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sAMenvATTInG
Aanleiding
De dominante positie van een binnenstad in de stedelijke 
structuur is niet meer vanzelfsprekend. Hevige concurrentie 
met perifere clusters en tussen binnensteden onderling 
maakt dat het functioneren van deze van oudsher centrale 
stadslocaties onder druk staat. Voornamelijk de kleinere 
provinciesteden ondervinden hiervan de nadelige gevolgen. 
Ook in Sittard is dit zichtbaar. De Sittardse binnenstad 
wordt getergd door functieverlies en leegstand. Behalve een 
teruggang van het aantal verkooppunten in de winkelstraten 
is ook groeiende leegstand van maatschappelijk vastgoed 
waar te nemen. Dit heeft een negatieve uitwerking op 
de uitstraling van het stadscentrum en het vormt een 
bedreiging voor de instandhouding van gebouwen.
Aan de randen van het centrum spelen deze problemen niet, 
getuige de vele aangekondigd dan wel al in aanbouw zijnde 
prestigieuze bouwprojecten. Echter nader beschouwd 
blijken deze projecten lang niet allemaal zo snel te verlopen 
als gepland. Het resultaat is een groeiende leegstand, 
overcapaciteit en een afwachtende houding rondom de 
oude binnenstad. Behalve de landelijke vastgoedcrisis is 
ook de lokaal intredende bevolkingskrimp vermoedelijk 
van invloed op de beschreven stagnatie. De vraag komt op 
of de gehanteerde projectontwikkelingsstrategieën wel het 
juiste antwoord bieden op de gegeven context. 
Deze constateringen vormden de directe aanleiding voor 
dit afstudeeronderzoek, met als hoofdvraag: 
“Welke stedebouwkundige aanpak voor een stadscentrum 
zou het hoofd kunnen bieden aan de realiteit van de 
demografische en economische krimp in Sittard zonder 
daarbij voorbij te gaan aan lokale doelen, ambities en 
eigenheden?”
 Hierbij wordt gezocht naar een nadere definitie van de 
binnenstad zelf, inclusief haar huidige problematiek en een 
strevenswaardig toekomstscenario. Dit toekomstscenario 
wordt vertaald in enkele voorstellen voor stedebouwkundige 
ontwerpen, waarvan er één als concreet project nader wordt 
uitgewerkt als voorbeeld van de mogelijkheden.

stedelijke ontwikkeling
Sittard is van oudsher een marktplaats welke haar 
regionale belang ontleende aan de omvangrijke productie 
van agrarische producten in de directe omgeving, in 
combinatie met de ligging op een belangrijke oost-west 
georiënteerde handelsroute. Naast deze handelsfunctie 
speelde het religieuze leven een belangrijke rol, getuige 
de stichting van onder andere een kapittelkerk en eeuwen 
later een basiliek. De strategische rol van de binnenstad 
bij de verdediging van opeenvolgende hertogdommen en 
graafschappen zorgt voor terugkerende investeringen in de 
vestingwerken, maar ook voor herhaaldelijke verwoesting 
hiervan. De genadeklap voor de militaire stad Sittard 
komt in 1677, wanneer het grootste deel van de stad ten 
prooi valt aan oorlogsgeweld. Na deze gebeurtenis leidt de 
handelsstad eeuwenlang een sluimerend bestaan, waarbij 
de voormalige vestingwerken slechts gedeeltelijk worden 
hersteld. De belangrijkste functie van de omwalling en haar 
poorten is vanaf nu de bescherming van de handelswaar en 
bevolking tegen roversbendes.

Tekening S1: stad en land aan het begin van de 19de eeuw
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De eerste opleving beleeft de stad pas weer met de intrede 
van het steenkolentijdperk aan het begin van de 20ste eeuw, 
dat de bevolkingsomvang en de stedelijke functies explosief 
doet groeien. Deze groei is in eerste instantie ongeleid en 
bestaat uit de stichting van diverse tuindorpen verspreid 
over het landschap. Verstedelijking vindt voornamelijk 
plaats in de linten langs de belangrijkste verbindingswegen. 
De verspreidheid van de stedelijke activiteit die zo 
ontstaat doet de binnenstad geen goed, en deze dreigt te 
verpauperen. Op het moment dat ook de centrumfunctie 
van de stad is ingehaald door het modernere naburige 
Geleen, voelt men in Sittard grote urgentie om hierop te 
reageren met grootse plannen. Daarom groeit de behoefte 
aan een samenhangende visie op de stadsontwikkeling en 
aanpassing van het zieltogende stadshart aan de behoeften 
van de grote stad die Sittard wil gaan zijn. Bedenker van de 
plannen is stadsbouwmeester Jos Klijnen, die op basis van 
de bestaande landschappelijke structuur een monumentaal 
uitbreidingsplan ontwerpt dat tot op de dag van vandaag 
leidend is voor de uitgroei van de stad. Zijn plannen voor 
het stadshart zorgen voor hevige discussies, maar naarmate 
de tijd verstrijkt en de binnenstad verder leegloopt, groeit 
hiervoor het draagvlak.
Uiteindelijk valt het besluit om het meest ‘verkrotte’ 
deel van de binnenstad op te offeren aan de gewenste 
‘cityvorming’. Als de bouw begin jaren ’70 na twintig jaar 
van discussie eindelijk begint breekt een economische crisis 
uit, lokaal versterkt door de mijnsluitingen. Het gevolg is 
een achterhaald plan en een overschot aan gesaneerde 
grond. De helft van de bouwgrond blijft nog eens twintig jaar 
onbebouwd. Toch weet Sittard haar positie als centrumstad 
in de regio te herwinnen. Tot aan de eeuwwisseling heeft 
de stad haar groei en regionale centrumfunctie behouden. 
Vanaf dat moment doet weer een andere realiteit haar 
intrede, namelijk die van de demografische krimp.
Elk van deze perioden heeft op zijn eigen manier sporen 
nagelaten in de huidige stadsstructuur. Het resultaat is een 
aantal van elkaar te onderscheiden duurzame ruimtelijke 
structuren welke het stadsbeeld domineren.

huidige problematiek
Binnen dit afstudeerproject is onderzocht welke 
ontwikkelingen invloed uitoefenen op het functioneren 
van een stadscentrum. Het verschijnsel bevolkingskrimp 
heeft direct invloed op het functieverlies dat in de 
binnenstad zichtbaar is. Andere tendensen die van invloed 
zijn, zijn schaalvergroting, toenemende concurrentie, 
internetwinkelen, vergrijzing, crisis, bezuinigingen en 
maatschappelijke tendensen als ontkerkelijking. Tegen 
deze tendensen in trachten lokale overheden door 
middel van ambitieuze investeringsprogramma’s en 
herstructureringen de binnensteden op de kaart te houden. 
Zo beschikt de provincie Limburg per inwoner over het 
grootste winkelareaal, maar heeft tegelijk ook de grootste 
winkelleegstand. Ze is ook koploper waar het gaat om de 
hoeveelheid geplande nieuwbouw van winkelpanden. Sittard 
vormt wat dat betreft geen uitzondering. 
Het economische fundament onder geplande ingrepen 
verzwakt terwijl de voorbereidingen al in volle gang zijn. Dit 
komt tot uiting in stagnerende projecten en gefragmenteerd 
grondeigendom, evenals een groeiende rentelast. De stad 
kampt langzamerhand met een materiële en financiële 
erfenis uit het stedebouwkundig hoogconjunctuurdenken. 
Het besef dat de tijden veranderen is er, maar het is van belang 
dat er op korte termijn een oplossing komt om de dreigende 
negatieve spiraal voor te blijven. Deze oplossing komt niet 
zomaar tot stand, en die pretentie zou er ook niet moeten 

Tekening S2: hoofdstructuren van het centrum
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zijn. Wel is het van belang dat er geëxperimenteerd wordt 
met, en openlijk gediscussieerd wordt over de urgenties, 
mogelijkheden en onmogelijkheden die betrekking hebben 
op de stedebouwkundige ontwikkeling in een situatie zoals 
de Sittardse.

haalbare projecten voor de stad
Op basis van datgene wat bekend is over bevolkingskrimp, 
internetwinkelen en investeringsprojecten buiten de stad 
kan worden geconcludeerd dat deze tendensen moeilijk te 
keren zijn. Aanbevolen wordt om deze nieuwe condities te 
accepteren en mee te nemen in een nieuwe benadering van 
de stedebouwkundige ontwikkeling. 
Alvorens projecten voor een krimpende stad zoals Sittard 
geformuleerd worden, is het raadzaam om nog eens kritisch 
te kijken naar de urgente opgaven, welke ambities haalbaar 
zijn en de mogelijkheden voor ontwikkeling. Dit alles zou 
plaats moeten vinden in de vorm van een discussie waaraan 
een ieder deel kan nemen. Dit past in de huidige cultuur 
van open discussies en ontwerpprijsvragen.
Vanuit de vooronderstelling dat het oude stadshart 
moet blijven fungeren als centrum, worden op basis van 
de bestaande hoofdstructuur enkele projectvoorstellen 
gedaan. Investeringen met een solitair karakter werken 
tegen de stad, daarom is het van belang om samenhangende 
voorstellen te ontwikkelen voor projecten in de binnenstad. 
In het voorliggende rapport worden voorstellen hiervoor 

geformuleerd in de vorm van ontwerpopdrachten. Hierbij 
is niet uitgegaan van de gebruikelijke opschaling van 
functies en het toevoegen van aanzienlijke programma’s, 
maar is gewerkt met de kwaliteiten en eigenschappen die 
al aanwezig zijn. Leidende principes bij de verschillende 
voorstellen zijn het vergroten van de leesbaarheid van de 
historische binnenstad, het kunnen bieden van aantrekkelijke 
openbare ruimte en herbestemming van plekken die hun 
functie kwijtraakten. 
Ten aanzien van de prioriteiten en wenselijkheid van 
mogelijke stedebouwkundige ingrepen is een overzichtskaart 
gemaakt, die als discussiemiddel kan fungeren.

voorbeelduitwerking Den Tempel
Eén van de projectvoorstellen is verder uitgewerkt om 
een demonstratie te geven van de stedebouwkundige 
(ontwerp)mogelijkheden binnen de gegeven context. 
Het betreft een buurt in het zuiden van de binnenstad 
van Sittard, op de grenzen van ‘binnen’ en ‘buiten’, en 
van historisch en modern. Deze buurt vormt één van de 
belangrijkste entrees naar het historische maar introverte 
systeem van linten en pleinen in de binnenstad. Het is 
de plek waar in de jaren zeventig, volgend op een grote 
sanering, een winkelcentrum genaamd “Den Tempel” 
werd gerealiseerd. Deze ontwikkeling heeft lange tijd 
voldaan in de strijd om Sittard als koopstad op de kaart 
te houden. De grote verdienste van het complex is de 

Tekening S3: Projectvoorstellen voor het Sittardse centrum Tekening S4: de 19de eeuwse situatie van Den Tempel vergeleken met nu
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beschikbaarheid van enkele grootschalige winkelruimtes, 
die uniek is voor deze binnenstad. Het complex is nu 
gedateerd en in stedebouwkundig opzicht een gemiste kans, 
maar het functioneert nog wel. Een nauwkeurig overwogen 
herontwikkeling van het gebied is interessant omdat het 
door zijn ligging een rol kan spelen in de verwezenlijking 
van diverse reële Sittardse ambities. 
Er ligt een grootschalig plan tot herontwikkeling te 
wachten op realisatie, maar het is de vraag of dat nog 
wel past in de nieuwe context. In plaats van die complete 
vervangingsoperatie is in deze studie gekozen voor een 
meer gefragmenteerde aanpak, waarbij het grootste deel 
van de huidige bebouwing kan blijven bestaan. Diverse 
kleinere ingrepen vergroten de toegankelijkheid, de 
multifunctionaliteit en de belevingswaarde. Door het 
immense dakoppervlak van het complex aan te wenden voor 
bewoning, begroeiing en diverse ruimtelijke experimenten is 
het project interessant voor investeringen en wordt de buurt 
letterlijk en figuurlijk ‘gelaagd’, zoals dat verwacht wordt 
in een stedelijke context. Een invulling van de blinde zij- en 
achtergevels als woon/werkruimte, een heroriëntatie van 
de entrees en toevoeging van openbare ruimte zorgen voor 
hernieuwde aanhechting van het buurtje in zijn omgeving. 
Een afname van het aantal winkels, maar vergroting van het 

oppervlak per winkel passen bij de huidige marktsituatie. 
Twee waterlopen worden zichtbaar gemaakt als onderdeel 
van structuur op stadsniveau. Het voorplein van het complex 
wordt heringericht als ontmoetingsplek en speelt een rol als 
stadsentree en knooppunt van recreatieve routes en 
groenstructuren.
Zo is met een naar beneden bijgesteld programma en een 
kleinschaliger aanpak invulling gegeven aan belangrijke 
ambities en beweegt het stadshart mee met de eisen 
van de tijd, zonder de negatieve effecten hiervan te 
ondervinden. Ondanks het in vergelijking met de bestaande 
plannen bescheiden te noemen programma biedt het plan 
aantrekkelijke condities voor investeringen. Door de 
opdeling in kleinere deelprojecten is het welslagen van het 
plan ook voor kleinere ontwikkelaars interessant.

Tekening S5: de winkelpassage na enkele stedebouwkundige ingrepen Tekening S6: voorstellen voor transformaties in de bebouwingsstructuur
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suMMARY
Motivation
The dominant position of the center of a town within 
the urban framework is not obvious anymore. Fierce 
competition from clusters in the periphery and from other 
town centers puts heavy pressure on the functioning of the 
old town centers. It is mainly the smaller provincial towns, 
like Sittard, that experience the harmful consequences. 
They not only experience a loss of function but also a growth 
in the number of unoccupied buildings. This is visible as a 
decline in the number of points of sale and a decrease in the 
number of buildings used for social services, resulting in 
negative effects on the town center’s character and making 
the upkeep of buildings difficult.
At the center’s periphery those problems seem not to 
occur, witnessed by the many prestigious building projects 
that have been announced or realized there. On closer 
inspection, however, a sizeable number of those projects 
appear to have taken far longer to complete than planned, 
resulting in a decline of occupancy rate, overcapacity and a 
wait-and-see atmosphere. This stagnation is caused by the 
nationwide real estate crisis, but probably also the local 
population decline plays an important role. The question 
is whether the project development strategies used provide 
appropriate answers in the given situation. 
These observations lead to the main question of this 
graduation project: 
“Which townplanning approach will be able to address 
the demographic and economic decline in Sittard’s town 
center without losing sight of local aims, ambitions and 
peculiarities?”
 A more precise definition of the center of a town will be 
given, its present problems will be described and a plan 
for the future will be formulated. This plan for the future 
will be translated in a number of proposals for urban 
development, one of which will be worked out as an example 
for a concrete project.

history of the town
In the old days Sittard derived its regional importance as a 
market town from the considerable production of agrarian 
produce in its vicinity, combined with its place at an 
important east-west orientated trade route. The town also 
played an important role as a religious center, witnessed 
by the foundation of a collegiate church and centuries later 
of a basilica. Its strategic role in the defense of the region 
called for recurring investments in its defenses, but was 
also cause for their repeated destruction. The final blow for 
Sittard as a military town came in 1677, when most of the 
town was destroyed by warfare. After this the market town 
fell back into a centuries long period of obscurity during 
which the defenses were only partly restored. Their main 
function had by then become the protection of merchandise 
and population against bands of robbers. 
The town only started to revive with the onset of the coal 
mining industry at the beginning of the twentieth century, 
experiencing an explosive growth in its population and 
urban functions. At first this growth was uncontrolled, 
resulting in the establishment of garden towns scattered 
over the landscape. Further growth took place in ribbon 
development along the main arteries, removing urban 
activity form the center of the town. 
When Sittard lost its regional function to the more modern 
neighboring town of Geleen it started to realize, that to 
reclaim that position it had to develop a coherent vision 
on urban development in which its dying heart would be 
revived and adapted to the needs of the large town Sittard 
wanted to be. On the basis of the existing landscape 
Jos Klijnen, the town architect, designed a monumental 
development plan that to this day forms the basis on which 
further growth of the town is planned. His plans for the 
town’s center have provoked heated discussions, but public 
support has been growing.
Eventually it was decided to clear the most run down part 
of the center for the sake of city development. Construction 
started at the beginning of the seventies after twenty 
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years of discussion, but then an economic crisis broke 
out, worsened by closure of the mines. The plan had to 
be downsized, resulting in a surplus of building land, half 
of which remained unused for twenty years. Sittard was 
nevertheless able to regain its position as regional capital 
in the region and retain it until the turn of the century
Since then another problem has started to emerge: that of 
population decline.
Each of these periods has left its traces in the structures 
of the city, resulting in spatial elements that dominate the 
city landscape.
 
present problems
This graduation project has studied the developments 
that influence the functioning of Sittard’s town center. In 
addition to the phenomenon of population decline as a direct 
cause for the loss of function of the town’s center, there are 
other developments like increasing competition, internet 
shopping, economies of scale, ageing of the population, 
economic crisis, budget reductions and secularization. 
The local authorities try to combat these developments 
by implementing ambitious investment programs and by 
restructuring the town centers. The province of Limburg 
boasts the largest number of shops per capita, but it also 
has the highest shop vacancy rate. The province is also 
leader in the number of projects planned for new shopping 
centers. Sittard is following this trend. 
The economic basis of these projects is weakening, 
however, while preparations are in full swing. Projects 
stagnate, ownership of building ground is fragmented, and 
interest charges are increasing. The town is now facing the 
material and financial consequences of the boom era of 
town planning. 
Although people are starting to realize that times are 
changing, it is important that plans are made for the short-
term to prevent a negative spiral. This will not be easy, but 
it is important that there is an open discussion of the most 
pressing urban development problems of Sittard, and the 
possible (or impossible) ways to solve them.

feasible projects for the town
From available knowledge on population decline, internet 
shopping and development projects elsewhere it has 
become clear that it is very difficult to stop these trends. It 
is therefore recommended to accept their existence and to 
include them in a new approach to urban development. 
It is advisable, before formulating plans for a town like 
Sittard with its declining population, to first look at the 
most pressing problems, at what is feasible and what 
possibilities there are for development. This should be done 
in the form of a multi-party discussion, fitted to a culture 
of open discussions and design competitions.
Working from the premis that the old town center will 
remain the focal point of the town, some project proposals 
are formulated based on the existing urban structure. 
As unplanned investments are detrimental to the proper 
development of the town, it is important to formulate 
coherent proposals for the town center. In this report plans 
are formulated as design commissions, in which the usual 
line of scale-up of functions and adding of extensive projects 
is not followed. Instead, use is made of the qualities and 
characteristics already present. Leading principles in these 
proposals are an increase in transparancy of the historic 
town center, the availability of attractive public space, 
and redeployment of spaces and buildings that lost their 
functions. To visualize the priorities and desirability of 
possible modifications in the urban environment a general 
map has been made easing their discussion.
 
An example: Den Tempel
One of the project proposals has been worked out to 
demonstrate the urban (design) possibillities within the 
framework described above. It concerns a town quarter in 
the southern part of the town center of Sittard, straddling 
the line inside and outside, and historic and modern. This 
town quarter is one of the main entries into the historic, 
but introvert system of alleys and squares of the town 
center. It is here that in the seventies after a largescale 
redevelopment a shoppingcenter, “Den Tempel”, was 
realized, that for a long time gave Sittard the lead in 
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the race for the consumers’ money. Den Tempel houses 
some large shop spaces, which is unique for a center of a 
relatively small town like Sittard. The building complex, 
although still functioning, has become outdated and forms 
in respect of urban development a missed chance. As the 
area could play a role in the realization of some of the 
realistic ambitions of Sittard, it would be very interesting 
to redevelop the area in a carefully considered way. 
A large-scale redevelopment plan is awaiting execution, but 
it is doubtful whether this plan is in line with the present 
thinking on urban development. Instead of a wholesale 
development this study has chosen a more piecemeal 
approach, in which most of the existing buildings remain in 
place. Small projects are used to increase the accessibility, 
the multifunctionality and attractiveness of the complex. 
The wide spaces on top of the complex can be used for 
housing, greenery and various spatial experiments, thereby 
creating the layered structure expected in an urban habitat 
and making the quarter an interesting investors‘ object. By 
creating housing and workshops against the blind sides at 
the rear of the complex, by reorienting the entrances, and 
by creating new public space the neighborhood is integrated 
into its surroundings. Reducing the number of shops, but 
increasing their floor space is more in line with the market. 
Two watercourses are made visible again as part of the 
urban structure. The square in front of the complex will be 
refurbished to be used as a meeting place, as an entrance 
to the town and as a junction of recreational routes and 
greenery. 
By downsizing the master plan and by a more piecemeal 
approach important ambitions have been fulfilled.  The town 
center is meeting present-day demands without suffering 
the ill-effects. Compared to existing plans the program is 
modest, but it still offers attractive prospects for small and 
large investments.
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�.� Binnenstad in de problemen 

De laatste jaren wordt langzaam duidelijk dat het 
vertrouwde instrumentarium op het gebied van ruimtelijke 
planontwikkeling, namelijk waardecreatie door opschaling 
en groei, niet meer voldoet. Twee crisissen evenals de 
onafwendbare demografische krimp en vergrijzing hebben 
de bouwwereld grote schade en onzekerheid gebracht. In 
bepaalde regio’s is dit duidelijk zichtbaar. De ruimtelijke 
ontwikkeling van stad en regio is onder invloed hiervan 
gedeeltelijk vastgelopen.

Een dergelijke situatie treffen we in Sittard. De binnenstad, 
met haar zeer compacte structuur, begint merkbaar in een 
te ruime jas te zitten. Het stedelijk centrum lijkt niet meer 
te voldoen aan de eisen welke de gebruikers hier aan stellen. 
Dit vertaalt zich in het verlies van functies met als gevolg 
een (over)aanbod aan onroerend goed, van winkelruimten 
tot kloosters tot onbebouwde percelen en in een verdunning 
van het stedelijk leven. Dit is geen gezonde situatie: Het 
komt de beleving van het stadscentrum niet te goede en 
is funest voor de investeringsbereidheid van ondernemers. 
Daarnaast gaat het ten koste van de budgetten voor zaken 
zoals het beheer van de openbare ruimte, de instandhouding 
van monumenten en het organiseren van evenementen.
Terwijl de activiteit in het hart langzaam terugloopt, wordt 
aan de randen hard gewerkt aan enkele grote bouwprojecten. 
Het zijn op de keper beschouwd indrukwekkende projecten, 
met veel aandacht voor architectuur, voor de toekomstige 
gebruikers en gericht op een sluitende grondexploitatie. Ze 
zijn grootstedelijk van opzet, met een flinke bouwmassa, 
programma en uitstraling. 
Maar deze ontwikkelingen kennen, alle inspanningen ten 
spijt, een moeizaam verloop. De totstandkoming leunt dan 

ook op allerlei factoren die een gunstig verloop niet tot 
een zekerheid maken, zoals het op grote schaal aankopen 
van versnipperd eigendom en marktinvloeden die de 
laatste jaren niet al te gunstig zijn. Dit is zichtbaar in de 
‘prairies’ die zich rondom de oude binnenstad bevinden en 
het verval van de diverse percelen en opstallen waarop het 
gemeentelijk voorkeursrecht van toepassing is.
De economische crisis en de krimp zijn niet te ontkennen 
factoren, maar betekent dat ook dat er aan de stagnerende 
stadsontwikkeling niets te doen is? Het accepteren hiervan 
en niet ingrijpen zou onverstandig zijn, omdat het risico op 
een neerwaartse spiraal dan zeer groot is (Delken, 2006 en 
Blauwhof & Verbaan, 2009).
Wellicht is het in het Nederland van de 21ste eeuw inderdaad 
voorbij met de blauwdrukplanning (Zuidema, 2009), en zijn 
de steden waar dit het meest prominent zichtbaar wordt 
de steden waar de schaarste aan ruimte, met de daarop 
gebaseerde economische processen, langzaam plaatsmaakt 
voor overschot met de daarbij behorende stagnatie.
Gezocht moet worden naar oplossingen voor de gevolgen 
van deze stagnatie, maar ook naar een aanpak waarmee de 
stad weer vooruitgeholpen wordt en welke minder gevoelig 
is voor tendensen waarop geen invloed uit te oefenen is 
(van Dam, de Groot & Verwest, 2006). Een stedebouw is 
nodig die de niet in eerste instantie uitgaat van bouwmassa, 
maar van programma (Sulsters, W. 2010). Hiermee wordt 
gedoeld op een stedebouw die beter aansluit bij de behoeften 
van de stad om de realisatie van projecten te bespoedigen. 
De discussie over de vraag hoe een dergelijke aanpak eruit 
zou zien wordt momenteel in alle hevigheid gevoerd. Om deze 
discussie te voeden is er behoefte aan praktijkvoorbeelden, 
ontwerpend onderzoek en experiment. 
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�.� probleemstelling 

Het signaleren van deze problematiek en uitdagingen was 
de directe aanleiding voor het afstudeeronderzoek. Het 
onderzoek richt zich op het Sittardse stadscentrum, waar 
voorstellen gedaan kunnen worden die een bijdrage leveren 
aan de discussie betreffende stedebouw in laagconjunctuur. 
De vraagstelling die hierbij leidend is geweest is op de 
volgende wijze geformuleerd:

“Welke stedebouwkundige aanpak voor een stadscentrum zou het hoofd kunnen 
bieden aan de realiteit van de demografische en economische krimp in sittard zonder 
daarbij voorbij te gaan aan lokale doelen, ambities en eigenheden?”
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Om een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag van 
dit afstudeerwerk zijn een drietal deelvragen geformuleerd 
welke achtereenvolgens aan bod komen in de opbouw van 
dit verslag.
1. Welke stedebouwkundige ontwikkeling heeft de Sittardse 
binnenstad doorgemaakt en welke uitwerking heeft dat 
gehad op haar huidige vorm en functie?
2. Hoe is de leegstandsproblematiek van Sittard 
te omschrijven en uit welke componenten is deze 
opgebouwd?
3. Wat voor soort stedebouwkundige ontwikkelingen passen 
bij de Sittardse binnenstad in haar huidige situatie?

Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden van de 
Sittardse binnenstad is onder andere haar stedebouwkundige 
ontwikkeling geanalyseerd. Hiervoor is archiefonderzoek 
gedaan en historisch kaartmateriaal bestudeerd, waarbij de 
nadruk gelegd is op haar stedebouwkundige ontwikkeling. 
De belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen zijn in kaart 
gebracht waarbij een sortering heeft plaatsgevonden in vier 
perioden. Een synthese van deze analyse is weergegeven 
in hoofdstuk twee. Hierbij is gebruik gemaakt van zowel 
kaartmateriaal als tekstuele uitleg.

Hoofdstuk drie probeert inzichtelijk te maken welke 
problematiek er speelt in de Sittardse binnenstad en uit 
welke componenten deze is opgebouwd. Het is de intentie 
om hiermee een ingang te vinden naar mogelijkheden om 
de huidige tendens (de stagnatie van de stadsontwikkeling) 
te keren. De analyse is uitgevoerd aan de hand van 
voornamelijk schriftelijke bronnen, zowel vanuit de 
wetenschap als rechtreeks vanuit de maatschappij zoals 
de media. Dit wordt ondersteund door inventarisaties, 
voornamelijk cartografisch, van de lokale situatie. 
Uiteindelijk worden enkele conclusies geformuleerd die 
moeten bijdragen tot het formuleren van haalbare ambities 
en uitvoerbare projecten voor de stad.

In hoofdstuk vier worden mogelijkheden en ambities 
vastgesteld. Er is getracht deze te vatten in een 
stedebouwkundige structuur met uitvoerbare projecten. 
Deze projectvoorstellen (en bijbehorende kaart) behoren 
gelezen te worden als een bijdrage aan de discussie 
betreffende de stadsontwikkeling van Sittard.

Eén van de projectvoorstellen uit hoofdstuk vier zal 
vervolgens uitgewerkt worden als voorbeeld van een 
realistisch stedebouwkundig ontwerp. Er is getracht een 
nieuwe toekomst te geven aan een verouderd winkelcentrum 
in de binnenstad, waarvoor in de huidige realiteit weinig 
kansen tot grootschalige herontwikkeling wachten. De 
ontwerpuitgangspunten en de vingeroefeningen die leiden 
tot het ontwerpvoorstel, zijn te vinden in hoofdstuk vijf.

Uit het ontwerpproces en het uiteindelijke voorstel zijn 
enkele aanbevelingen gedestilleerd, Deze zijn weergegeven 
in het laatste deel van dit verslag. 

 

�.� Methode / leeswijzer. 
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Tekening 1: Stad en ommeland in de 18de en 19de  eeuw 

(bron: Tranchot 1809) 

N

2000 meter
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�.� versterkte marktplaats in landelijke regio 

De bewoningsgeschiedenis van de plek waar zich 
momenteel de binnenstad bevindt gaat duizenden jaren 
terug, getuige archeologische vondsten ter plekken. 
echter de binnenstad zoals in dit werk beschreven 
wordt moet omstreeks het jaar 900 zijn ontstaan met 
de stichting van enkele woonkernen in de omgeving. 
De kern sittard ontleent zijn dominante positie in de 
regio aanvankelijk aan een drietal factoren, te weten 
aanwezigheid van de residentie van de heer en van 
handel en religie. In de ��de eeuw wordt deze positie 
onderstreept met de verlening van het stadsrecht, 
hetgeen de bewoners van stad en ommeland bepaalde 
vrijheden zoals juridische zelfstandigheid en gratis 
weiderecht verschafte in ruil voor steun aan de landheer. 
Al snel volgde hierop een vierde belangrijke rol voor de 
stad, namelijk die van landsverdediging. Gedurende 
de geschiedenis bleef sittard lange tijd een bevochten 
vesting op de grens van diverse graafschappen en 
hertogdommen (zie ook figuur � op blz. �7). De stad 
heeft perioden van voorspoed en tegenspoed, van 
groei en van krimp meegemaakt in nagenoeg steeds 
dezelfde bebouwingsstructuur binnen de wallen.
Tot aan de aansluiting van de regio bij het nieuwe 
nederlandse rijk in �8�9 bleven de oost-west gerichte 
handelsroutes bepalend voor de stedebouwkundige en 
landschappelijke structuur.

stad en ommeland in vervlogen tijden
Tekening 1 op blz 22 is gebaseerd op de oudst betrouwbare 
topografische kaart van de regio voor zover bekend, 
getekend door ingenieur Tranchot die in 1809 in opdracht 
van Napoleon de streek in kaart bracht. De informatie 
van Tranchot is vervolgens gecombineerd met actuele 
topografische informatie zoals het reliëf. 
Ondanks de relatief recente datum van de bron geeft deze 
kaart een betrouwbaar beeld van de stad Sittard zoals 

ze eeuwenlang in haar landschap heeft gelegen. Twee 
elementen domineren in de landschapsstructuur. Ten eerste 
het systeem van beekdalen welke het meest noordelijke 
plateau van het löss-landschap omlijsten en een spoor van 
nederzettingen tot stand hebben gebracht. Ten tweede is 
dit de sterk oost-west gerichte infrastructuur. Deze routes 
vormden de verbinding tussen de regio van Keulen en 
het Brabantse/Loonse land over het Gulickse territorium 
via de Maashaven Urmond. Het was mede dankzij 
deze handelsroute dat één van de drie oorspronkelijke 
nederzettingen uit kon groeien tot een stadje met regionale 
betekenis. 
Deze drie oudste enclaves waren beekdalnederzetting 
Broeksittard, het tegen de helling gelegen Haagsittard, dat 
overigens in de loop der eeuwen slonk tot de huidige twee 
versterkte boerderijen en het aanvankelijk kleinere Sittard, 
dat naast een burcht ontstond. Dat deze drie plaatsjes hun 
naam delen is niet toevallig. Ze zijn ongeveer gelijktijdig 
tot stand gekomen op een terrein dat in de 10de eeuw aan 
de bewoners geschonken werd door koning Swentibold. 
Aangenomen wordt dat dit terrein als geheel de naam 
Sittard droeg vanwege haar ligging tussen plateau en 
het broek. Dit komt overeen met de vele andere situaties 
in voornamelijk Nederland en België waar deze naam 
voorkomt (Simonis, 1971). De overige nederzettingen 
Overhoven, Ophoven en Leyenbroek zijn in de 14de eeuw 
ontstaan, na een nieuwe grondschenking door Heer Walram 
van Valkenburg in 1294 (Luyn, 1993).  
Deze zes kernen en omliggende percelen zullen de basis 
vormen van wat uiteindelijk als één stedelijke kern gezien 
kan worden. Echter ook vóór de verstedelijkingsslagen die 
dit landschap nog te wachten staat functioneert dit als een 
geheel. Zo produceren de dorpen voor de handel in de stad, 
die op haar beurt een veilig onderkomen biedt in tijden van 
dreigend gevaar. De samenhang wordt onderstreept door 
het feit dat het gehele aaneengesloten gebied van stad, 
dorpen en in cultuur gebrachte gronden wordt omsloten 
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door een reeks gezamenlijk tot stand gebrachte landweren. 
Een landweer is een verdedigingswal die dient om zowel 
de wilde dieren buiten te houden als het vee dat buiten 
het stadsgebied graast op de gemeenschappelijke woeste 
gronden.
De twee natuurlijke waterlopen zijn de Geleenbeek aan de 
westzijde en de Rode Beek in het noorden, die uiteindelijk 
samen uitmonden in de Maas. De Geleenbeek heeft 
een kunstmatig gegraven zijtak, de Molenbeek. Deze is 
aangelegd om de molens in de stad van tractie te voorzien 
en ter inundatie van de stad in tijden van belegering. Een 
ander vermeldenswaard element op deze kaart is het 
grachtenstelsel de Hateboer, waarvan verondersteld wordt 
dat het een overblijfsel is van een vroegmiddeleeuwse 
vluchtburcht (Jonkergouw & Schoenmaekers, 1975) Het 
verschil tussen het hoogste en laagste punt in deze kaart 
is 110 meter.

Foto 2 (links): De watermolen bij beekdalnederzetting Broeksittard

Foto 3 (onder): Het silhouet van de binnenstad vanuit haar schootsveld

Foto 1 (boven): Het beekdal in de zuidelijke stadsrand
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De drie ontstaansfasen van de vroege binnenstad
Als basis voor deze afbeelding is genomen de kadasterkaart 
van 1842. Daarop zijn aangegeven de drie groeifasen van 
de Sittardse binnenstad. 
In zijn oorspronkelijke vorm bestaat de nederzetting 
uit drie versterkte enclaves, namelijk een burcht aan de 
noordzijde, met direct ten zuiden daarvan een voorburcht 
met stallen en aan de zuidzijde een kerkelijke nederzetting 
met woonbebouwing. Op de plaats van deze laatste enclave 
wordt in 1298 het Kapittel gesticht en treffen we heden ten 
dage het kerkplein met de 15de eeuwse Maaslands-Gotische 
St.Petruskerk. 
In de 11de eeuw wordt het complex samengevoegd en 
voorzien van een nieuwe wal met gracht welke in het huidig 
stratenpatroon afleesbaar is. 
Deze situatie zal blijven voortbestaan tot de 13de eeuw, 
wanneer de stadsrechten (1243) verleend worden en de stad 
dankzij de hierop volgende welvaart moet worden uitgebreid. 
Met deze planmatige uitbreiding komen het bestaande 
marktplein en de molenbeek binnen de stad te liggen. 
Midden op de markt wordt een groot stadhuis opgericht 
dat tot 1677 als zodanig zal blijven functioneren.

De ‘plankaart’ van pasqualini
De kaart hiernaast is wellicht het oudst bekende 
stedebouwkundig plan van Sittard. De kaart is in 
1538 vervaardigd door de ingenieur Pasqualini, die de 
voor Nederland zeer zeldzame Italiaanse vestingbouw 
introduceerde in deze landstreek. Pasqualini werd in deze 
periode door de Gulickse hertog ingehuurd om de vestingen te 
moderniseringen, waaronder ook de toenmalige hoofdsteden 
Gulick en Dusseldorf (Jonkergouw & Schoenmaekers, 
1975). Deze laatste stad is uiteindelijk niet versterkt, maar 
in Sittard zijn overblijfselen en archeologische vondsten 
zichtbaar die veel overeenkomsten vertonen met deze 
plankaart, waaruit geconcludeerd kan worden dat deze 
plannen in elk geval ten dele zijn uitgevoerd. De Citadel 
van Gulick is tot op de dag van vandaag te bewonderen 
en vertelt veel over de wijze waarop Sittard destijds 
gemoderniseerd werd (ibidem).

Tekening 2 (boven): De drie ontstaansfasen van de binnenstad

Tekening 3 (onder): De plankaart van Pasqualini uit 1538 (archief 
Dusseldorf)
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Reconstructie van de vestingstad
Tekening 4 op pagina 27 laat een reconstructie zien van de 
vestingstad Sittard zoals deze rond het jaar 1550 eruit zou 
hebben gezien. Ze is het resultaat van een studie door ir. J. 
E. Schoenmaekers (1975). Bronnen voor deze reconstructie 
zijn historisch kaart- en tekstmateriaal, archeologische 
vondsten uit de 20ste eeuw en de huidige landschappelijke 
en stedebouwkundige situatie. Duidelijk zichtbaar zijn de 
binnenste muur en wal (welke momenteel nog grotendeels 
bestaan) met bastions en torens en een buitenwal. De twee 
grachten zijn goed gevuld, een situatie die zich alleen 
voordeed in tijden van belegering; In rustiger tijden werd 
het water rechtstreeks door de stad geleid langs de diverse 
molens.
Hertog Jan III spreekt in 1318 van “Eene rycke stercke en 
vaste plats mit dobbel graven rondom versien” (Jonkergouw 
& Schoenmaekers, 1975). Maar na een lange strijd lukt 
het de Brabanders toch om de vesting, als laatste slag in 
de verovering van Graafschap Valkenburg. De vesting is in 
de loop der tijd nog vaak veroverd, geplunderd en opnieuw 
gemoderniseerd om weerstand te kunnen blijven bieden aan 
de zich snel ontwikkelende technieken van oorlogsvoering. 
Ze bood zo een veilige plek voor haar inwoners en boeren 
uit de omgeving, maar de prijs hiervoor was hoog. Steeds 
moesten de burgers opdraaien voor kosten en de arbeid. 
Artikel 15 uit het stadsrecht vermeldt: “Indien de burgerij 
weigert grachten, dijken of wallen te onderhouden, wordt zij 
door de heer gestraft met geldboeten.” (Simonis, 1971)
De genadeslag voor de vesting komt in 1677, als Lodewijk 
XIV met zijn Franse troepen de stad compleet vernield. 
Slechts de religieuze gebouwen en een achtste van de 
woonhuizen blijven gespaard (Luyn, 1993). 
Na deze verovering leidt de stad een sluimerend bestaan 
en speelt geen rol meer in de landsverdediging. De 
vestingwerken worden niet herbouwd, met uitzondering 
van de binnenste wal en de drie poorten die de stad moeten 
beschermen tegen rovers en ander ongewenst volk. In 1806 
worden de buitenste terreinen in gebruik genomen als 
tuinen van kloosters en particulieren. Deze kenmerkende 
structuur is tot op heden niet gewijzigd (Simonis, 1971).

Foto 4 (boven): De buitenste verdedigingsgracht is nog te herkennen aan 
het reliëf in het landschap ter plaatse

Foto 5 (onder): De binnenste gracht is bewaard gebleven, maar heeft 
meer dat 200 jaar droog gestaan. Op het moment van schrijven wordt zij 
gevuld met water in het kader van een stadsvernieuwingsproject.
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Tekening 4: Reconstructie van de vestingstad in de 16de eeuw (Schoenmaekers, 1975)

Figuur 1: Chronologie van de territoria waartoe Sittard behoorde
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De berooide binnenstad
Deze kaart toont de verkaveling en bebouwing van de stad in 
1842. Kapvormen en –oriëntatie zijn waar nodig afgeleid van 
oude foto’s en ansichtkaarten. In sommige gevallen moesten 
aannames gedaan worden met dien verstande dat de steden in 
deze contreien vanaf de 18de eeuw gedomineerd werden door 
de Maaslandse kapvorm (Meiske R, 1973). 
Zo te zien is de binnenstad nog steeds niet helemaal hersteld van 
de vernielingen rond 1677, toen er nog maar 70 huizen overeind 

stonden (Simonis, 1971) van de oorspronkelijk 470. Rond 1800 
is dit aantal gestegen naar 254 (Luyn, 1993). Enkel rond de 
hoofdstraten is een stedelijke bebouwingsdichtheid zichtbaar 
en het kerkplein, ooit ingesloten door kanunnikenhuizen, 
wordt nu grotendeels omzoomd door achtertuinen en percelen 
die waarschijnlijk voor allerhande activiteiten benut werden, 
getuige artikel 10 uit het stadrecht van 1243: het recht voor 
ingezetenen om onbebouwde terreinen binnen de stad vrijelijk 
te mogen benutten (Simonis, 1971).

Tekening 5: De binnenstad in 1842 (bron: kadasterkaart 1842) 

N250 meter
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nieuwe verdichting eind �9de eeuw
Deze reconstructie van de eind 19de eeuwse situatie laat een 
heel ander beeld zien. Onder invloed van een snel groeiende 
bevolking is het bebouwd oppervlak binnen de gemeentegrenzen 
behoorlijk toegenomen, met name aan de bebouwingslinten 
buiten de wallen. Maar ook de binnenstad heeft behoorlijk 
aan dichtheid gewonnen. Met een aantal van 521 woningen 
in 1896 is deze nu pas op het niveau van vóór 1677(Luyn, 
1993). Bij deze verdichtingslag is de aanwezige verkaveling 
aangehouden en daarom mag voorzichtig verondersteld worden 

dat de bebouwingsstructuur gelijkenis vertoont met die van de 
middeleeuwen. Grote veranderingen zijn er ook op religieus 
gebied. Na jaren van stilstand op dit gebied heeft de stad een 
aantal nieuwe kloosters en katholieke opleidingsinstituten 
mogen verwelkomen die het Sittardse stadsleven in grote 
mate zullen beïnvloeden. Ook werd in deze tijd de eerste 
Nederlandse Basiliek gesticht in Sittard (ibidem), wat een 
stormachtige groei van het aantal bezoekers tot gevolg had. 
Vooral in de noordwest-hoek zijn deze ontwikkelingen tot op 
de dag van vandaag bepalend voor het stadsbeeld. 

Tekening 6: De binnenstad eind 19de  eeuw (bron: militaire kaart 1897)  
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Tekening 7: Stad en ommeland eind 19de  eeuw (bron: 

Militaire kaart 1897) 
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Aansluiting bij het nieuwe rijk
De uiteindelijke aansluiting van de regio bij Nederland 
in 1839 heeft grote gevolgen gehad voor Sittard. Om te 
beginnen verloor de stad de eeuwenoude handelsrelatie met 
haar enerzijds Loonse en anderzijds Duitse achterland. 
Technologische ontwikkelingen in combinatie met een 
van hogerhand gedicteerde ruimtelijke planning zorgden 
echter voor een versnelde ontwikkeling van de relatie met 
het nieuwe Hollandse moederland. De van oudsher op het 
oosten en westen georiënteerde infrastructuur maakte 
plaats voor nieuwe noord-zuid verbindingen in de vorm van 
een Rijksweg (1846) en een Spoorlijn (1863). 
Zoals al eerder gesteld kende de gemeente in de 19de eeuw 
een bevolkingsgroei zoals ze in geen jaren gezien had, 
maar deze was niet te vergelijken met de stormachtige en 
tot de verbeelding sprekende ontwikkeling van de vroeg 
geïndustrialiseerde steden zoals Maastricht of Tilburg. De  
nieuwe infrastructuur zorgde weliswaar voor een opleving 
van de handel en toerisme, maar het karakter bleef dat 
van een provinciestadje in een agrarische omgeving. 
Het merendeel van de broodwinning vond plaats in de 
middenstand, de agrarische arbeid en de huisnijverheid. 
De onderwijsfunctie was ook sterk vertegenwoordigd. Deze 
kwam hoofdzakelijk voor rekening van de kloosterorden, 
waaronder de Jezuïeten, de Dominicanen en de Ursulinen. 
Doordat de bevolkingsgroei en daarmee gepaard gaande 
bebouwing bescheiden bleef en ook de welvaart geen grote 
vlucht nam, bleef zowel de noodzaak als mogelijkheid 
tot integrale stadsplanning uit. Er waren voldoende 
mogelijkheden langs de invalswegen, waarvan de pas 
opgeleverde Rijksweg de nieuwe dominant vormde. Ook het 
voormalige buurtschap ‘Steenweg’ van oorsprong een met 
boerderijen bebouwde invalsweg van de binnenstad, begon 
in rap tempo te verdichten. Dit had alles te maken met 
haar nieuwe belangrijke functie: De navelstreng die de stad 
en haar stationsemplacement met elkaar verbond. Het deel 
van deze straat dat tegenwoordig ‘Voorstad’ heet kende in 
deze tijd zelfs de grootste groei van alle buurtschappen en 
dorpen in de gemeente. Zij groeide tussen 1800 en 1896 
met maar liefst 266%, van 56 naar 205 woningen (Luyn, 

1993). In de tekening 7 is de Voorstad te herkennen als het 
buurtje tussen de waterloop en de Rijksweg.
Grootschalige herontwikkeling bleef uit en daardoor mist 
de stad een typisch 19de eeuws singelmilieu of een voor die 
tijd kenmerkende stationsbuurt, maar aan de andere kant 
heeft ze zo wel haar omwalling en bijbehorend onbebouwd 
schootsveld kunnen behouden.

Tekening 8: Plan uit 1876 voor straataanleg om de verbinding te 
maken tussen het historische bebouwingslint en het stationsplein (Luyn, 
1993).



��
Tekening 9: Stad en ommeland rond 1930 (bron: 

militaire kaart 1937)
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�.� Industrialisatie

Tot aan de �0ste eeuw is de vorm en functie van de 
binnenstad ongewijzigd gebleven. Behoudens een 
gestage bevolkingsgroei en de stichting van enkele 
grote instituten van religieuze aard is er niet veel 
gewijzigd. Twee eeuwen heeft de stad er over gedaan 
om weer de omvang te bereiken die zijn voor de grote 
verwoesting van �677 had en zelfs toen die omvang 
eenmaal bereikt was, bestond er geen noodzaak tot 
planmatige stadsaanleg buiten de stadswal. verdere 
groei werd voorlopig opgevangen in lintvormige 
structuren in het ommeland.
De situatie veranderde toen de opkomende 
steenkoolwinning in de regio alsnog voor een 
industrialisatiegolf zorgde. De verstedelijkingsslag die 
dit met zich meebracht vond plaats op diverse plekken 
in de regio, waarbij de moederstad langzaam maar 
zeker in de periferie kwam te liggen. verpaupering 
in de binnenstad was het gevolg en om dit te keren 
werden plannen voor doorbraken gemaakt om de 
relatie te herstellen. het zou echter tot na de oorlog 
duren voordat serieus werk werd gemaakt van deze 
ambities.
een aantal tegenslagen zorgden ervoor dat de stad 
zich niet met de gewenste snelheid zou ontwikkelen. 
Als reactie hierop moest de stad actief op zoek gaan 
naar andere manieren om de locale economie mee te 
laten groeien in het tempo van de regio. uiteindelijk 
heeft sittard hierdoor een minder eenzijdige economie 
ontwikkeld dan gebruikelijk is voor mijnsteden.

Draaiing van de economische wind
De regio rondom Sittard bleef tot en met de 20ste eeuw 
een landelijk karakter houden. Industrialisatie vond 
weliswaar plaats, maar dit had een kleinschalig karakter in 
vergelijking met de grote 19de eeuwse industriesteden. Het 
was de aanwezigheid van steenkoollagen in de ondergrond 
die ervoor zorgde dat de streek, die wij tegenwoordig 

(nog) als mijnstreek aanduiden, uiteindelijk alsnog een 
versnelde verstedelijking te wachten stond. Deze steenkool 
werd weliswaar al eeuwen gewonnen, maar nog niet 
op de grootschalige industriële wijze waar deze heden 
ten dage mee geassocieerd wordt. De steenkoolwinning 
nam in grote vaart toe: Tussen 1913 en 1924 steeg de 
productie met ongeveer 4 miljoen ton. De landelijke regio 
en haar inwoners waren hier totaal niet op toegerust. De 
enorme toestroom van nieuwe arbeiders uit het hele land 
bleek niet voldoende om aan de behoefte aan mankracht 
te kunnen voldoen. Zodoende werd het personeel zelfs uit 
het buitenland naar Limburg gehaald. Het inwoneraantal 
van geheel Zuid-Limburg verzesvoudigde in deze tijd bijna 
(Schipper & van Geest, 1999).
Ook voor de ruimtelijke planning had dit grote 
gevolgen voor de streek. Een uitgebreid netwerk van 
infrastructurele verbindingen zoals kanalen, spoorwegen 

Foto 6: Tuindorp Overhoven, een der eerste planmatige uitbreidingen
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en snelwegen werd opgespannen tussen de verschillende 
mijnbouwcomplexen. Op deze wijze werd een totaal nieuwe 
laag aan het landschap toegevoegd, daar de situering van 
de mijnbedrijven structurerend was geworden ten koste van 
de oorspronkelijke structuur welke vooral een resultante 
was van oude handelsrelaties en geografische eigenheden. 
Van het grootse deel van deze nieuwe infrastructurele 
investeringen wordt vandaag de dag, meer dan 40 jaar 
na de laatste mijnsluiting, nog steeds dankbaar gebruik 
gemaakt.

Had de planning van de infrastructuur nog een rationele 
grondslag, de situering van de nieuwe woongebieden had op 
het eerste gezicht vooral een chaotisch en ad hoc karakter. 
Kijkend naar een topografische kaart van welke plaats 
dan ook in de mijnstreek van de jaren twintig valt een 
spreiding van solitaire ontwikkelingen op. Hoe chaotisch 
en ongelukkig dit soms gekozen leek, er bestonden destijds 
belangrijke motieven om het op die manier te doen. 
Om te beginnen waren de ideeën van de Garden-City 
movement overgewaaid uit Engeland. Deze opvatting van 
stedebouw streefde naar de stichting van gezonde, groene 
zelfvoorzienende dorpen ver van de stad, om arbeiders te 
huisvesten.

Daarbij waren de initiatiefnemers van deze woonwijken 
afhankelijk van hun grondeigendom of de mogelijkheden 
om grond te verwerven. De grond aan de randen van 
een gemeente was vele malen goedkoper dan die direct 
aanpalend aan de kern. In sommige gevallen kwam deze 
toevallig beschikbaar voor woningbouw. Dit was het geval 
bij Limburgs grootste kolonie Treebeek, dat zijn langgerekte 
en zeer smalle vorm ontleent aan een omvangrijke 
grondaankoop door het mijnbedrijf ten behoeve van een 
spooremplacement. Na aanleg van de infrastructuur bleef 
er een strook grond over. Als het mijnbedrijf, de kerkelijke 
instelling of de corporatie eenmaal een stuk land wilde 
aanwenden voor woningbouw ten behoeve van huisvesting 
van de nieuwe arbeiders, was de lokale overheid meer dan 
blij. 
De samenleving tenslotte, stond niet zelden wantrouwig 
tegenover de nieuwelingen met hun afwijkende gewoonten 
en –in sommige gevallen- taal. Men streefde ernaar om 
deze mensen ‘op veilige afstand’ van de moederstad te 
huisvesten. Tekening 9, waarop een reconstructie van 
deze eerste verstedelijkingsslagen in het geval van Sittard 
zichtbaar is, maakt dit inzichtelijk. Als het even kon 
werden deze kolonies verbonden aan een der omliggende 
dorpen. De bedoeling hiervan was om de nieuwelingen 

Tekening 10: Ontwerp uit 1920 voor het stadspark door Tersteegh (bron Sant &co, 2012)
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verspreide ontwikkelingen en nieuwe 
verbindingen 
Tekening 9 is een abstractie van de militaire kaart van de 
regio uit 1937. De ruimtelijke ontwikkelingen in deze tijd 
bestaan enerzijds uit een voortzetting van de weg die eind 19de 
eeuw is ingeslagen. Hiermee wordt bedoeld een intensivering 
van de lintbebouwing, waarbij de boventoon wordt gevoerd 
door de Rijksweg, waarvan de bebouwingsstructuur nu aan 
weerszijden de gemeentegrens bereikt. Ook de dorpslinten 
zien een verdere intensiveringsslag en op sommige plekken 
ontstaan zelfs nieuwe ‘scheuten’. 
Anderzijds is het een tijdperk van veel nieuwe ont-
wikkelingen, zowel technologisch als maatschappelijk/
economisch als op het gebied van volkshuisvesting. Hoewel 
Sittard geen mijnstad meer zou worden in de letterlijke 
betekenis, speelde ze een belangrijke rol in de opvang en 
huisvesting van de vele arbeiders. Qua groei wist ze de snel 
tot een stedelijke kern uitgroeiende dorpen in de regio zo 
enigszins bij te benen. De eerder genoemde op zichzelf 
staande ontwikkelingen van woongebieden is op deze kaart 
van Sittard goed zichtbaar. Ook duidelijk af te lezen is 
volgzame wijze waarop deze plannen vervolgens wel als 
puzzelstukjes in het landschap geplaatst zijn, bestaande 
wegen en verkavelingen aanhoudend.
De werkgelegenheid in de stad is niet zo eenzijdig ge-
organiseerd zoals dat typisch is voor de mijnsteden. Ze 
vormde eerder al een redelijk divers stedelijk centrum, maar 
tegenwoordig had ze naast de mijnbouwactiviteiten ook 
enkele moderne industrieën aan zich weten te verbinden. De 
industrietakken die het meest vertegenwoordigd waren in 
Sittard waren de textiel-, de kleiwaren- en de elektronica-
industrie in de vorm van een aanzienlijke Philips vestiging. 
Om de expansie hiervan mogelijk te maken werd in de 
30er jaren voorzien in de aanleg van een industrieterrein 
in het noorden van de gemeente. Dit was op advies van Jos 
Klijnen, de stedebouwkundige die sinds 1932 regelmatig 
als adviseur van de gemeente optrad. 
Het railverkeer kent een enorme toename als gevolg van 
grote forensenstromen en het vervoer van kolen. Al in 
1890 werd er een spoorverbinding geopend tussen Sittard 

en hun gezinnen niet compleet aan hun lot over te laten, 
maar via het hechte dorpsleven met aanwezige pastoor, 
schoolmeester en patronaat op een geleidelijke manier in 
de lokale cultuur te laten integreren.
De gemeente Sittard probeerde destijds slim in te spelen 
op de komst van de mijnbedrijven en hun personeel. Er 
werden omvangrijke terreinen aangekocht en bestemd voor 
woningbouw. Ook werd er een stadspark aangelegd in het 
zuidelijke beekdal ten behoeve van de vele recreanten. 
Aan al deze inspanningen heeft de gemeente echter lange 
tijd een financiële kater overgehouden; Na 1921 werd 
er van rijkswege hard bezuinigd op woningbouw en het 
merendeel van het mijnpersoneel zou gaan wonen in het 
naburige Geleen, waar zich deze industrie had gevestigd. 
Het resultaat was een versnipperd ontwikkelde stadsvorm 
en een teveel aan grond in de portefeuille. 

Foto 7: Het monumentale stadspark in het beekdal



�6 Tekening 11: De binnenstad omstreeks 1930 (bron: Stadsarchief Sittard-Geleen) 

N250 meter
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en Herzogenrath, via Heerlen en Kerkrade. Deze takt net 
ten zuiden van het stationsemplacement aan de bestaande 
hoofdlijn naar Maastricht, waardoor tevens een uitbreiding 
van de rangeermogelijkheden noodzakelijk was. Aan de 
oostzijde van de stad bevindt zich het kopstation van een 
lokalbahn naar Geilenkirchen en zuidoostelijk is het tracé te 
volgen van de tramlijn naar Heerlen. Beide laatstgenoemde 
verbindingen verdwijnen in de vroeg naoorlogse jaren, zoals 
zo vele andere spoorlijnen in diezelfde periode.
Twee andere opvallende ontwikkelingen zijn het ziekenhuis 
en het stadspark: De Franse nonnetjes van de congregatie 
‘Les Filles de la Divine Providence’ stichtten in 1905 een 
ziekenhuis in de stad dat momenteel voortleeft in het 
moderne hospitaal dat zich sinds enkele jaren tussen de twee 
stedelijke kernen Geleen en Sittard bevindt. Het stadspark 
werd in 1920 ontworpen door architect Tersteegh, maar 
werd pas voltooid in de crisisjaren een decennium later in 
de vorm van een werkgelegenheidsproject. Het heeft er voor 
gezorgd dat het beekdal tot op vandaag een groene scheg 
in de stad is gebleven. Het park is momenteel één van de 
twee Nederlandse stadsparken met een rijksmonumentale 
status.

stadsontwikkeling buiten de binnenstad 
Tekening 11 laat de eerste bouwactiviteiten direct buiten 
de omwalling zien. Het besef dat de binnenstad in haar 
oorspronkelijke vorm wel eens nadelige gevolgen zou 
kunnen ondervinden van alle perifere ontwikkelingen was 
bij de beleidsmakers goed doorgedrongen. Al in het begin 
van de 20ste eeuw werd een plan gemaakt om de zuidelijke 
stadswal op twee plekken te doorbreken en aan te sluiten 
op een nieuw aan te leggen oost-west georiënteerde 
verbindingsweg. Deze verbindingsweg (Wilhelminastraat – 
Engelenkampstraat) was nodig om alle verkeer dat vanuit het 
noorden kwam en richting Heerlen wilde, om de binnenstad 
heen te leiden. De drukke doorvoerader kreeg al snel te 
maken met corridorvorming, zoals dat al eerder zichtbaar 
was bij de 19de eeuwse Rijksweg. Het werd al snel een zeer 
bedrijvige straat. De bebouwing zoals deze zich ontwikkelde 
bestond deels uit gesloten linten van stadshuizen, en deels 

uit openbare gebouwen met functies die uit de binnenstad 
verplaatst werden naar de nieuwe verbindingsweg. In 
korte tijd werden een nieuw postkantoor, een nieuwe 
bioscoop en de nodige cafe’s, winkels en scholen gebouwd. 
Daarnaast was het een prima plek voor alle behoeften 
die bij de technologische vooruitgang van de vroege 20ste 
eeuw hoorden. Een greep uit dit programma omvat een 
gasfabriek, een modern slachthuis met ijsfabriek, de eerste 
automobielbedrijven, hotels en kantoren. Enkele decennia 
later vonden ook de stadsschouwburg en het stadhuis een 
plek aan deze nieuwe centrumstraat. In de vroege jaren 
van de 20ste eeuw was drh. Jos Wielders stadsarchitect van 
Sittard en het merendeel van de openbare gebouwen uit die 
tijd zijn dan ook van zijn hand, iets wat beeldbepalend is 
gebleven voor deze straat.
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Foto: dhr. F. Wehrens, omstreeks1988 genomenTekening 12: Uitbreidingsplan in Hoofdzaken door Jos Klijnen (1936) (Schipper & van Geest 1999)
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�.� voltooiing van de stad en revitalisering van de city

Door de ongeleide ontwikkeling van sittard in de 
eerste helft van de �0ste eeuw kwam de binnenstad 
in die periode geïsoleerd te liggen. het gevolg was 
een teruggang van investeringen en toenemende 
verpaupering binnen de wallen. pas in de naoorlogse 
jaren werden concrete stappen ondernomen om deze 
tendens te keren. er werd een start gemaakt met de 
uitvoering van de plannen zoals stadsbouwmeester 
jos klijnen deze voor de oorlog had opgesteld. het 
uitbreidingsplan in hoofdzaken van klijnen was erop 
gericht om de onsamenhangende bebouwingsstructuur 
samen te smeden tot één herkenbare stad waarvan 
de oude binnenstad weer het logische middelpunt 
vormde. Dit gebeurde met omvangrijke plannen 
voor woningbouw en aanleg van industrieterreinen. 
het ontwerp was monumentaal te noemen, met 
veel aandacht voor landschappelijke elementen en 
zichtlijnen die de radiaal-concentrische stadsvorm 
benadrukten. Met dit plan kon de stad vele decennia 
vooruit.
een ander punt van zorg was de binnenstad zelf. 
De middeleeuwse bebouwingsstructuur was een 
belemmering voor de eisen die de moderne tijd aan een 
stadscentrum stelde. er was bijvoorbeeld geen plaats 
voor het groeiende autoverkeer, de grootschalige 
distributie en moderne voorzieningen zoals 
warenhuizen. Tegelijkertijd waren er in de omgeving 
grote stedelijke centra tot ontwikkeling gekomen waar 
deze wensen wel gefaciliteerd konden worden, zoals 
heerlen en het nabij gelegen Geleen. De urgentie om 
de stad te moderniseren was het middelpunt van een 
hevige discussie tussen twee kampen. het ene ging 
uit van de aantrekkingskracht van een gerestaureerd 
stadshart, terwijl het andere vasthield aan doorbraken 
en verbouwingen volgens de moderne traditie. Door 
deze discussie en een wisselende economisch getij 
duurde het bijna dertig jaar voordat er begonnen kon 
worden met een modernisering, op een manier die 

beide kampen tevreden moest stellen. het gewenste 
resultaat werd bereikt in die zin dat de binnenstad 
economisch opleefde en weer het middelpunt van het 
stedelijk leven werd.

uitbreidingsplan in hoofdzaken (�9�6)
Door alle verspreide ontwikkelingen in de gemeente was 
de binnenstad excentrisch en geïsoleerd komen te liggen. 
Woningbouw en economische ontwikkelingen bevonden 
zich aan de randen van de gemeente en de nieuwe 
infrastructurele verbindingen bevonden zich te ver van 
de binnenstad. Dit tekende zich af in een uittocht van het 
stedelijk leven uit de binnenstad naar andere locaties. De 
urgentie om de stad tot een geheel te smeden was groot en 
daarom werd stadsbouwmeester Jos Klijnen ingeschakeld 
om een uitbreidingsplan te maken waarin deze problema-
tiek werd aangepakt. 
Hij ging voortvarend te werk en kwam in 1936 met zijn 
Uitbreidingsplan in Hoofdzaken voor Sittard, waarmee 
hij de stad tot een eenheid zou smeden die “praktisch en 
schoon” (Klijnen in Schipper & van Geest, 1999) zou zijn. 
De verwachte groei van de stad werd aangewend om de 
ruimte tussen de bebouwingsstructuren op te vullen. Het 
was een monumentaal ontwerp dat optimaal ingepast 
was in de landschappelijke structuur van beekdalen en 
het zuidoostelijk gelegen heuvelland, welke als een soort 
groene contramal fungeerden. De omliggende wijken en 
dorpen zouden allen verbonden worden met het centrum, 
dat het stralend middelpunt van de nieuwe stad werd. 
Hiermee kreeg Sittard een radiaal concentrische stadsvorm 
die onderstreept werd door de diverse groene scheggen en 
zichtlijnen die gericht waren op het silhouet van de oude 
stad. Het plan bleek duurzaam, want er is tot op heden 
op voortgeborduurd bij de uitbreidingsslagen die zouden 
volgen.
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Tekening 13: reconstructie voorontwerp stadskernplan 
augustus 1956 (Klijnen)

Tekening 14: reconstructie voorontwerp stadskernplan 
december 1956 (Klijnen)

Tekening 15: reconstructie vastgestelde stadskernplan juli 
1956 (Klijnen)

Tekening 16: reconstructie vastgestelde stadskernplan 
1959 (Salemans)
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De discussie rondom de binnenstad
Door de nieuwe infrastructuur en de bouwontwikkelingen 
aan de randen van de gemeente (zie vorige paragraaf) was 
het openbare leven in Sittard steeds meer weggetrokken 
uit de binnenstad. Deze verkeerde in een desolate staat en 
de welvaart ter plekke nam af. De oude stad raakte steeds 
meer in verval, wat zich uitte in toenemende leegstand en 
uiteindelijk verkrotting. Panden die in de loop der tijd niet 
meer voldeden om als woning of bedrijfsruimte verhuurd 
te worden kregen een functie als magazijn, als ze al een 
nieuwe bestemming kregen.
Al voor de oorlog was deze tendens ingezet en het 
gemeentebestuur was zich hier terdege van bewust. Er 
waren al enkele voorzetten gedaan om deze problematiek te 
stoppen. Zo was stedebouwkundige Jos Klijnen (sinds 1932 
in dienst) al in 1936 gevraagd naar zijn ideeën omtrent het 
terugbrengen van leven in de binnenstad. De binnenstad 
diende haar winkelmonopolie te behouden en moest voor 
iedereen weer goed bereikbaar worden gemaakt.
Het plan dat Klijnen presenteerde ging uit van het leggen 
van nieuwe verbindingen tussen het marktplein en de 
woonwijken die rondom de stad in ontwikkeling of in 
planning waren. Het plan van 1936 bevatte daartoe enkele 
doorbraken in de omwalling, die tot op dat moment nog 
op slechts vier plekken doorkruist werd. Aandacht voor 
historische waarden was er, geheel in de geest van de tijd, 
niet. Traditie, Folklore en geschiedenis waren in Klijnens 
ogen van ondergeschikte betekenis (Schipper & van Geest, 
1999). Zo zou één van de geplande doorbraken tot gevolg 
hebben gehad dat de 17de eeuwse Michielskerk op de markt 
zijn voorgevel en eerste travee moest afstaan. Dit plan werd 
in een geheime raadsvergadering aangenomen, echter de 
oorlog voorkwam uitvoer hiervan (Luyn, 1993). 
Pas enkele jaren na de oorlog kwam de problematiek van 
de binnenstad, die overigens vrijwel geen oorlogsschade 
had opgelopen, weer op de agenda te staan. In 1951 
presenteerde Klijnen zijn nieuwste stadskernplan met als 
inleiding “…dat de stedenbouwkundige aanleg in de eerste 
plaats gericht moet zijn op hedendaagse doelmatigheid 
en op zijn eigen schoonheid en, als het niet anders kan, 

met opoffering van traditionele waarden, omdat voor ons: 
Het kind gaat voor de moeder” (Klijnen, 1951). Deze 
laatste woorden vormden tevens de titel van het stuk 
waarmee Klijnen zijn dilemma probeert te duiden:  Voor de 
noodzakelijke aanleg van nieuwe winkelstraten zag hij geen 
andere uitweg dan de opoffering van delen van het tracé 
van de stadswal, dit ondanks het feit dat de wal volgens 
Klijnen zelf Sittards enige monument van betekenis was 
(Schipper & van Geest, 1999).
Er bestond behoorlijk veel tegenstand tegen dit 
‘doorbrakenplan’. Eén van de felste strijders was prof. 
Timmers, onder wiens bezielende leiding in 1954 een 
stadskerncommissie werd ingesteld. Deze commissie zou 
zich gaan bezig houden met een studie naar de sanering 
van het stadscentrum “waarbij het karakter van de oude 
vestingstad bewaard dient te blijven en tastbare getuigen 
van een lange geschiedenis in stand dienen te worden 
gehouden….Hierdoor kan deze kern zijn oude schoonheid 
bewaren of herkrijgen en tevens een stimulans worden voor 
het vreemdelingenverkeer” (Timmers, 1954). Het rapport 
geeft een aantal aanbevelingen voor de reconstructie van 
oud-Sittard, welke te vatten zijn in een viertal hoofdpunten. 
Deze hebben betrekking op het profiel en verloop van de 
straten, de ensemblewaarde van gebouwen, de kleursfeer 
en materialisatie en het vrijmaken van dichtgeslibde 
binnenterreinen. Het rapport besluit:

In tegenstelling tot vrijwel alle centra van de 
mijnstreek bezit Sittard de onschatbare waarde van 
een oude, historische stadskern, die door verstandige 
en verantwoorde restauratie tot een landelijke, en 
bij de uitgroei van het toerisme en door de gunstige 
ligging, zelfs een internationale bezienswaardigheid 
kan worden. Hiervoor zal durf, doorzettingsvermogen, 
goede smaak en, helaas, ook geld nodig zijn! Maar 
de oude kern van Sittard is dit alles overwaard. 
De Stadskerncommissie hoopt door het aanbieden 
van dit rapport aan Uw College het hare te hebben 
mogen bijdragen tot het bereiken van het hierboven 
omschreven grote doel. (Timmers, 1954)
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Met het rapport van prof. Timmers en zijn 
stadskerncommissie in het achterhoofd, maakt Klijnen 
in 1955 een nieuw plan, waarbij geprobeerd is “de kool 
en de geit te sparen” (Klijnen, 1955). Doorbraken zijn 
vermeden, het gemotoriseerd verkeer wordt buiten de kern 
gehouden en bestaande straatprofielen worden in stand 
gehouden, terwijl wel mogelijkheden worden geschapen 
om grote warenhuizen en een groter stadhuis te kunnen 
huisvesten. Zowel Klijnen als de dienst stadsontwikkeling 
is uiteindelijk niet tevreden met dit plan. Ook het feit dat 
de stichting Jakob Kritsraedt (met als doel het behoud 
van de oude monumenten) de Amersfoortse burgemeester 
uitnodigt om een lezing te geven over de sanering van zijn 
oude binnenstad (en het economisch nut daarvan) kan niet 
voorkomen dat het plan sneuvelt. Het wordt uiteindelijk 
in de raadsvergadering van 20 februari 1956 afgeschoten 
met als argument dat “…bij het opstellen van het plan 
teveel rekening is gehouden met de visie van historici” 
(raadsvergadering 20-02-1956). Jos Klijnen gaat aan de 
slag met zijn vierde stadskernplan.

Eerst leven en dan filosoferen, of m.a.w. eerst de 
levensmogelijkheden, het bestaan, het voortbestaan 
van de bevolking, zowel op geestelijk, maatschappelijk 
en cultureel gebied veilig stellen en daarna, voor zover 
dat in verband hiermede verantwoord is, ook datgene 
te bewaren en te conserveren, wat onze voorouders 
ons hebben nagelaten.

In 1958 presenteert Jos Klijnen zijn nieuwste stadskernplan. 
Hierbij blijkt hij geen rekening meer gehouden te hebben met 
de mening van prof. Timmers en zijn medestanders. Het plan 
bevat enkele doorbraken en bovendien is het marktplein naar 
twee kanten vergroot. Om de binnenstad was een ringweg 
voorzien met daaraan gekoppeld parkeergelegenheden in 
de schootsvelden. Hoewel de gemeenteraad met dit plan 
akkoord ging, kwam ook dit niet tot uitvoering. De reden 
hiervoor was, dat in 1959 een andere stedebouwkundig 
adviseur werd aangesteld als opvolger van drh. Klijnen. 

Tekening 17: uitwerking van Jos Klijnen van het stadskernplan 
september 1955 (Stadsarchief Sittard-Geleen)

Vanaf dit moment barst de discussie in alle openbaarheid 
los. Met de regelmaat van de klok publiceren de regionale 
nieuwsbladen artikelen die de kwestie breed uitmeten en 
ingezonden brieven van voor- en tegenstanders van de 
saneringsplannen. “Moet Sittard met de tijd mee, of de 
klok terug zetten?” kopte Maas en Mijn op 3 mei van 

1957. “… Als Sittard zich in een monopolypositie bevond 
dan zou er misschien geen bezwaar tegen bestaan om mee 
te doen aan de hobby van de tweede groepering, een groep, 
die alles bij het oude wil laten. Maar zo is het niet.” En:

Tekening 18: Ontwerp Stadhuis door Bureau Salemans binnen het 
stadskernplan 1959 (Stadsarchief Sittard-Geleen)
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Deze adviseur, het bureau Swinkels en Salemans, maakte 
direct een nieuw plan voor de binnenstad, dat in 1960 
werd goedgekeurd. De rooilijnplannen van Klijnen waren 
vervangen door een gedetailleerd blauwdrukplan, met 
als meest in het oog springend element het nieuwe negen 
verdiepingen tellende stadhuis, dat qua grootte berekend 
is op de stad van 70.000 inwoners die Sittard in 1980 
zou zijn (Luyn, 1993). Verder werden zo’n 120 tot 170 
nieuwe winkels voorzien en vele nieuwe woningen. Dit 
plan zou zijn uitgevoerd, ware het niet dat de nieuwe 
monumentenwet (1961) werd aangenomen waarmee de 
tegenstanders nieuwe munitie kregen. Na hevige discussies 
over de monumentenlijst kon deze eerst in 1967 vastgesteld 
worden. Omdat het proces van aankoop en onteigening al 
deze tijd gewoon was doorgegaan woonde er ondertussen 
bijna niemand meer in het zuidelijke deel van de binnenstad 
en was de verkrotting nu onomkeerbaar geworden. Ook 
in de rest van de binnenstad liep het inwoneraantal snel 
terug: van de 5100 inwoners in het jaar 1900 waren er 
nog maar 3000 over in 1960 (ibidem). Het gevolg hiervan 
was dat de binding van de bewoners met dit deel van de 
stad steeds minder werd en de roep om vernieuwing steeds 
harder. Het feit dat de Sittardse binnenstad wat betreft 
zijn verzorgende taak inmiddels voorbij was gestreefd 
door het zich rap ontwikkelende naburige ’dorp’ Geleen en 
andere grotere plaatsen in de Mijnstreek maakte het extra 
pijnlijk. Het protest tegen de sloop- en bouwplannen doofde 
langzaam uit, de betrokkenheid en de nostalgie namen af, 
ironisch genoeg in een tijd waarin landelijk de opinie ten 
aanzien van grootschalige stadsvernieuwing leek te keren. 
De communicatie tussen de gemeente en de tegenstanders 
kreeg intussen steeds meer het karakter van een koehandel: 
tegenover het restaureren van enkele monumenten stond 
het afbreken van de resterende bebouwing in het gebied. 
Daarbij werden elementen uit af te breken gebouwen ingezet 
als bouwmateriaal voor de restauratieprojecten (Schulpen, 
P. persoonlijke communicatie, 2 februari 2011). 
De ‘krotopruiming’ startte uiteindelijk in 1969. 
Ondertussen was de economische wind zodanig gedraaid 
dat het plan van Swinkels en Salemans van 10 jaar 

eerder geen basis meer had. Uiteindelijk werd er een zeer 
versoberde versie gebouwd: Winkelcentrum Den Tempel 
werd in 1974 in gebruik genomen, 23 jaar na Klijnens 
eerste ‘doorbrakenplan’. De woningen waren uit het plan 
geschrapt, evenals het stadhuis, dat elders werd gebouwd. 
Westelijk van dit winkelcentrum lag vanaf nu lange tijd 
een even groot (sloop)terrein braak waarvoor op korte 
termijn geen andere invulling gevonden kon worden dan 
die van perkeerterrein. Pas in 1989 werd hier ‘fase 2’ van 
het centrumplan gebouwd (zie ook afbeelding 21 op pagina 
44).

Tekening 19: Het uiteindelijk uitgevoerde ontwerp voor het 
winkelcentrum in 1974 (Stadsarchief Sittard-Geleen)

Een moegestreden Professor Timmers vermeldt: ”Het 
was alsof men de liefde voor de oude stad verloren had 
en zijn oog richtte op moderne uitbreidingen buiten, en zo 
mogelijk, binnen de oude stadskern. Wat hield men over? 
Een rommelig en onbevredigend geheel, vlees noch vis” 
(Sittardse Cultuurdragers, 1999) 
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Tekening 20: Het uiteindelijk uitgevoerde ontwerp winkelcentrum Den 
Tempel uit 1974, met westelijk ervan de niet bebouwde maar wel al 
gesaneerde percelen.

Tekening 21 Pas in 1989, 30 jaar na de sanering, raken de 
overgebleven percelen bebouwd met een volgende uitbreiding van het 
winkelareaal.

Foto 8: Deze luchtopname uit 1924 toont het zuidelijke deel van de 
Sittardse binnenstad. De bebouwingsstructuur op deze foto is eeuwen 
ongewijzigd gebleven. (foto: P.J. de Broekert, uit Schrader 1981)

Foto 9: Deze recente luchtopname is gemaakt vanuit 
nagenoeg dezelfde hoek als foto 8. De veranderingen van de 
bebouwingsstructuur ten gevolge van de stadskernplannen in dit deel 
van de binnenstad zijn goed zichtbaar. (foto: Bing Maps 2012)
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Tekening 22: De stad omstreeks 1960, na voltooiing 
van de reeks door Klijnen geplande inbreidingen 

N

2000 meter
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�.� Laatste groei en nieuwe binnenstadsprojecten

Bij de aanvang van de ��ste eeuw heeft de stad zijn 
voorlopig definitieve contouren bereikt. Althans, 
dat is wat aangenomen mag worden op basis van de 
beëindigde bevolkingsgroei en het aflopen van de 
laatste uitbreidingsprojecten. Ook het bereiken van 
fysieke barrières heeft tot gevolg dat de stadsvorm 
niet drastisch meer kan wijzigen. 
eind jaren negentig wordt besloten dat de sittardse 
binnenstad een nieuwe impuls nodig heeft om 
zijn rol als regionaal centrum te kunnen blijven 
vervullen. De wensen om de gebruikersdichtheid op 
te voeren en de binnenstad meer multifunctioneel te 

maken leiden in combinatie met een aantal concrete 
herstructureringsoperaties tot het opstellen van een 
nieuwe structuurvisie voor het centrum. voor deze klus 
wordt het bureau van jo en Geert coenen ingeschakeld. 
In het plan ‘Zitterd Revisited’ worden grote volumes 
toegevoegd aan de bestaande bebouwingsstructuur, 
waarbij het zichtbaar maken van de stadshistorie 
steeds één van de belangrijkste uitgangspunten is. De 
planning van dit project is wat optimistisch gebleken. 
De al gerealiseerde of in aanbouw zijnde onderdelen 
uit het project maken de intenties echter steeds beter 
duidelijk.

Foto 10: De binnenstad krijgt sinds de centrumplannen van medio jaren 70 meer en meer de functie van stedelijk ontmoetingscentrum
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voorlopig definitieve stadsvorm
Bij aanvang van de 21ste eeuw heeft Sittard haar voorlopig 
definitieve contouren bereikt. Dat is wat aangenomen mag 
worden op basis van de ingezette bevolkingskrimp en het 
gereedkomen van de laatste uitbreidingsprojecten. Daarnaast 
is het fysiek onmogelijk geworden om nog verder te groeien 
want verdere uitgroei wordt geremd door de Duitse grens 
in het oosten, landschapsontwikkeling en de Ecologische 
Hoofdstructuur in het noorden en zuidoosten en risicocontouren 
van ondergrondse leidingen ten westen van de stad. De komende 
jaren zal de nadruk liggen op inbreiding en herstructurering 
als gevolg van de krimp.

Tekening 23: De voorlopig laatste uitbreidingen van Sittard
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Binnenstad aan vooravond van nieuwe investeringen
Deze kaart geeft de binnenstad weer aan het begin van de 
21ste eeuw. Het grootste deel van de binnenstad heeft een 
recreatieve winkel- en horecafunctie gekregen met tot gevolg 
dat de bewoning minimaal is vergeleken met vroeger tijden. 
De historische structuur is grotendeels intact gebleven, met 
uitzondering van het zuidelijke deel, waar de vernieuwing heeft 
plaatsgevonden. 75% van de omwalling omzoomt de stad samen 
met de multifunctionele schootsvelden welke diverse instituten 
huisvesten en parkeerruimte bieden aan bezoekers. Intussen 
hebben er enkele transformaties plaatsgevonden als gevolg 
van functieveranderingen en herstructureringsprojecten. Die 
komen verderop in dit werk uitvoeriger aan bod.

Tekening 24: De binnenstad begin 21ste eeuw

N250 meter



�9Foto 11 t/m 13: vlnr bouwproject Dominicaan, Rosa Toren en Stationskwartier   Tekening 25 (achtergrond): Uitsnede uit het plan Zitterd Revisited
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Tekening 26: Inventarisatie (juni 2011) van de leegstand in het centrum van Sittard
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�.� Leegstand en functieverlies

Wie zich tegenwoordig door de Sittardse binnenstad begeeft 
zal ongetwijfeld opmerken dat hier sprake is van een krimp 
aan functies. Direct in het oog springend is het grote aanbod 
aan commercieel vastgoed -vooral winkelpanden- soms in 
desolate staat, dan weer eens smaakvol aangekleed of zelfs 
met tijdelijke gebruikers. Een inventarisatie (zie tekening 
26) in juni 2011 leverde een aantal van 60 leegstaande 
winkelruimten op. Op het totaal van 259 panden betekent 
dat een leegstand die in de buurt komt van 23%, gemeten 
in aantal panden. In 2007 stonden al 54 panden leeg 
die tezamen 10.000 m² van het totaal van 56.000 m² 
vormden (DTNP, 2007). Dit komt neer op 18%, wat zou 
kunnen betekenen dat vooral de kleinere winkeleenheden 
leegstaan. Een blik op de inventarisatiekaart zou dit 
kunnen onderschrijven. Dat deze leegstand bovengemiddeld 
hoog is staat buiten kijf; voor een gezonde doorstroming op 
de huurmarkt wordt een leegstand van slechts 5% nodig 
geacht. 
De hoge leegstand binnen het winkelbestand is een 
landelijk probleem. De nationale leegstand binnen deze 
sector is de afgelopen jaren gegroeid naar 1,9 miljoen m² 
op een totaal van bijna 29 miljoen m². De makers van de 
documentairereeks ‘De slag om Nederland’ (VPRO, 2012) 
stelden onlangs dat er 50 miljoen Nederlanders nodig 
zouden zijn om alle winkels rendabel te houden. Dit is 
wellicht wat overdreven gesteld, maar het moge duidelijk 
zijn dat Nederland tegenwoordig ruim in haar winkels zit. 
Binnen Nederland scoort de provincie Limburg het hoogst 
met een leegstand van 263 m² per duizend inwoners, terwijl 

het landelijk gemiddelde 152 m² meet. In totaal staan er 
in de provincie 1627 ruimtes leeg, wat goed is voor een 
vloeroppervlak van bijna 300.000 m². (Boekesteijn & van 
Aarle, 2011 (1))
Wanneer de situatie binnen Limburg wordt beschouwd 
blijkt dat de gemeente waartoe Sittard hoort koploper is 
qua winkelleegstand, gemeten in oppervlakte. In relatieve 
zin komt deze gemeente op een vierde plek, na Roermond, 
Kerkrade en Heerlen (ibidem).
Het functieverlies kent meerdere gezichten. Behalve binnen 
het commerciële vastgoed is de leegstand ook terug te zien 
in maatschappelijk en cultureel vastgoed. Alleen al in het 
Sittardse centrum zijn de afgelopen jaren een drietal grote 
kloostercomplexen overbodig geworden. Twee hiervan 
ondergaan momenteel een herbestemming, terwijl weer een 
vierde klooster op termijn haar religieuze functie verliest. 
In een vergelijkbare situatie bevindt zich een lange reeks 
van gebouwen waaronder diverse scholen, het postkantoor, 
het politiebureau en straks de bibliotheek (zie voor een 
compleet overzicht tekening 26). Het betreft hier bijna 
zonder uitzondering grootschalige complexen waarvan de 
leegstand van structurele aard is.
Een derde manifestatie van functieverlies is die 
waarop aangestuurd is in verband met geplande 
herontwikkelingsprojecten, in de meeste gevallen 
braakliggende percelen. Deze leegstand is in principe van 
tijdelijke aard maar eventuele vertraging in het verloop 
van deze projecten geeft de leegstand ter plaatse een 
structureel karakter. 
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�.� Mogelijke oorzaken

Het functieverlies in de Sittardse binnenstad is 
vertegenwoordigd in vrijwel alle sectoren en het zou dan ook 
niet opportuun zijn om te veronderstellen dat de oorzaak 
hiervan in één enkele regel gevat zou kunnen worden. 
Een deel van de huidige situatie wordt veroorzaakt door 
een teruglopend bezoek aan de winkelstraten, een fenomeen 
dat overigens in alle steden voorkomt. Deze tendens bestaat 
al minstens 3 jaar (Lubbers& van Deelen, 2012). Ook 
de Sittardse binnenstad ontkomt hier niet aan: In 2009 
werden hier 10,5% minder bezoekers geteld dan in 2008. 
(Locatus, 2009). Op de zaterdagen werd in 2009 zelfs een 
teruggang van 21% waargenomen ten opzichte van 2007, 
terwijl over de periode van 2004 t/m 2007 nog een groei 
van 16% geboekt werd (ibidem). Dit is een behoorlijke 
trendbreuk, die zijn oorsprong zou kunnen vinden in 
enkele maatschappelijke tendensen, sommige lokaal en 
andere algemeen, die steeds beter zichtbaar worden.  

Internetwinkelen
Het winkelen via internet is al enige jaren in opkomst en 
blijkt niet te stuiten. Het aantal mensen dat aankopen doet 
via het internet is van 2005 tot 2011 gestegen van 30% van 
de bevolking naar 53%. In 2011 is de totale omzet gestegen 
naar 9 miljard euro verdeeld over 78 miljoen bestellingen. 
Dat betekende een stijging van 13% ten opzichte van een 
jaar daarvoor. (Bal, 2012) 
Deze stijging laat zich over de volle bandbreedte van de 
branchering zien, maar in het bijzonder de vrijetijdsbranche 
profiteerde hier van. Volgens experts zullen andere branches 
snel volgen. De online omzet in mode is landelijk gezien het 
eerste kwartaal met 23% gestegen, terwijl de totale omzet 
gelijk bleef (Lubbers& van Deelen, 2012).
Zo voorspelt het Economisch Bureau van ING (2011) 
bijvoorbeeld dat het aandeel van de online schoenenverkoop 
in de totale schoenenverkoop zal groeien van de huidige 
6% naar 20% in 2015 en zelfs 35% in 2020. De 
schoenenwinkels zouden daarmee ongeveer 30% van hun 
klanten verliezen. Wanneer dit één op één doorberekend 

wordt naar het huidige winkelbestand, uitgaand van 
de huidige bedrijfsvoering, zou geconcludeerd kunnen 
worden dat concurrentie ervoor zorgt dat één op de 
drie schoenenwinkels zal verdwijnen. Wellicht is dit te 
gechargeerd, maar het geeft wel een beeld van de impact. 
Volgens Bal, (2012) is Internetwinkelen de voornaamste 
oorzaak van de groei van de winkelleegstand. 

Overaanbod aan keuzemogelijkheden
Was de consument vroeger in grote mate afhankelijk van 
het voorzieningenniveau in de eigen kern, tegenwoordig is 
dit niet meer vanzelfsprekend. Een belangrijke oorzaak 
hiervoor is te zoeken in de niet aflatende groeiende 
mobiliteit waardoor het oriëntatiegebied groeit en 
de binding met de woonplaats afneemt. Het logische 
gevolg is een intensivering van de concurrentie tussen de 
centrumlocaties, waarbij verwacht wordt dat de kleinere 
plaatsen het gaan verliezen van de grotere (Postma, 2009). 
Van grote invloed op deze concurrentie is de actuele en 
al vaak bekritiseerde filialisering van de winkelcentra, 
waardoor het onderscheidend vermogen vervaagt. De 
wijze waarop de centra elkaar beconcurreren lijkt zich te 
beperken tot de omvang. Zo kan het gebeuren dat er in 
een demografisch krimpende provincie een planvoorraad 
van 390.000 m² bestaat (Boekesteijn & van Aarle, 2011 
(1)), bovenop de eerder genoemde 300.000 m² leegstand. 
En dat terwijl het aanbod al groot is: Per 1000 inwoners 
telt Limburg 1505 m² winkels in de niet-dagelijkse sector, 
tegenover 1331 als landelijk gemiddelde. In Zuid-Limburg 
staat een uitbreiding van het winkelareaal gepland die 23% 
van de huidige voorraad meet. Hiertegenover staat een 
verwachtte bevolkingskrimp van 20% tot 2040.
Ook in de regio Sittard-Geleen spelen dergelijke zaken. Om 
te beginnen zijn door de verstedelijkingsslag ten gevolge van 
de mijnbouw vele stedelijke voorzieningencentra ontstaan 
die op korte afstand van elkaar liggen. Wederzijdse beïnvloe-
ding is niet uit te sluiten en dat maakt het functioneren van de 
afzonderlijke centra kwetsbaar. Projecten en investeringen 
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Sittard Binnenstad
55943 m² bestaand
16650 m² gepland

Geleen Centrum
24594 m² bestaand
11500 m² opgeleverd

Makado Beek
24672 m² bestaand
  4000 m² gepland

Brunssum Centrum
20000 m² bestaand
  5000 m² gepland

Stein Centrum
9500 m² bestaand
5000 m² gepland

Echt Centrum
15904 m² bestaand
3200 m² gepland

Maaseik Binnenstad
15000 m² bestaand
9600 m² opgeleverd
5000 m² gepland

Maasmechelen M2
11740 m² bestaand
5000 m² opgeleverd
5000 m² gepland

Maasmechelen Village
19700 m² bestaand
15000 m² gepland

Tuddern PDV
13000 m² opgeleverd

kSportzone PDV
9500 m² gepland

Straal: 15 km

BVO per centrumlocatie:

- Oorspronkelijk

- Recent opgeleverd

- Harde plannen

Tekening 27: Kaart met de plannen voor nieuwe winkelruimte in een straal van 15 km rond de Sittardse binnenstad.
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Figuur 2: Schema met de plannen voor nieuwe winkelruimte in een straal van 15 km rond de Sittardse binnenstad.

met als doel uitbreiding van de winkelvoorraad in het ene 
centrum zullen altijd voelbaar zijn in de naastgelegen 
centra. Sittard ondervindt op bovenregionaal schaalniveau 
veel koopkrachtafvloeiing naar grotere en bekendere centra 
zoals Maastricht en Eindhoven, maar ook in de regio zelf is 
de strijd om de consument volop losgebarsten. Deze strijd 
is zichtbaar in tekening 27, waar de recente (< 3 jaar) en 
geplande groei van centrumlocaties in een straal van 15 
km is weergegeven. De totale groei van de centrumlocaties 
is te becijferen op 27% van het oorspronkelijk oppervlak. 
De groei per centrum varieert tussen een bescheiden 16% 
(Beek) en een 52% (Stein). Maasmechelen Village spant 
echter de kroon met een geplande groei van 76%. Voor het 
retailoppervlak in het Sittardse centrum staat een groei 
van 29% in de planning, de vierkante meters in de perifeer 
gelegen Sportzone niet meegerekend. Dit zijn aanzienlijke 
uitbreidingen.
Wat verder opvalt in de kaart is de ontwikkeling en 
uitbreiding van een vijftal perifere detailhandelslocaties, 
waarvan er drie in het buitenland liggen. Onder het 
motto ‘de klant wil het’ schieten dit soort locaties ook 
in Nederland steeds vaker uit de grond. En waar dit 
traditioneel handelde om verkooppunten voor volumineuze 
goederen zoals auto’s en ijskasten, betreft het steeds vaker 
locaties met koopwaar die ook in een binnenstad te vinden 
is. Ook hier is weer een voortrekkersrol weggelegd voor 

de provincie Limburg, met de grootste ontwikkeling van 
perifere ‘funshop’-locaties en de snelste verkleuring van 
bestaande perifere detailhandelsvestigingen (P.D.V.’s) van 
doelgericht naar recreatief winkelen ((Boekesteijn & van 
Aarle, 2011 (2)).

vergrijzing:
Eén van de oorzaken van de momenteel groeiende 
leegstand in de Sittardse binnenstad is de recent ingezette 
bevolkingskrimp. Het primaire verzorgingsgebied van de 
voorzieningen is de stad zelf en het direct omliggende land. 
De bevolking van dit verzorgingsgebied wordt kleiner en 
dientengevolge ook de vraag naar voorzieningen. Voor zover 
er al toevloeiing van koopkracht uit andere regio’s is, hebben 
ook die regio’s veelal te maken met demografische krimp, 
of zullen ze dit in de nabije toekomst gaan ondervinden. 
De leegstandsranglijst van de G37 wordt aangevoerd door 
Schiedam, Sittard-Geleen en Heerlen (Locatus, 2009). Dit 
zijn niet toevallig ook drie gemeenten die momenteel te 
maken hebben met structurele demografische krimp.
De vergrijzing heeft op twee manieren invloed op 
de centrumvoorzieningen. Enerzijds verandert de 
bevolkingssamenstelling en daarmee ook de behoeften 
en het inkoopgedrag. Zo geven 65-plussers aanzienlijk 
minder geld uit aan mode en ontspanning (Bal, 2012). Aan 
de andere kant heeft een afnemende beroepsbevolking tot 
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gevolg dat het aantal mogelijke opvolgers voor de huidige 
ondernemers krimpt. 
Op het moment is de vergrijzing volop aan de gang 
in Nederland. De luxe suburbs en de perifeer gelegen 
gemeenten vergrijzen het snelst, waarbij in het geval van 
deze laatste categorie de oorzaak vooral gezocht moet 
worden in het hoge aantal vertrekkende jongeren (Jager 
& Hartog, 2012). Sittard-Geleen is na Heerlen de meest 
vergrijsde gemeente uit het Grote Steden Beleid van het 
moment, namelijk 19,3 procent (65-plussers op de totale 
bevolking). Sittard komt op de achtste plek qua snelheid 
waarmee de vergrijzing toeneemt (ibidem).

Demografische krimp
Eén van de oorzaken van de momenteel groeiende 
leegstand in de Sittardse binnenstad is de recent ingezette 
bevolkingskrimp. Het primaire verzorgingsgebied van de 
voorzieningen is de stad zelf en het direct omliggende land. 
De bevolking van dit verzorgingsgebied wordt kleiner en 
dientengevolge ook de vraag naar voorzieningen. Voor zover 
er al toevloeiing van koopkracht uit andere regio’s is, hebben 
ook die regio’s veelal te maken met demografische krimp, 
of zullen ze dit in de nabije toekomst gaan ondervinden. 
De leegstandsranglijst van de G37 wordt aangevoerd door 
Schiedam, Sittard-Geleen en Heerlen. Dit zijn niet toevallig 
ook drie gemeenten die momenteel te maken hebben met 
structurele demografische krimp.
De bevolkingsontwikkeling op lokale schaal is een gevolg 
van twee componenten, te weten de resultante van geboorte 
en sterfte en de resultante van immigratie en emigratie. 
Met name deze laatste factor, een zogenaamd positief 
of negatief vestigingsoverschot was voorheen veelal van 
doorslaggevend belang bij de demografische krimp zoals 
deze gekend wordt.
Met de huidige krimp is echter wel iets bijzonders aan de 
hand. Het betreft namelijk een voorbode van de structurele 
wereldwijde demografische krimp die komen gaat. Het 
vruchtbaarheidscijfer –dit staat voor het gemiddeld 
aantal kinderen per vrouw- neemt mondiaal af en dat leidt 
ertoe dat het geboorteoverschot krimpt en uiteindelijk 

Figuur 3: Bevolkingsprognose Nederland (bron: cbs)

Figuur 4: Bevolkingsprognose Provincie Limburg (bron: E’til)

Figuur 5: Bevolkingsprognose regio Westelijke Mijnstreek (bron: E’til)
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overal voor, en uitgezonderd extreme situaties epidemieën 
en natuurverschijnselen en machtsverschuivingen was het 
vaak een gevolg van verandering in economische structuur, 
politieke keuzes of technologische innovaties zoals tijdens 
de industriële revolutie eind 19de eeuw toen het platte land 
leegliep ten faveure van de stedelijke gebieden met hun 
overvloed aan betaalde arbeid.

De demografische krimp zoals die zich in Sittard voordoet is 
een combinatie van de eerder beschreven structurele krimp 
en bestaande migratiestromen. Behalve de eerder bespoken 
vergrijzing en ontgroening manifesteert de demografische 
krimp zich ook in een dalende beroepsbevolking. Sinds 2006 
hebben drie provincies waaronder Limburg te maken met 
deze vorm van krimp en vanaf 2011 in heel Nederland aan 
de beurt (Blauwhof & Verbaan, 2009). Dit laatste brengt 
nieuwe uitdagingen met zich mee, maar een positief effect 
hiervan is vooralsnog zichtbaar in een dalende werkloosheid, 
waarbij het actuele banenverlies gecompenseerd wordt door 
de hoge uitstroom van gepensioneerden. Zo was de afname 
van de werkloosheid in Limburg over 2010 twee keer zo 
hoog als het landelijk gemiddelde, te weten een daling van 
respectievelijk 11% tegen 6% (Dreissen, 2011).
Een andere belangrijke manifestatie van demografische 
krimp is de daling van het aantal huishoudens. De algemene 
trend van verdunning van huishoudens (een afnemende 
gemiddelde woningbezetting) maskeert de werkelijke 
bevolkingsdaling, in ieder geval zolang het de woningmarkt 
betreft. Dit wordt geïllustreerd in het contrast tussen 
figuur 6 en 7, waar voor de Sittardse situatie voorspeld 
is (Etil, 2010) dat het aantal huishoudens pas vanaf 
2017 zou gaan afnemen, terwijl de bevolking al geruime 
tijd slinkt. Dit kwam in het verleden al eerder voor in 
het geval van suburbanisatie in de Randstad, waar de 
gezinnen een plek vonden in nabijgelegen groeikernen en 
alleenstaanden en jongeren overbleven in de kernstad. De 
agglomeratie als geheel behield zijn bevolkingsgroei en er 
stond een economische groei tegenover. Dit is in de huidige 
krimpregio’s niet het geval.

in een toenemend sterfteoverschot verandert. De huidige 
verwachting is dat de wereldbevolking in het jaar 2075 zijn 
top zal bereiken.
De westerse wereld loopt in dat opzicht ver voorop. Europa 
(inclusief de niet-lidstaten) had zijn top bereikt in 2005, al 
zijn de regionale verschillen groot. De Nederlandse bevolking 
groeit vooralsnog, maar krimp lijkt ook hier onafwendbaar. 
Zo is het vruchtbaarheidscijfer van Nederland inmiddels 
gekrompen van 3,2 in 1960 tot 1,7 nu en plaatselijk nog 
lager, zoals in Zuid-Limburg waar dit 1,5 bedraagt. Voor 
een gelijkblijvende bevolkingsgrootte in neutrale situaties 
ligt deze waarde op 2,1. De Nederlandse bevolkingsgroei 
neemt gestaag af totdat naar verwachting (CBS, 2010) de 
bevolkingsomvang in 2040 haar top bereikt (zie figuur 3). 
Hoe kleiner het geboorteoverschot, des te groter de relatieve 
invloed van bestaande migratiestromen. Dit is dan ook de 
reden dat er sinds enkele jaren opeens regio’s zijn waarvan 
de bevolking daalt; De migratiebewegingen als zodanig 
zijn niet nieuw, maar vielen eerder niet op. Een belangrijke 
gemeenschappelijkheid tussen de huidige krimpregio’s is dat 
ze perifeer gelegen zijn, of, zoals Peter de Bois (2010) het 
treffend verwoordt: “vrijwel alles buiten de Randstad”.

Lokale bevolkingskrimp is geen nieuw fenomeen en heeft 
vrijwel altijd te maken met migratiebewegingen. Leipzig en 
Dresden krompen door de migratiegolf van oost naar west 
(1989), Rome kromp na destructie en wegvallen van de 
macht (410) en Amsterdam kromp door de trek van gezinnen 
uit de drukke stad naar de groeikernen (1966). Brugge had 
op haar beurt te maken met afnemend handelsverkeer na 
het verzanden van Het Zwin (1520) en het Indiase Fatehpur 
Sikri bleek te zijn gesticht op volkomen onvruchtbaar en 
kurkdroog land (1585). Ook rampen kunnen plotseling voor 
verandering in de bevolkingsontwikkeling zorgen zoals in het 
even bekende als trieste geval van New Orleans, waar een 
derde van de bevolking (voorlopig) niet meer terugkeerde 
sinds de start van de wederopbouw (2006). Deze reeks van 
steden en krimpoorzaken is schijnbaar oneindig en dat 
geeft in ieder geval aan dat het niet iets speciaals is. Krimp 
en groei zijn van alle tijden. Het verschijnsel deed zich al 
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Een risico bij krimp is dat het als een zelfversterkend 
mechanisme gaat werken. Met het wegtrekken van 
jongeren en gekwalificeerde arbeiders door economische 
verzwakking neemt het gemiddelde inkomen af, wat 
resulteert in afnemende huuropbrengsten en langdurige 
leegstand. De armoede en vergrijzing nemen toe, de 
koopkracht daalt, de belastingopbrengsten nemen af en de 
uitgaven aan uitkeringen nemen toe. Een slecht imago en 
een dalende investeringsbereidheid kan dan het resultaat 
zijn wat weer leidt tot verdere economische verzwakking 
(Delken, 2006).
Daarmee is nog niet inzichtelijk gemaakt waar de huidige 
krimp van de regio Sittard of anders die van Zuid-Limburg 
eigenlijk vandaan komt. Met andere woorden: wat zijn 
eigenlijk de motieven van de momenteel vertrekkende 
jongeren?
Sommige mensen zijn vastbesloten dat de huidige krimp 
slechts uitstel van een executie is, die zich eigenlijk al 
eerder had moeten voltrekken (H. van Kempen, persoonlijke 
communicatie, mei 2009). Hoewel dat een hard oordeel 
is, lijkt er wel een kern van waarheid in te schuilen: De 
regio had haar verstedelijking in deze vorm nooit gekend 
zonder de duizelingwekkende katalysator in de vorm van 
de steenkoolmijnen. Na de klap van de mijnsluitingen in 
de jaren 60 is de regio er door de rijksoverheid weer deels 
bovenop geholpen door vervangende werkgelegenheid. 
Deze versterking heeft zijn primaire doel niet gemist, 
maar het heeft vooralsnog niet geleid tot een economie die 
toekomstbestendig is. Er is wel een uitzondering te vermelden: 
Het initiatief van DSM met haar Chemelotcampus is, als 
plan vergelijkbaar met de Eindhovense High Tech Campus 
de grote troef van Zuid-Limburg in de strijd om alsnog 
de transitie van een voornamelijk industriële- naar een 
moderne kenniseconomie te maken. Het moment waarop 
vastgesteld kan worden dat die transitie werkelijkheid is, 
is echter nog niet aangebroken. Het is een feit dat nou 
eenmaal niet elke voormalige industrieregio een succesvolle 
‘valley’ kan worden, daar dit ook zeer afhankelijk lijkt van 
het lokale organiserend vermogen en een open cultuur 
(Boom & Mommaas, 2009). Dan zijn er ook externe 

Figuur 6: Bevolkingsprognose Sittard (bron: E’til)

Figuur 7: Huishoudensontwikkeling Sittard (bron: E’til)
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factoren: Een volwaardige aansluiting van de regio bij het 
Brainport-concept is een welkome wensgedachte, maar 
tegenover het doorslaande succes van Eindhoven staat 
het recente verhaal van ‘companytown’ Oss, dat door een 
beslissing van Organon’s nieuwe Amerikaanse eigenaar 
haar toekomstplannen voor een kenniscampus drastisch 
moest herzien. 

Naar de motieven van zowel vertrekkers als blijvers in 
de regio Sittard-Geleen is onderzoek gedaan door Peter 
Hovens (2009) van het kenniscentrum bevolkingsdaling en 
beleid. 49,3% van de respondenten (1490-oud scholieren 
van twee scholengemeenschappen) heeft de regio verlaten, 
waarvan het grootste deel (30% van het totaal) niet 
terug keert. De belangrijkste motivatie voor mensen om 
zowel te blijven, terug te keren als te vertrekken bleek 
de beschikbaarheid van passend werk te zijn. Andere 
belangrijke redenen om wel in de regio te blijven hebben 
betrekking op het woongenot en op sociale aspecten, maar 
deze blijken uiteindelijk niet van doorslaggevend belang 
wanneer niet aan de voorwaarde van een passende loopbaan 
voldaan kan worden. Richard de Vries (2011) deed een 
vergelijkbaar onderzoek onder Sittardse (oud) studenten 
en trok vergelijkbare conclusies. Hij concludeert over de 
vertrekkers: “Velen zijn ontevreden en zijn onzeker over de 
toekomst. Zoals gezegd, betekent dit voor sommigen dat ze 
om die reden de regio zullen verlaten.”
Uit de bijgevoegde interviews en citaten in beide publicaties 
blijkt ook dat er bepaalde elementen in de lokale cultuur 
en beleid naar voren komen die als remmend en behoudend 
worden ervaren en uiteindelijk een besluit tot vertrek 
aanmoedigen. Dit komt overeen met de boodschap van 
(Boom & Mommaas, 2009) over een open opstelling onder 
bevolking en bestuurders dient te bestaan waardoor nieuwe 
initiatieven en ontwikkelingen daadwerkelijk kunnen landen 
in een samenleving. 
Ook het gebrek aan bepaalde voorzieningen (of het in 

ruimere mate voorhanden zijn hiervan in andere plaatsen) 
en de fysieke expressie van een stad die krimpt worden 
in beide onderzoeken meermaals genoemd als reden voor 
vertrek.
De krimpgevolgen zijn dus blijkbaar al goed zichtbaar 
in de vorm van het wegvallen van stedelijke functies en 
de bijbehorende onbestemdheid van gebouwen en soms 
openbare ruimte: Dit bevestigd het risico op een neerwaartse 
spiraal als doemscenario.
Ten aanzien van de invloed van bevolkingskrimp op de 
detailhandel in Zuid-Limburg is de volgende voorspelling 
gedaan: Tot 2020 loopt het totale bestedingspotentieel in 
de provincie terug met 4%, tot 2030 met 8% en tot 2040 
met 15%. Dat betekent alleen al voor 2020 in totaal een 
afname van 45.000 consumenten in de regio Zuid-Limburg 
(Boekesteijn & van Aarle, 2011). 

Andere maatschappelijke tendensen met invloed 
op functieverlies
Bovenop de genoemde demografische tendensen komen ook 
nog gegevenheden als ontkerkelijking die zich uit in de vele 
herbestemmingsopgaven op gebied van ‘religieus erfgoed’. 
Daarnaast kent de samenleving inmiddels het ‘Nieuwe 
Werken’, dat zowel binnen commerciële als publieke 
organisaties de ruimtevraag aanzienlijk verkleint. Een derde 
zeer actueel aspect is de sequens van bezuinigingsrondes 
en schaalvergrotingen van overheidswege, variërend 
van gesloten bibliotheekfilialen tot het samenvoegen van 
diensten op centrale locaties en alles daartussenin.
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Foto 14: Het kloostercomplex van de Ursulinen en Dominicanen ( 20.000 m²) krijgt na jaren van leegstand momenteel een aantal nieuwe bestemmingen
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Leegstand en – in erger gevallen- verloedering werpt een 
negatieve sluier over een stadcentrum en dit kan de verdere 
negatieve ontwikkelingen alleen maar in de kaart spelen. 
(Rozendaal, 2012).
Een verkleining van het aantal passanten en vermindering 
van aankopen leidt uiteindelijk tot huurderving en 
waardevermindering van het vastgoed. Gesteld wordt dat 
die waardedaling uiteindelijk groter is dan de kosten die 
gemaakt moeten worden om voldoende vastgoed ‘uit de 
markt te halen’ zodat de waardedaling uitblijft (Jorritsma, 
2010). Vastgoed-hoogleraar Piet Eichholtz (in Bruijns, 
2011) haalt een situatie uit vervlogen tijden erbij om 
dit te onderbouwen: “een paar eeuwen geleden kromp 
de Amsterdamse bevolking één procent, de huizenprijzen 
kelderden toen met 85 procent. Als we niks doen om 
leegstand te voorkomen, worden we arm”.
Voor de gemeentelijke overheid betekent het ook een 
financiële strop. In de eerste plaats door verminderde 
belastingopbrengsten, maar voornamelijk door het feit 
dat Nederlandse gemeenten sinds jaar en dag een actief 
grondbeleid voeren, waarbij opbrengsten uit grondaankoop, 
herbestemming en vervolgens verkoop een onmisbare bron 
van inkomsten zijn geworden. Dat deze gewoonte inmiddels 
is ingehaald door de vastgoedcrisis wordt inmiddels 

pijnlijk duidelijk. Gemeenten zitten met een hoeveelheid 
aangekochte grond (en bijbehorende rentelasten), die 
niet meer vermarkt kan worden. Recent werd openbaar 
gemaakt dat Apeldoorn voor 115 tot 200 miljoen het 
schip in is gegaan met deze grondhandel. De gemeente 
Maastricht moest in 2011 55 miljoen euro afboeken op 
haar grondportefeuille (Klaassen, 2012). Op het moment 
van schrijven communiceerde de gemeente Sittard-Geleen 
in een persbericht dat er ter waarde van 41 miljoen euro 
grond afgeboekt zal worden. Dit zijn onontkoombare feiten, 
die een flinke wissel trekken op de reserves. Landelijk wordt 
uitgegaan van een totaal verlies van 3,2 tot 4,5 miljard op 
aangekochte gronden (ibidem).

Het biedt evenwel ook kansen. Vastgoed dat zijn functie 
kwijt is, of dat nu van tijdelijke aard is of structureel, 
biedt mogelijkheden voor experimenten op het gebied van 
herbestemming. Zeker zodra de waarde hiervan is afgeboekt 
en het verlies geaccepteerd kan er in feite weer opnieuw 
begonnen worden met waardecreatie. In het geval van in 
cultureel of maatschappelijk waardevol geachte gebouwen 
kunnen dergelijke experimenten van grote meerwaarde zijn 
voor het verschaffen van nieuwe betekenis aan de plek.

�.� Wat is het probleem eigenlijk?
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�.� plannen en projecten

Om de gevreesde vicieuze cirkel van de economische- en 
bevolkingskrimp te kunnen voorkomen zijn experimenten 
nodig die inzicht bieden en uiteindelijk tot beleid en 
concrete ingrepen kunnen leiden. 
Het probleem is dat er veel geld nodig is om dit voor elkaar 
te krijgen. En geld is net iets dat regionale overheden steeds 
minder tot hun beschikking hebben, zeker in krimpregio’s. 
De rijksoverheid staat op zich positief tegenover het steunen 
van krimpprojecten. Wat dat aangaat hebben Delfzijl en 
Parkstad geluk gehad dat ze als krimppioniers een aardig 
budget tot hun beschikking hebben voor experimenten. Zo 
stelde voormalig Minister van Wonen, Eberhard van der 
Laan in 2009 nog voor om een opkoopregeling in het leven 
te roepen voor overbodige woningen in krimpgebieden. Dit 
om de bewoners van hun bezit af te helpen en tegelijkertijd 
de waarde van het vastgoed op niveau te houden (Donker, 
2009).
Maar dan nog is het de vraag hoe lang nog, want de 
geldstroom van rijkswege is langzamerhand opgedroogd. 
Waar dhr. Van Der Laan zich nog zeer solidair toonde 
en actief op zoek ging om fondsen te werven om de 
krimpproblematiek in te dammen waait er nu een andere 
wind. Een neoliberale wind die uitgaat van concurrerende 
regio’s die het op eigen kracht moeten doen. Waar voorheen 
geïnvesteerd werd op grond van sociale argumenten geldt 
nu de macht van het hoogste economisch rendement. En 
hoewel de wind wellicht nog wel een aantal keren zal draaien 
is niets zeker. Dit maakt dat met plannen die afhankelijk 
zijn van steun, terughoudend moet worden omgegaan. 
De Gemeente trekt naar eigen zeggen alles uit de kast 
om de gestaag oprukkende leegstand, verkrotting en 
verpaupering in de gemeente aan te pakken. Zo is er 
een gemeentelijk meldpunt gekomen voor leegstaande en 
verpauperde panden. Ze wil zich maximaal inspannen om 
leegstaande panden te voorzien van nieuwe bestemmingen, 
anders wordt ingezet op harde afspraken over beheer, 
onderhoud of sloop. 
Recent kwam Sittard-Geleen landelijk in het nieuws met 

het nieuwste initiatief in de strijd tegen de leegstand: 
De leegstandsverordening. Wanneer het overleg met de 
pandeigenaar niets oplevert, wil de gemeente huurders 
voordragen die de verhuurder verplicht moet accepteren. 
“Het is een middel dat als uiterste remedie en voor de 
uitzonderingen wordt ingezet” aldus Ruud Guyt (2012), de 
verantwoordelijke wethouder.
Er wordt de laatste jaren tevens veel aandacht besteed 
aan (tijdelijke) herbestemming. Grote kartrekker bij 
deze projecten is het daarvoor opgerichte Stadslab. 
Het Stadslab ontfermt zich over leegstaande kerken, 
kloosters, fabrieken en winkels door de hele gemeente. Ze 
zorgt dat deze blijven leven door er functies als ateliers, 
expositieruimtes, werkplaatsen en cultuurpodia in te 
vestigen. Deze initiatieven zijn tot nu toe een succes te 
noemen, getuige de volle wachtlijsten die er bestaan voor 
een plekje in één van deze gebouwen. Toch heeft al deze 
activiteit een tijdelijk karakter. Uiteindelijk zullen nieuwe 
economische mechanismen gevonden moeten worden

Op het gebied van woningbouw zijn de gemeenten van 
de Westelijke Mijnstreek progressief in vergelijking met 
andere krimpregio’s. Er zijn strikte afspraken gemaakt 
over bouwprojecten en belangrijker: Er geldt, één woning 
erbij betekent één woning eraf. Het is dus de bedoeling dat 
er netto geen woningen meer aan de voorraad toegevoegd 
worden. 
Het euvel dat hierbij genoemd kan worden is het aantal 
plannen dat er ligt voor woningbouw: In de gehele regio 
Westelijke Mijnstreek gaat het dan om 5000 woningen, 
overigens niet allemaal hard en/of planologisch verankerd. 
Van deze plannen en projecten neemt de kern Sittard 
er ongeveer 2580 voor haar rekening (Companen & 
Buro5, 2011). 880 daarvan zijn hard in de zin dat er 
bindende afspraken met bouwers en investeerders zijn 
gemaakt (zie tekening 28). En daarin is meegerekend 
een herstructureringsproject met een negatieve balans 
van -260 sloopwoningen die in verband met de krimp niet 
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Tekening 28: Overzichtskaart met in ontwikkeling zijnde plannen in Sittard
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herbouwd worden. Daarnaast ligt er nog veel hectare grond 
te wachten op (her)ontwikkeling vanwege functieverlies of 
verplaatsing. Een aantal terreinen daarvan drukt op de 
gemeentelijke begroting doordat het onderdeel was van 
een door de gemeente geïnitieerde verplaatsingsregeling. 
Meest sprekende voorbeeld is het terrein van het ECSC/
CIOS, dat in gemeentelijke handen is gekomen voor de 
verwezenlijking van het ambitieuze project Sportzone 
Limburg aan de andere kant van de stad. Een vergelijkbare 
situatie ontstaat binnenkort met de percelen en opstallen 
van de Hogeschool Zuyd, welke de gemeente koopt in ruil 
voor de zo gewenste verplaatsing van deze instellingen naar 
de binnenstad. Voor deze terreinen is een plancapaciteit 
berekend van 21350 m2 bedrijfsruimte én 100 woningen, 
te ontwikkelen door de gemeente.

Afspraken over ontwikkelingen op het gebied van 
detailhandel in de regio zijn niet gemaakt hetgeen tot 
uitdrukking komt in tekening 27 in paragraaf 4.2. In 
maart 2011 heeft het stadsbestuur nog een brief gestuurd 
aan buurgemeente Beek , met daarin het uitdrukkelijke 
verzoek om niet door te gaan met de geplande uitbreiding 
van het overdekte perifere winkelcentrum Makado. 
Sittard-Geleen voelde zich daarin gesteund door de 
provinciale detailhandelsvisie (Visser, 2011). Dit heeft 
uiteindelijk geen resultaat bereikt. De ondernemers in de 
verschillende centra in de regio maken zich dan ook grote 
zorgen om de gevreesde ‘wildgroei’ van winkellocaties. 
Na herhaaldelijk aandringen van deze ondernemers heeft 
de provincie besloten om nieuwe investeringsplannen 
voor winkelvastgoed vanaf nu onder de loep te houden en 
eventueel af te keuren. (L1 nieuws, 2012)

Zitterd Revisited en haar Dobbelsteen
Zitterd Revisited is de naam van een omvangrijk 
stedebouwkundig project in en rondom de binnenstad 
van Sittard. De eerste schetsen voor het plan dateren van 
1999 en het was toenmalig Rijksbouwmeester professor 
Jo Coenen die met zijn bureau tekende voor de plannen. 
Het resultaat is een monumentaal stadontwerp met veel 

aandacht voor de architecturale expressie van de stad. 
De belangrijkste uitgangspunten voor het project zijn 
de herinvulling van enkele grote locaties, het zichtbaar 
maken van de stedelijke historie en het toevoegen van 
omvangrijke bouwprogramma’s die de centrumfunctie van 
de stad moeten versterken. Ook is de bouw van circa 1500 
woningen voorzien, uitgesmeerd over 15 jaar. Het is een 
zeer ambitieus plan uit een tijd dat bevolkingskrimp niet in 
de aandacht stond en Dhr. Wim Derksen veel moeite moest 
doen om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen. 
Geert Coenen (2005) spreekt van een plan dat streeft 
naar “een nieuwe structuur die past bij een stad die in de 
toekomst 120.000 tot 150.000 inwoners zal herbergen”. 
Het plan komt ook uit de tijd dat de twee voormalige 
gemeenten Geleen en Sittard net samengevoegd waren en er 
gedroomd werd van één samenhangend stadslandschap met 
een polinucleaire opzet. De indertijd actuele structuurvisie 
definieerde een drietal centra langs één stedelijke 
vervoersas, die dankzij hun sterke profiel niet met elkaar 
zouden concurreren: Het Geleense centrum als stedelijk 
dienstencentrum voor ‘runshoppen’, het Sittardse centrum 
als recreatief centrum en het tussenliggende gebied zou 
ontwikkeld worden tot centrum voor zorg, gezondheid en 
sport, “Maar samen moeten ze een samenhangend stedelijk 
beeld opleveren” (Hanssen, 2005). Vol optimisme is in 
ieder van deze centra gestart met majeure projecten om 
de visie in te vullen. Een definitieve keuze om onverkort 
in te zetten op één van de centra was (en is) vanwege alle 
sentimenten die om de fusie heen speelden, geen optie. 
Het kunnen functioneren van de polinucleaire opzet stond 
voor de betrokkenen niet ter discussie “Het is een kwestie 
van ‘en-en’ en niet ‘of-of’”, aldus Geert Coenen (2005) 
destijds.
Momenteel zijn enkele onderdelen van Zitterd Revisited 
tot uitvoer gebracht. Vooral aan de noordzijde van de 
binnenstad wordt dit langzaam zichtbaar. Het voormalige 
schootsveld is vrijgemaakt van obstakels om de oude vesting 
vanuit deze hoek maximaal zichtbaar te maken. Bovenop 
een ingegraven parkeerbak voor 700 voertuigen is een deel 
van het stadspark gerealiseerd dat dit vroegere schootsveld 
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moet symboliseren. Van de woningbouw aan de randen van 
het park, deel uitmakend van de exploitatie, is een deel 
gerealiseerd (met vertraging en dankzij rijkssubsidie om 
de landelijke bouwcrisis te bestrijden) maar liggen ook nog 
veel percelen braak. Er is gebleken dat het gehele plan in 
een andere context gezien moet worden. De uitvoering van 
bepaalde onderdelen ervan staat momenteel ter discussie, 
evenals de tot nu toe aangehouden planning en fasering.

Een bijzondere rol binnen Zitterd Revisited is weggelegd 
voor het plan “De Dobbelsteen”: een grootschalig 

bouwproject dat meerdere te realiseren of te verplaatsen 
centrumfuncties in zich herbergt. Bedenker Jo Coenen 
vertelt over zijn motieven voor De Dobbelsteen in het VPRO 
programma Tegenlicht (2010): “… één van de belangrijkste 
bestanddelen van een mooi plan rondom de oude kern van 
die stad. Al deze ondernemingen zijn erop gericht om in 
dat oude en nieuwe stadhart een compleet nieuwe impuls te 
geven. Hier op deze bodem had ik gedacht, moet het nieuwe 
culturele centrum komen”. Dat deze Dobbelsteen er moest 
komen, werd beschouwd als een vaststaand feit. Rondom 
het programma is echter veel discussie. In zijn huidige 

Tekening 29: Overzichtskaart met plannen voor winkelruimte in en rondom de binnenstad
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opzet (binnenkort wordt het Definitief Ontwerp verwacht) 
is plaats gemaakt voor een te verplaatsen Hogeschool met 
6500 studenten, culturele voorzieningen en grootschalige 
winkelruimten, dit alles in twee afzonderlijke gebouwen 
op een parkeerkelder met vernieuwde openbare ruimte in 
de omgeving. De gemeente draagt een groot deel van het 
risico. Op termijn wordt rekening gehouden met de bouw 
van een tweede fase aan de overzijde van de Rijksweg.

Bouwplannen in en rondom de binnenstad
Tekening 29 toont een inventarisatie van de harde plannen 

voor commercieel vastgoed, dat wil zeggen de plannen 
waarvoor overeenkomsten met ontwikkelaars zijn getekend. 
Het gaat om een totaal van 16.650 m² aan toegevoegde 
winkelruimte. Van deze plannen kan verwacht worden dat 
ze waarschijnlijk tot uitvoering gebracht worden. Ook de 
geïnventariseerde leegstand is in kaart gebracht.
Tekening 30 toont de plannen met betrekking tot 
woningbouw in en rondom de Sittardse binnenstad. Van 
de ongeveer 1.500 woningen uit het Zitterd Revisited plan 
zijn er 219 stuks in de afgelopen drie jaar opgeleverd. 
Voor 118 woningen bestaan harde plannen en 168 zijn 

Tekening 30: Overzichtskaart met plannen voor woningbouw in en rondom de binnenstad
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planologisch verankerd. 
De overige plannen (Tekening 31) zijn geconcentreerd in 
twee projecten met een grote invloed op de binnenstad, 
te weten het Kloosterkwartier en de eerder omschreven 
Dobbelsteen. Op het moment van schrijven nadert het 
Kloosterkwartier zijn voltooiing en is bijna 20.000 m² 
aan voormalig klooster herbestemd naar woningen, 
retail, werkplekken en horeca. Voor de woningen en het 
viersterrenhotel zijn al afnemers gevonden. De voortgang 

van de overige onderdelen is niet bekend.
In de Dobbelsteen moeten twee bestaande hogeschool-
vestigingen samengebracht worden. De discussie betreffende 
de herhuisvesting dateert al van 2005 en verliep moeizaam. 
Nu is in het Dobbelsteenproject (dat al ingetekend stond op 
de plankaart nog voordat er sprake was van een hogeschool) 
een plek gevonden waar deze instelling gehuisvest wordt 
samen met culturele voorzieningen (ook te verplaatsen van 
elders). 

Tekening 31: Overzichtskaart met overige plannen in en rondom de binnenstad
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De herinvulling van het 6,5 hectare grote terrein, dat 
vrijkwam na sloop van het voormalige Maaslandziekenhuis, 
is al enige tijd onderwerp van discussie. Aanvankelijk werd 
hier gedacht aan de bouw van 550 woningen (voornamelijk 
appartementen in het hogere prijssegment), maar onder 
invloed van crisis en krimp is dit bijgesteld naar een aantal 

van ongeveer 450 woningen om uiteindelijk uit te monden 
bij het huidige plan om tijdelijk (voor minstens 10 jaar) 
een park te realiseren op deze plek. Momenteel wordt op 
de inrichting hiervan gestudeerd. Deze ontwikkeling is 
illustratief voor het zich langzaam maar zeker voltrekkende 
proces van erkenning van bevolkingskrimp.

Tekening 32 t/m 34: De tien-jarige evolutie van een bouwplan onder invloed van bevolkingskrimp. (bronnen: Bureau Coenen 
& Co, Gemeente Sittard-Geleen)
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Foto 15: Teloorgang van een omgeving die wacht op een grootschalig herontwikkelingsproject
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De in dit hoofdstuk geschetste problematiek berust niet 
op toevalligheden maar hangt samen met enkele grotere 
ontwikkelingen die op zijn minst zeer weerbarstig te noemen 
zijn. De provincie Limburg heeft relatief gezien de meeste 
winkels van het land, maar tegelijkertijd ook de grootste 
leegstand en het grootste aantal nieuwe winkelmetrages 
in de planning. Sittard is op dat gebied geen uitzondering 
binnen Limburg. Tel daarbij op de bevolkingskrimp in 
al zijn facetten en het is helder dat er behoefte is aan 
structurele ingrepen in zowel de bestaande als de geplande 
structuur. Dit is niet iets dat speelt op enkel het gebied 
van winkels, maar in meer of mindere mate binnen alle 
facetten van de gebouwde omgeving, de openbare ruimte, 
de programmering hiervan en de toekomstvisie hierop. Het 
is niet voorbehouden aan Limburg of Sittard, maar zou 
gezien moeten worden als een nationaal verschijnsel met 
enkele lokale uitschieters.

Het maatschappelijke bewustzijn hieromtrent en ook de 
politieke wil om structureel hierin in te grijpen is er al. Tien 
jaar geleden was er misschien nog sprake van ontkenning, 
maar dat is nu echt voorbij. Illustratief hiervoor is bijvoorbeeld 
de roep richting de vakwereld van ontwerpers en planners 
om te gaan experimenteren met ontwikkelmechanismen die 
inspelen op de laagconjunctuur. 

Een deel van de realiteit wordt gevormd door datgene wat 
nog niet bestaat, maar in de vorm van een einddoel aanwezig 
is in onze gedragingen, beslissingen en (on)mogelijkheden. 
Dit is in het geval van Sittard en haar wijdere regio op twee 
manieren terug te zien. 

Enerzijds is dit het moeilijk kunnen loslaten van de 
toekomstvisioenen, waardoor blinde vlekken alternatieve 
oplossingen camoufleren.
Anderzijds is er de materiële erfenis van de 
hoogconjunctuurplanning in de vorm van grondaankopen 
en bouwtitels die volgens planning ontwikkeld en verzilverd 
hadden moeten zijn. De nadelige effecten hiervan zijn 
een grote rentelast en een stilstaande stadsontwikkeling, 
hetgeen een structurele oplossing alleen maar meer 
bemoeilijkt. Deze situatie is zichtbaar in zowel de publieke 
als de private sector.

Hoe eerder er consensus is over een alternatieve aanpak, 
hoe beter; De stad komt te ruim in haar jas te zitten en de 
eerste tekenen zijn al zichtbaar. De urgente vraag is hoe om 
gegaan moet worden met de overbodige ruimte. Afboeken 
en sloop zijn opties, maar deze zijn erg duur en de vraag 
is voor wiens rekening dat komt. De stad aan haar lot 
overlaten kan plaatselijke succesverhalen opleveren, maar 
dit leidt onvermijdelijk ook tot verder verval op andere 
plekken. En een derde mogelijkheid zoals herontwikkeling 
van locaties moet bezien worden in samenhang met de 
gehele stadsstructuur en andere projecten. 
Een oplossing komt niet zonder meer tot stand en die 
pretentie zou er ook niet moeten zijn. Wel is het van 
belang dat er geëxperimenteerd wordt met, en openlijk 
gediscussieerd wordt over de urgenties, mogelijkheden 
en onmogelijkheden die betrekking hebben op de 
stadsontwikkeling in een situatie zoals de Sittardse. Het 
stedebouwkundig ontwerp is onder bepaalde voorwaarden 
uitermate geschikt als vehikel voor deze discussie.

�.� conclusie
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�.� urgentie, ambitie, mogelijkheden

nieuwe condities, nieuwe aanpak
Zoals in het voorgaande beschreven treffen we in Sittard 
een stad met enerzijds een overvloed aan bouwplannen en 
anderzijds een toenemend structureel functieverlies. Veel 
van de bouwprojecten zijn nauw met elkaar verbonden, 
zowel ruimtelijk/functioneel als in planeconomisch 
opzicht. 
De huidige stagnatie in deze stedelijke ontwikkeling is een 
resultante van diverse factoren. Enkele van die factoren, 
zoals de bevolkingskrimp, het teruglopend winkelbezoek 
en de bancaire crisis zijn maar moeilijk te beïnvloeden. 
Dat geldt echter niet voor de veelheid aan bouw- en 
investeringsprojecten met een langetermijnplanning 
die boven de werkelijkheid lijken te staan en maatwerk 
bemoeilijken. 
Het is in de binnenstad van groot belang om op korte 
termijn aan de slag te gaan met diverse ingrepen die een 
positief resultaat boeken op het gebied van ondernemen, 
wonen, educatie, cultuur en belevingswaarde. Er moet 
geïnvesteerd worden in de kwaliteiten die de gevreesde 
negatieve spiraal kunnen voorkomen.

De nieuwe condities vragen om een nieuwe benadering 
waaruit de projecten voortkomen. Alvorens de projecten 
voor de krimpende stad geformuleerd kunnen worden 
dient er kritisch gekeken worden naar de urgente 
opgaven, passende ambities en reële mogelijkheden voor 
ontwikkelingen. Dit alles zou plaats moeten vinden in de 
vorm van een maatschappijbrede discussie. Op het moment 
dat de ontwikkelende partijen steeds minder lijken vast te 
houden aan de groeisystematiek is het belangrijk om in 
alle openheid te brainstormen met mogelijke alternatieve 
vormen van stedebouw met als doel een omslag in deze 
stadsontwikkelingsprocessen. 
De opgave die centraal zou moeten staan in de discussie 
is tweeledig: Het is belangrijk dat het bestaande grote 
project plaats maakt voor afzonderlijke projecten waarin 
prioriteiten gesteld worden. Dit is iets wat in een ideale 

situatie op een regionaal of zelf hoger schaalniveau gedaan 
zou worden. En dan geldt het credo: Beter één project 
met echte meerwaarde dan meerdere middelmatige. Voor 
ieder afzonderlijk project moet dan vervolgens onderzocht 
worden hoe het past bij de krimpsituatie en in hoeverre het 
bijdraagt aan de vitaliteit van de stad.

Mogelijkheden
Van het grootste belang is het om het optimisme terug 
te brengen in de stad; De huidige negatieve spiraal dient 
doorbroken te worden. De boodschap die overgebracht 
moet worden is dat het leven nog niet voorbij is ook al is er 
bevolkingskrimp en functieverlies in je stad. 
Er zal binnen het krimpscenario een nieuwe betekenis 
gevonden moeten worden voor Sittard. De stad moet 
laten zien dat met minder middelen ook verbetering en 
vooruitgang te realiseren is en dat er genoeg basis is om er 
te blijven wonen, recreëren en ondernemen.
Zonder de krimpproblematiek te bagatelliseren door louter 
van ‘kansen’ te willen spreken zijn er wel degelijk deugden 
verbonden aan deze nood. Door gebruik te maken van deze 
deugden roeit de stad met de stroom mee en plaats van, 
zoals nu het geval is, ertegenin.
Het grote voordeel van een krimpende bevolking is de 
daarmee afnemende schaarste; Er is meer fysieke ruimte 
beschikbaar, dus ook meer ruimte voor persoonlijk 
initiatief en experiment. De lagere vastgoedwaarde, de 
overcapaciteit en de relatieve rust zijn allen factoren die 
een gunstige invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van 
de stad, wanneer ze maar juist benut worden.
Een demografisch krimpende samenleving moet zuinig 
zijn op haar kapitaal. Vervolgens is de uitdaging om hier 
creatief mee om te gaan en drie keer na te denken voordat 
iets weggegooid wordt. In potentie kan alles aan ruimte en 
gebouwen hergebruikt worden, zo laat de geschiedenis van 
de stadsontwikkeling tot aan de naoorlogse jaren zien.
Daarnaast zullen er ook plekken die de komende decennia 
geen veranderingen zullen ondergaan, ook wanneer dat als 
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consequentie heeft dat er langdurig geen functie voor zal 
zijn. Bij een stad die voorbij haar groei is geraakt staat het 
niet vreemd om weer stukken ruwe natuur binnen de kom 
te hebben. Niet alles kan nog exploitabel zijn en/of beheerd 
worden en dit hoeft ook niet.

Het zou de voorkeur hebben wanneer binnen deze 
verkleurende woonplaats het stadshart gewoon kan blijven 
kloppen als hart van de samenleving. Daarom is het van 
belang om het centrum aantrekkelijk te houden voor 
bezoekers, bewoners, ondernemers en investeerders. 
Wat voor soort stadshart te handhaven blijkt, is in grote 
mate afhankelijk van wat er nog aan programma te 
vergeven is. Het ideale centrum is een concentratie van 
alle mogelijke publieke functies van zorg tot recreatie, 
educatie, ambacht, handel en bezinning. Daarbij is het aan 
te bevelen om te streven naar horizontale functiemenging, 
in plaats van verticale. Geen clusters van functies binnen 
gebouwen om de verkeersstromen in de openbare ruimte te 
laten plaats vinden en niet in trappenhuizen. Uiteindelijk is 
het de aanwezigheid van activiteit dat de plek aantrekkelijk 
maakt voor bezoekers. Het is aan te bevelen om zuinig 
te zijn op de publieksfuncties die de stad al bezit. Het 
hebben van een theater, poppodium of hogeschool is van 
grote meerwaarde en zou gekoesterd moeten worden. Het 
huidige stadscentrum is voor haar functioneren grotendeels 
afhankelijk van kooptoerisme. De vrijkomende ruimte in 
deze sector moet benut worden om het draagvlak juist weer 
te verbreden, desnoods via een herschikking van functies 
op stads- en/of gemeentelijk niveau. Ook het terugkeren 
van de woonfunctie maakt hier deel van uit. 
Hier vanuit gaande is het gevolg dat een groot deel van de 
vastgoedinvesteringen hoofdzakelijk hier gelokaliseerd is.
Er zal actief gezocht moeten worden naar nieuwe func-
ties voor leegstaand vastgoed. Dit gebeurt overigens 
al op kleine schaal in de winkellinten. Een bijzondere 
rol bij herbestemming hebben de grote beeldbepalende 
monumenten zoals de kloosters en scholen, belangrijk 
voor de uitstraling van de stad. Er is een toename van het 
maatschappelijk draagvlak voor herbestemmingsprojecten 
zichtbaar en ook wordt de vraag hiernaar vanuit de markt 

groter. Dat vergroot de slagingskans van dit soort projecten. 
Voor bebouwing die in bouwtechnisch opzicht nog voldoet 
is aanpassing en herinrichting op zichzelf rendabel (Boon 
& de Zeeuw, 2011).
Een voorwaarde bij een concentratie van investeringen 
in het centrum is echter dat voorkomen wordt dat andere 
projecten hiermee concurreren. Een mogelijke aanpak 
voor de gemeentelijke overheid hierbij zou kunnen zijn een 
ruilhandel in grondposities en bouwtitels. De beloning zou 
wel eens een gezonde(re) stad kunnen zijn met verbeterde 
investeringscondities. 

Een aantrekkelijk stadscentrum zou behalve aantrekkelijke 
bestemmingen ook een aantrekkelijke omgeving moeten 
bieden. Sittard is gezegend met haar historische binnen-
stad, maar deze moet wel zichtbaar en uitnodigend zijn 
en blijven. Investeringen in de openbare ruimte zijn nodig 
om het centrum toegankelijk, leesbaar en bruikbaar te 
houden. 
Investeren in de openbare ruimte loont omdat het 
centrumgebied aantrekkelijker wordt en dit kan een grote 
bijdrage leveren in het doorbreken van de neerwaartse 
spiraal. In onder andere Venray is gebleken dat na een 
grootscheepse opknapbeurt van de openbare ruimte het 
aantal bezoekers toenam en de omzet in de winkels en 
horeca is gestegen (Dubbeld, 2012). Ook de programmering 
van die openbare ruimte (al dan niet tijdelijk, zoals bij 
evenementen) levert een substantiële vergroting van de 
aantrekkingskracht op (Lubbers& van Deelen, 2012).

De komende jaren zou in en krimpcontext een ander, maar 
aantrekkelijker Sittard kunnen ontstaan voor wie dat 
waardeert. Een kleine extensieve stad in de periferie van 
het land, maar met een goed onderhouden en veelzijdig 
geprogrammeerd historisch stadshart. Een stad waar veel 
ruimte is voor experimenten op het gebied van stedelijke 
ontwikkeling, programmering en ruimtelijke ordening. 
Maar ook een stad die haar eigen historie kent en koestert 
en de kracht van haar ruimtelijke structuur optimaal weet 
te benutten.
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Het is aan te raden om kritisch naar de bestaande stad te 
kijken, voor besloten wordt om nieuwe elementen hieraan 
te gaan toevoegen. Enkel als de bestaande structuren niets 
meer in zich op kunnen nemen of simpelweg niet voldoen 
zou uitgeweken moeten worden naar ten opzichte van de 
hoofdstructuur perifere locaties. Het lijkt niet aannemelijk 
dat er in een krimpsituatie zoals hier beschreven voldoende 
dynamiek aanwezig is om op perifere plekken te investeren 
zonder dat het negatieve consequenties heeft voor de 
bestaande structuren. Daarbij wordt verondersteld dat 
de aanwezige stadsstructuur voldoende mogelijkheden 
biedt om mee te deinen op de dynamiek van de stad. De 
tussenruimtes of plekken die weinig structurerend zijn voor 
de stad komen zo op een tweede plan.
Wanneer de gebouwde stad op ruimtelijk morfologische 
wijze uiteengerafeld wordt, zijn er een vijftal dominante 
structuren te onderkennen. Elk van deze structuren heeft 
zijn eigen karakteristieke elementen die hun rol hebben 
gespeeld in de totstandkoming van de stad zoals ze 
momenteel bestaat. 

�.� Benadering vanuit structuren

� Middeleeuwse vesting 
Deze structuur is in zichzelf het meest pluriform van alle 
structuren, maar ze heeft dan ook de langste geschiedenis. Ze 
omvat feitelijk alles dat samenhangt met de oude versterkte 
marktstad, inclusief de elementen die uit het stadslandschap 
verdwenen zijn. Dominant is het Marktplein, van waaruit 
de oude handelsroutes in radicaalconcentrisch patroon het 
buitengebied in wijzen. Een tweede dominant is het om 
de binnenstad gelegen omvangrijke verdedigingssysteem, 
waarvan de wallen, grachten en onbebouwde schootsvelden 
de actuele getuigen zijn. 
De achterpaden, lokale ontsluitingsroutes, opgangen naar 
de stadswal en de vele verwijdingen en hoven vormen 
samen met het religieuze patrimonium een secundair 
systeem. Dit legt de connectie tussen bovengenoemde twee 
hoofdstructuren, tussen binnen en buiten, tussen de oude 
stad en later toegevoegde elementen.
Het betreffende structuurelement vormt ook tegenwoordig 
nog de belangrijkste basis voor commerciële activiteiten 
in het centrum, maar is ook zichtbaar onderhevig aan de 
neergaande tendensen hiervan.

� Nieuwe stadslinten
Deze aan het eind van de 19de eeuw en begin van de 20ste 
eeuw aan het landschap toegevoegde elementen zorgden 
na aanleg voor een verplaatsing van de belangrijkste 
verkeersstromen en de condities voor de opschaling van 
functies uit de binnenstad. Het gevolg hiervan was een 
verschuiving van een belangrijk deel van de commerciële 
en openbare activiteiten. De straten zijn tegelijk met 
de aanleg bebouwd en zij bieden, uitgezonderd enkele 
moderniseringen, een relatief homogeen en herkenbaar 
architectuurbeeld bestaande uit stedelijke aaneengesloten 
lintbebouwing afgewisseld met grootschalige solitaire 
elementen, indertijd gebouwd als huisvesting van 
instellingen en maatschappelijke diensten. Enkele van deze 
grotere elementen verkeren in een zorgelijke situatie door 
langdurige leegstand. De veelal monumentale status maakt Tekening 35: Hoofdstructuur van het centrum

1. Middeleeuwse vesting incl. uitlopers & omgeving

2. Lintvormige verstedelijking begin 20ste eeuw

3. Spoorzone

4. Na-oorlogse petroleumstad

5. Binnenstedelijke tabula-rasa stedebouw
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Foto 16: Structuurelement 1, Middeleeuwse vesting Foto 17: Structuurelement 2, begin 20ste eeuwse verstedelijking

Foto 18: Structuurelement 3, Spoorzone Foto 19: Structuurelement 4, Na-oorlogse autostad

Foto 20: Structuurelement 5, City-vorming Foto 21: Structuurelement 6, Beekdalenstructuur



79

deze situatie urgent. De kleinschalige lintbebouwing toont 
zich flexibel voor diverse invullingen en hiervan wordt dan 
ook volop gebruik gemaakt. 

� Spoorzone
De plek waar de oude stad de spoorzone raakt kan gezien 
worden als de eerste connectie van de stad met de ‘verre’ 
buitenwereld wat grote invloed had op de stadsontwikkeling 
en het verstedelijkingspatroon.
De snelheid van het railvervoer, de ontoegankelijkheid 
van de grote terreinen en de korrel van bijbehorende 
functies zorgt voor een intense schaalsprong. Ook vormt 
het een barrière voor de oorspronkelijke oost-west gerichte 
infrastructuur. 
De ruimte rondom het spoortracé, die als gevolg van 
landschappelijke glooiingen deels op een dijklichaam 
en deels ingegraven ligt, heeft een vluchtig of weids 
karakter en kan nog veel in zich opnemen aan gebouwen, 
functies en activiteiten. Dit komt voort uit het feit dat hier 
aanvankelijk al veel grootschalige functies gelokaliseerd 
waren, veelal van logistieke aard, die na hun vertrek lege 
ruimte achterlieten. Ondanks dat het bestemmingsplan alle 
ruimte biedt voor herbestemming is het niet aannemelijk 
dat er op korte termijn projecten te realiseren zijn die hier 
substantieel gebruik van maken. Het is ook zeer de vraag of 
het urgent is om hier intensieve sturing op toe te passen.

� Naoorlogse Autostad
Deze singel om het centrum stond al sinds vooroorlogse 
jaren op de plankaarten, maar werd pas begin jaren 
zestig gerealiseerd. Haar belangrijkste functie was de 
verwerking van het doorgaand verkeer dat alweer te 
intensief was geworden voor de bestaande infrastructuur. 
Tevens zorgde de aanleg ervoor dat de noordoostelijke 
(tuin)dorpen en stadsuitbreidingen hernieuwde aansluiting 
vonden bij de stad. Het was ook in ruimtelijk/functioneel 
opzicht een schaalvergroting, getuige de vele zorgcentra, 
schoolcomplexen, bedrijven en het hospitaal die op deze 
singel georiënteerd zijn, vrijwel allemaal in grootschalige 
losstaande gebouwen die vanaf de jaren 60 gebouwd 

zijn. Dankzij haar brede groene profiel en de vele op het 
centrumbezoek afgestemde parkeerplaatsen staat de singel 
symbool voor het opkomend autogebruik in die tijd. Het is 
het Sittards equivalent van de Amerikaanse parkway. Ze 
is via zichtrelaties verbonden met het vele groen rondom 
in de vorm van plantsoenen, volkstuincomplexen en de 
schootsvelden van de stad.
Deze structuur kent momenteel een bovengemiddeld 
functieverlies dat in de meeste gevallen te maken heeft 
met uitplaatsing van diverse functies naar nieuwbouw 
aan de stadsranden. Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen 
in de vorm van een tweede stadspark, aanpalende 
woningbouwcomplexen (zie ook paragraaf 4.4) en de ter 
discussie staande herinrichting van het ziekenhuisperceel.

� Cityvorming
Met de ontwikkeling van de Petroleumstad ontstonden ook 
nieuwe theorieën over cityvorming. De term ‘Tabula-Rasa’ 
wordt hier vaak mee in verband gebracht en is afkomstig 
van de bij de ontwikkelingen van die tijd horende gewoonte 
om zich te ontdoen van ‘lastige’ aanwezige elementen, 
alvorens aan de heropbouw van de moderne stad te 
kunnen beginnen. In de Sittardse binnenstad is dit vooral 
zichtbaar in de vorm van diverse grotere winkelcomplexen 
die de kleinschalige lintbebouwing ter plekke verdrongen 
hebben. Deze ingrepen zijn geconcentreerd in het zuidelijke 
deel, zoals te lezen was in paragraaf 2.3. De ingrepen als 
zodanig functioneren nog, dat wil zeggen dat vastgoed 
nog in gebruik is. De oorspronkelijke opzet om ermee de 
concurrentie aan te gaan met omliggende centra, lijkt te 
zijn ingehaald door de werkelijkheid. 

Bovenop de hierboven genoemde vijf structuurelementen, 
is er eigenlijk nog een zesde te noemen. Deze maakt geen 
deel (meer) uit van de gebouwde stad, maar stond wel aan 
haar wieg. Dit is het beekdal met de natuurlijke beekloop 
en de parallelle kunstmatige tak. Op groter schaalniveau 
is deze wellicht nog structurerend voor de opbouw van het 
stedelijk landschap, maar in de binnenstad is haar invloed 
verdwenen.
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Ten aanzien van de prioritering en wenselijkheid 
van mogelijke stedebouwkundige ingrepen is een 
overzichtskaart gemaakt, die kan fungeren als 
uitgangspunt voor een discussie over de toekomstige 
investeringen in het centrum.
Bij het formuleren van projectvoorstellen is uitgegaan 
van de volgende criteria: 

�.� stimuleren, loslaten, remmen

- profiteren van de mogelijkheden die er bestaan 
per structuurelement. Tenslotte is het een 
randvoorwaarde om de bestaande structuur te 
benutten en in zijn waarde te laten.

- urgente opgaven met betrekking tot herbestemming 
van leegstaande bebouwing.

- Ambities om het stedelijk weefsel te repareren 
waar nodig is om de stad en haar structuur meer 
leesbaar te maken.

- het kunnen formuleren van projecten die een 
maximaal rendement (niet in de enge zin) opleveren 
tegen redelijke inspanningen en investeringen.

- Ook is gekeken naar de bestaande plannen en 
projecten. Zo lijkt het er sterk op dat het programma 
voor de ‘Dobbelsteen’ beter verdeeld kan worden 
over drie projectlocaties

De verschillende projecten in deze kaart zijn geformuleerd 
als ware ze ontwerpopdrachten, zoals die tegenwoor-
dig vaak in de vorm van prijsvragen voorkomen. In 
hoofdstuk � van dit afstudeerverslag wordt vervolgens 
één van deze ontwerpopdrachten uitgewerkt als een 
demonstratie van de mogelijkheden.

Projectvoorstellen (zie tekst)

Overige ambities (zie tekst)

Te herbestemmen Monumenten

Projecten in ijskast

8

BA

Tekening 36: Projectvoorstellen voor het centrum
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negen projecten met prioriteit
� Transformatie winkellint steenweg

Van oudsher wordt de stadsentree voor treinreizigers in 
Sittard vormgegeven door de Steenweg, die vanaf het eind 
van de 19de eeuw een intense verstedelijking genoot. 
Momenteel is het deze verbinding die het sterkst de negatieve 
invloed van krimp ondergaat en het is van groot belang 
dat er een zinvolle herinvulling komt van de vrijkomende 
locaties van dit bijzondere lint.
Een georganiseerde verplaatsing van de overige ondernemers 
naar een andere plek ten behoeve van concentratie aldaar 
en grootschalige herontwikkeling van de Steenweg is 
een optie. Deze druist echter in tegen principes van 
vrije marktwerking. Verder doet het geen recht aan het 
zelforganiserend vermogen van deze structuur met zijn 
diepe kavels en veelal ruime historische bebouwing.
Niettemin is op basis van de huidige situatie de verwachting 
uit te spreken dat vooral deze straat het af gaat leggen 
tegen de binnenstadsstraatjes en pleinen waar het gaat om 
het functioneren op regionaal niveau. Daarom zal er vooral 
voor deze straat gezocht naar en geëxperimenteerd moeten 
worden met nieuwe economische modellen die passen bij de 
typische ruimtelijke structuur.

� stationsgebied, centrum-west
De relatie Station-centrum is voor bijna elke stad belangrijk. 
De stadsentree is voor velen het visitekaartje van de stad. 
Op de manier waarop de Steenweg momenteel van kleur 
begint te verschieten, heeft dit geen positieve uitwerking 
op de beleving van bezoekers. 
Naast stimuleringsprojecten voor een zinvolle herbestem-
ming van het winkellint (zie onder ‘1’) is het van belang 
dat in de gehele omgeving investeringen worden gedaan 
om de verblijfskwaliteit en –op termijn- de woonkwaliteit 
op te krikken. Met als doel een aantrekkelijke stadsentree 
in de vorm van een aangenaam en toegankelijk stadswijkje. 
Voorbeelden van een aantrekkelijk stationsgebied met 
mooie looproute zonder de prominente aanwezigheid van 
winkels en andere centrumfuncties zijn op diverse manieren 
te vinden in onder andere Breda, Zwolle, Nijmegen 

en Leuven. In Sittard zou bijvoorbeeld de (tijdelijke) 
invulling van het ziekenhuisperceel als stadspark aan 
deze ontwikkeling kunnen bijdragen. Aandachtspunten 
voor het stationsgebied zijn vooral de doordringbaarheid 
(maaswijdte), de uitstraling en de veiligheid binnen 
het gebied. Binnen het wijdmazige raster van straten -
waarmee het gebied zich onderscheidt van de binnenstad- 
zou op termijn een vergelijkbaar systeem van vaatjes en 
hoven kunnen ontstaan. Het is echter wel van belang dat de 
Steenweg zijn historische rol van hoofdas blijft vervullen.

� Intensivering winkelfunctie voorstad
Een niet te ontkennen tendens in de ontwikkeling van het 
retail-vastgoed is de toenemende gemiddelde grootte van 
een winkeleenheid. De kleinschalige en qua eigendom 
sterk gefragmenteerde binnenstad biedt weinig kansen 
tot opschaling, waardoor bepaalde ondernemingen 
die als trekker worden gezien gemist worden in het 
winkelaanbod. Een antwoord hierop is gevonden binnen 
het huidige Dobbelsteen-project, waar voorzien wordt in 
de ontwikkeling van deze grootschalige ruimtes (12.500 
m²). Echter deze solitaire ontwikkeling wordt als niet 
wenselijk en schadelijk gezien voor het functioneren van 
het centrum als geheel. Een vergelijkbaar programma zou 
in de vorm van een georganiseerd project te verwezenlijken 
zijn in de bestaande lintbebouwing, maar niet zonder meer. 
Locatie 3 wordt hiervoor wel geschikt geacht vanwege 
de afwezigheid van historisch waardevolle bebouwing, de 
relatief grote (aan te houden) perceelsbreedte, de ruime 
uitbouwmogelijkheden aan de achterzijde en de situering 
op de kop van de (verwachtte) hoofdwinkelstructuur (zie 
projectvoorstel1).

� Renovatie en herprofilering winkelcentrum 
Den Tempel

Deze ontwikkeling uit de jaren 60 (beschreven in 
paragraaf 2.3) heeft lange tijd voldaan in de strijd 
om de stad in ieder geval als koopstad op de kaart 
te houden. De grote verdienste van het complex is de 
beschikbaarheid van enkele grootschalige winkelruimtes, 
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die uniek is voor deze binnenstad. Als resultaat van vele 
compromissen en tegenslag in de oprichtingstijd heeft het 
ruimtelijk/architectonisch echter nooit voldaan. Nu de 
afschrijvingstermijn is verstreken en de uitstraling sleets 
is geworden is opwaardering in veler ogen noodzaak. Er 
ligt een grootschalig plan tot herontwikkeling te wachten 
op nadere uitwerking, maar het is de vraag of dat nog wel 
past in de nieuwe context. Het zou een uitdaging zijn om de 
broodnodige aanpassingen uit te voeren in de vorm van een 
serie kleinere ingrepen in de bestaande bouw, die samen 
een bevredigend en duurzaam resultaat opleveren.

� herbestemming Bisschoppelijk college
Voor dit bijzondere vroeg 20ste eeuwse schoolgebouw en het 
omliggende perceel bestaat op het moment geen bestemming. 
Behoud van dit gebouw is enkel mogelijk wanneer er 
gebruikers zijn maar initiatieven hiervoor lijken momenteel 
geen deel uit te maken van de serie geplande investeringen 
in centrum Sittard. Bij deze wordt een voorstel gedaan om 
het bestaande gebouw (met uitbreidingsmogelijkheden op 
het bijbehorende perceel) voor te stellen voor de nieuwe 
huisvesting van de Hogeschool Zuyd die momenteel gepland 
is in het Dobbelsteenproject. Het geheel is eigendom van de 
gemeente en een zinvolle herontwikkeling is noodzakelijk 
voor haar voortbestaan. Er kan snel begonnen worden, 
terwijl de totstandkoming van de Dobbelsteen nog wat 
voeten in aarde heeft. Behoud van deze hogeschool met 
6500 studenten is van levensbelang voor Sittard.

6 herstel bebouwingsstructuur paardestraat
In het kader van het project ‘schootsveld’ aan de noordzijde 
van de binnenstad zijn vele grondaankopen gedaan. De 
ruimte rondom de vestingwal is van bebouwing en verharding 
ontdaan en aan de randen zijn grote bouwprojecten voorzien. 
Ook enkele panden in de westwand van de Paardestraat zijn 
aangekocht. Een deel is reeds gesloopt en een deel heeft 
geen functie meer, terwijl het project inmiddels stilstaat. 
In tegenstelling tot de percelen aan de noordzijde van 
het park, is er hier wel degelijk sprake van urgentie: De 
historische bouwstructuur is beschadigd en de stilstand in 

ontwikkeling is zeer schadelijk voor een tweetal belangrijke 
monumenten, het ‘Huys op ’t Fort’ en de ‘Stadboerderij 
Wetzels’. Een vernieuwd plan zou uit kunnen gaan van 
kleinschaligere bouwactiviteiten, waarbij de nuance tussen 
voor- en achterkant beter tot uitdrukking komt en meer 
aandacht is voor de bestaande perceelsstructuur. Ook zou 
een recent opgegraven relict van het ‘Fort Picard’, een 
voormalig bastion, zichtbaar gemaakt kunnen worden 
wanneer daar ruimte voor gelaten wordt (zie hiervoor in 
de kaart, de voorgestelde aanpassing aan de gracht ter 
plekke).

7 herontwerp projectgebied engelenhof 
Het terrein ‘Engelenhof’ bevindt zich in een situatie 
die vergelijkbaar is met de Paardestraat, met als enige 
verschil dat het in eigendom is van een aannemer en 
niet van de gemeente. Het terrein ligt meer dan 10 jaar 
braak en inmiddels heeft Sittard hier al afscheid moeten 
nemen van enkele zeer waardevolle historische panden 
die aanvankelijk als restauratieobject deel uitmaakten 
van het project. Wellicht zijn de 50 luxe appartementen 
met parkeerkelder wat hoog gegrepen in deze tijd en moet 
herbezinning plaatsvinden. Alles is in particuliere handen, 
maar ontwikkeling van dit gebied is belangrijk, alleen al 
vanwege de monumenten die in verval zijn geraakt. De 
ontwikkelaar lijkt vooralsnog de verantwoordelijkheid 
hiervoor niet te nemen en het wordt tijd voor een serieuze 
discussie omtrent dit plan. De vraag is of een dure 
parkeerkelder noodzakelijk is en of hier niet beter in een 
ander prijssegment gebouwd kan worden. Misschien kan 
de renovatie van de monumenten losgekoppeld worden van 
de totale ontwikkeling. De geschiedenis leert dat er wel 
mensen te vinden zijn die zich met hart en ziel voor de zaak 
inspannen om een dergelijk monument tot hun thuis te 
maken. Tot slot kan er wellicht een grotere rol weggelegd 
zijn voor totstandkoming van openbare ruimte binnen dit 
project.
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8 Toekomstige herbestemming klooster en tuin 
Agnetenberg 

Het complex van het 16de eeuwse klooster ‘Agnetenberg’ 
wordt momenteel nog bewoond en gebruikt door de orde 
van de Zusters van Liefde. Desalniettemin is een reële 
verwachting dat ook dit laatste in gebruik zijnde klooster 
(binnen de wallen wel te verstaan, erbuiten zijn thans nog 
enkele te vinden) binnen afzienbare tijd een nieuwe eigenaar 
krijgt.
Het vormt momenteel nog een afgesloten enclave in de 
binnenstad die bestaat uit de historische hoofdbouw met 
na-oorlogse vleugel binnen de stadsomwalling die via een 
onderdoorgang in verbinding staat met de kloostertuin 
buiten de omwalling, in het voormalige schootsveld, net 
zoals bij het recent succesvol herbestemde Ursulinenklooster 
aan de noordzijde. De onderdoorgang van Agnetenberg 
wordt gevormd door een oude toegang naar het bastion dat 
op de plek van de huidige kloostertuin lag (Jonkergouw & 
Schoenmaekers, 1975).
Het klooster leent zich wellicht voor alternatieve vormen 
van projectontwikkeling zoals collectief particulier 
opdrachtgeverschap of coöperatief eigenaarschap. De 
tuin zou als (semi) openbare ruimte aan kunnen sluiten in 
een serie projecten die tot doel hebben om de voormalige 
schootsvelden beleefbaar te maken. Geen grootschalige 
herontwikkeling zoals in geval van het noordelijke 
schootsveld. Het simpelweg op bijzondere momenten 
openstellen van de tuin zou al voldoen. De tuin zal hiernaast 
ook een permanente functie moeten krijgen, zodat het 
onderhoud hieraan gewaarborgd is. Gepleit wordt hier geen 
openbaar park van te maken, daar overdaad schaadt.

9 herbestemming frans klooster en 
Ziekenhuiskapel

Het Frans Klooster is het enige overgebleven deel van het 
voormalig ziekenhuis, waarvan de sloop op het moment 
van schrijven voltooid is. Over enige tijd wordt het perceel 
ingericht als tijdelijk park en toegankelijk gemaakt. Het 
monument krijgt in de visie van Coenen een culturele 

functie (Coenen, 2001), maar sinds een bestemming tot 
poppodium recent is afgeblazen ten faveure van een andere 
locatie is de toekomst ongewis. Wellicht is het een idee 
om de geplande culturele investering in de Dobbelsteen 
(5200 m² aan bibliotheek, filmhuis en museum) over te 
hevelen naar dit pand. Daarmee zou meteen het aanpalende 
(tijdelijke) park een interessant programma krijgen.

Naast deze negen voorgestelde projecten zijn er enkele 
algemene ambities te formuleren die gefaseerd, eventueel 
gekoppeld aan de eerder genoemde projecten, uitgevoerd 
kunnen worden, maar geen prioriteit als zodanig hebben. 
Dit zijn:

A Het bovengronds brengen van de overkluisde 
waterlopen en deze inzetten als structurerend en 
sfeerverhogende elementen.

B Het toegankelijk maken van de schootsvelden, zodat 
de historie van de oude vestingstad meer beleefbaar 
gemaakt kan worden. Hiermee is en begin gemaakt 
met de realisatie van het stadspark, maar nog meer 
stadsparken is een overkill en druk te zeer op de 
balans. Deze opgave vergt dus enige inventiviteit.

c De zichtas in de vorm van een allee tussen twee 
torens van religieuze oorsprong. Dit is een 
ambitie uit het masterplan van Jo Coenen om een 
duidelijkere routing en groenstructuur te creëren. 
Het Coenens manier om een stukje retroklassieke 
stadsplanning te introduceren in een stad zonder 
traditie van klassieke stedebouw.

De overige projectlocaties worden ofwel overgelaten aan 
de vrije markt of worden stopgezet om concurrentie tussen 
projecten binnen de stad in te dammen. Feit is dat een aantal 
van deze percelen een negatieve invloed uitoefenen op de 
gemeentelijke financiën en dat is ook iets om rekening mee 
te houden. Tevens zou een deel ervan wellicht als wisselgeld 
ingezet kunnen worden om boventallige bouwtitels in de 
periferie te verkleinen.
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Foto 22: Projectvoorstel 5, Bisschoppelijk College

Foto 24: Noordoostelijk schootsveld van de voormalige vestingstad (Bing Maps 2012)

Foto 23: Projectvoorstel 4, Den Tempel
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De herontwikkeling van winkelcentrum Den Tempel is  
één van de projectvoorstellen voor het sittardse cen-
trum. het bestaande plan voorziet in volledige herbouw 
van het complex met een omvangrijke opschaling van 
het programma. In de huidige economische situatie 
is de haalbaarheid van dit plan onzeker geworden en 
deze onzekerheid wordt nog versterkt door geplande 
bouwprojecten op andere plaatsen in het centrum. 
een herbezinning is te verkiezen boven afstel, omdat 
gerichte ingrepen op deze plek samen een project 
kunnen opleveren dat op meerdere fronten een 
grote impuls voor de binnenstad zou kunnen zijn (zie 
hiervoor tekening �7 t/m �� op pagina 9� t/m 9�). In 
het hierop volgende hoofdstuk wordt gedemonstreerd 
hoe voor deze ambities een ontwerp gemaakt zou 
kunnen worden met inachtneming van de veranderde 
economische situatie.

Den Tempel
Als voorbeeld voor een mogelijke uitwerking van de 
projecten uit paragraaf 4.3 (zie ook de overzichtskaart op 
pagina 80) is de keuze gevallen op projectvoorstel nummer 
4, Den Tempel.
Den Tempel is de naam van een winkelcentrum dat deel uit 
maakt van de Sittardse binnenstad. Het complex dat uit 
meerdere gebouwen bestaat is in zijn geheel ontwikkeld en 
gebouwd medio jaren ’70, nadat het terrein bijna 20 jaar 
braak had gelegen (zie ook paragraaf 2.3). Het huidige 
complex meet ongeveer 7500 m² aan winkelruimte, 
exclusief het aanpalende warenhuis van 1500 m².
De afschrijvingstermijn van het complex is ruimschoots 
overschreden en de uitstraling van het complex is gedateerd 
te noemen. Een eventuele levensduurverlengende renovatie 
zou een logische stap zijn. De bestaande ambities voor 
het complex zijn echter groter. Het geplande project gaat 
uit van complete herbouw, waarbij het programma wordt 
opgeschaald naar 9100 m² (7400 m² winkelruimte, 1700 
m² horeca & cultuur) plus 200 woningen in bebouwing 

van 5 bouwlagen (Coenen, 2001). Echter momenteel 
staat de uitvoering van het plan ter discussie vanwege 
de veranderende marktomstandigheden. Daarbij komt 
een geplande serie investeringen in andere delen van de 
binnenstad die dit project naar de achtergrond dreigen 
te verplaatsen. Het zijn reële opties om het complete 
project af te blazen en de investeringen te beperken tot een 
cascorenovatie van het huidige complex.

Het afblazen van investeringen in dit deel van de binnenstad 
zou een verdere teloorgang van de toch al kwetsbare 
omgeving tot gevolg hebben. Bovendien blijven daarmee 
diverse onbenutte kansen liggen. Eén van de argumenten 
om dit project prioriteit te geven is de mogelijkheid om met 
een weloverwogen ontwerp meerdere ambities te dienen.
In het volgende hoofdstuk is het de bedoeling om inzichtelijk 
te maken om welke ambities het daarbij gaat en hoe deze 
te verwezenlijken zijn zonder de weg van grootschalige 
sloop- en nieuwbouwprojecten te volgen.

Ambities voor het plangebied
Bij het ontwerpen van een alternatieve herontwikkeling 
van winkelcentrum Den Tempel zijn de volgende 7 ambities 
geformuleerd:

�. vormgeven van stadsentree en aansluiten bij de 
omgeving
Sittard beschikt over een aantal besloten parkjes, hofjes 
en openbare tuinen die als informele rustpunten fungeren 
in en rondom het centrum. Ze vormen een informeel 
recreatief netwerk rondom de drukke winkelstraten en 
markt. Binnen Den Tempel zijn deze afwezig of slecht 
beleefbaar. Een mogelijke ambitie voor de stad zou zijn 
om deze hier toe te voegen en de verbindingen onderling 
en met de grotere pleinen, parken en eventueel zelfs het 
buitengebied te versterken. Door haar ligging kan Den 
Tempel vorm gegeven worden als volwaardige entree naar 
het historische stadshart. (zie ook tekening 37)

�.� De opgave ‘Den Tempel’
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�. voortzetten van een waterstructuur op hoger 
schaalniveau
Een prominente ambitie van de stad is het zichtbaar 
maken van de beeklopen, waar die uit het stadsbeeld zijn 
verdwenen. De Molenbeek stroomt ondergronds door het 
winkelcentrum. Bij een eventuele herontwikkeling kan deze 
wellicht weer opengelegd worden en de continuïteit van het 
water ingezet worden als structurerend principe voor de 
stad. (zie ook tekening 38)

�. verbinden van groenstructuren
De stadsvorm van Sittard kan door haar groenstructuur 
gekarakteriseerd worden als een vingerstad. Deze 
veelgebruikte metafoor komt van een zogenaamde hand, 
waarvan de vingers het buitengebied in wijzen. Tussen de 
vingers dringt het buitengebied het stedelijk gebied in. In 
het zuiden is dit het beekdal met daarin het stadspark en 
aan de oostzijde de onbebouwd gebleven Kollenberg. Aan de 
noordkant leidt het beekdal naar een in ontwikkeling zijnd 
natuurgebied/ landschapspark genaamd Schwienswei. Via 
de onbebouwd gebleven schootsvelden van de stad staan 
deze die scheggen in potentie met elkaar in verbinding. 
Voor het gebied Den Tempel geldt dat deze verbinding 
geaccentueerd kan worden met het versterken van de routes 
danwel een groen lint. (zie ook tekening 39)

�. Bijdragen aan een vernieuwd compacter stadshart
Den Tempel ligt in het hart van de binnenstad. Het 
functioneren van de binnenstad en dan vooral de 
winkelfunctie staat onder druk. Op basis van de huidige 
situatie kan verondersteld worden dat het vooral de 
aanloopstraten zijn waar dit zich aftekent. Hoewel Den 
Tempel deel uitmaakt van het gebied waar bij voorkeur 
een concentratie aan vitale winkelvoorzieningen aanwezig 
blijft, strekt het tot aanbeveling om bij herontwikkeling 
niet uit te gaan van de geplande opschaling. Wel is het van 
belang om het gebied een meer multifunctioneel karakter 
te geven, zodat het weer integraal deel gaat uitmaken van 
de binnenstad.

Het verlies aan winkelfunctie in het centrum zou opgevangen 
worden door gericht publieke functies toe te voegen aan 
het binnenstadsprogramma, die momenteel nog verspreid 
over de stad liggen. Dit heeft tot doel om de binnenstad 
als ontmoetingsplek en hart van de samenleving te laten 
blijven fungeren. (zie ook tekening 40)

�. Leesbaar maken van de vestingstad
In een eventuele vernieuwde bebouwingsstructuur zou 
ruimte gelaten kunnen worden voor een referentie aan de 
vestingstad, waardoor de cirkel van wallen, grachten en 
schootsvelden in de beleving gesloten kan worden. Ook de 
tegenstelling binnen/buiten zou hier tot uitdrukking kunnen 
komen. (zie ook tekening 41)

6. Leesbaar maken van de planningsgeschiedenis
Het plangebied wordt omsloten door twee van de 
structuurelementen uit kaart 35, terwijl het zelf tot de 
categorie ‘Tabula Rasa stad’ behoort. Deze principes die 
iets zeggen over de diverse planningsprincipes van de 
stedebouw door de tijd heen, zouden liefst helder gehouden 
worden. Dit om het gebied zijn verhaal te laten blijven 
vertellen. (zie ook tekening 42)

7. Zichtbaar maken van verdwenen 
bebouwingsstructuren
Vóór de ontwikkeling van het complex bestond er ter plaatse 
een ander soort stad met een andere bebouwingsstructuur. 
Elementen hiervan zijn nog aanwezig en het zou interessant 
zijn om te onderzoeken hoe beide structuren leesbaar 
gemaakt kunnen worden. (zie ook tekening 43)
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Tekening 40: Den Tempel als onderdeel van het compacte stadshart

Tekening 37: Den Tempel als entree van de binnenstad Tekening 38: Den Tempel als stadsdeel aan de waterloop

Tekening 39: Den Tempel als schakel tussen groenstructuren



9�

Tekening 41: Den Tempel achter de verdedigingslinie Tekening 42: Den Tempel als voorbeeld van typen stadsontwikkeling

Tekening 43: De verborgen historie van Den Tempel
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�.� nadere beschouwing 

het tegenwoordige winkelcentrum Den Tempel wijkt 
niet alleen qua schaal en architectuur af van zijn 
omgeving, het staat ook met de rug hiernaar gekeerd.
De structuur van de bebouwing en de openbare ruimte 
zijn door de nieuwbouwontwikkelingen binnenstebuiten 
gekeerd. De huidige hoofdas (winkelroute) is op de 
plek gekomen van het oorspronkelijke binnenterrein 
met de waterloop en achterpaden, terwijl de huidige, 
nu als achterpad te kwalificeren routes oorspronkelijk 
de oriëntatie van de voorgevels bepaalden.

Reliëf
Den Tempel is gebouwd op een voor Nederlandse begrippen 
reliëfrijk gebied. Het verschil tussen het hoogste en 
het laagste punt meet iets meer dan 2,5 meter. Hierom 
zijn enkele grotere winkelpanden deels ingegraven in de 
helling. Het maaiveld van het Tempelplein, voorheen 
inundatiegebied, is opgehoogd tot de kruin van de 
vestingwal. De winkelgalerij (het vroegere achterpad 
met waterloop) heeft een geleidelijker verloop van het 
hoogteverschil gekregen, waarschijnlijk ten behoeve van 
het wandelcomfort van het winkelend publiek.

Oriëntatie en entrees 
Deze kaart maakt inzichtelijk dat het winkelcentrum 
(inclusief aanpalend warenhuis) een zeer in zichzelf 
gekeerde enclave is in de binnenstad. Op cruciale plekken, 
bijvoorbeeld bij de aanhechting met de Markt, is er 
nauwelijks sprake van activiteit, laat staan een verbinding 
hiermede. Dit wordt beschouwd als een serieus euvel dat 
samen met de ‘krochterigheid’, de toegepaste architectuur 
en de sleetse openbare ruimte ervoor zorgt dat het gebied 
te karakteriseren is als een vreemd object in haar context.

Tekening 44: Reliëf in het plangebied

Tekening 45: Oriëntatie van entrees



9�

Tekening 46: Den Tempel vanaf 1920 
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Foto 25: Plangebied Den Tempel, Molenbeek & Hervormd Kerkje (foto F. 
Wehrends, gedateerd omstreeks 1920) bron: Stichting Historie Sittard

stedebouwkundige historie

Den Tempel tot �9�0: ‘klein venetië’
In deze vorm heeft het plangebied tot in de vroege twintiger 
jaren van de vorige eeuw bestaan. Soms trad er verdichting 
op en dan weer verdunning, maar de bebouwingsstructuur 
is naar aangenomen kan worden niet drastisch gewijzigd. 
De vesting heeft aan de zuidzijde nooit een poort gehad, 
waardoor dit deel van de binnenstad een geïsoleerd 
karakter had. De enige doorgaande route ligt aan de 
westzijde in de vorm van de Helstraat. De twee andere 
noord-zuid georiënteerde straatjes, de Gruizenstraat en 
de Rosmolenstraatje hebben geen doorgaand karakter. 
Hier wordt de doorgang aan de zuidzijde geblokkeerd 
door respectievelijk de Tempelboerderij en de stadswal. 
Vanwege de geïsoleerde ligging werd het wijkje, dat 
gekend werd als een volkswijkje waar het leven hard was, 
doorgaans aangeduid met de naam ‘Achterom’. Door het 
binnenterrein van het bouwblok loopt langs de achtertuinen 
de Molenbeek, geflankeerd door een achterpad dat 
eveneens geen doorgaande route vormt. Aan deze beekloop 
cq het achterpad bevinden zich twee watermolens en een 
hervormde kerk Deze kerk was in 1637 gebouwd als 
zogenaamde bierbrouwerij, omdat er tot 1673 nog geen 
godsdienstvrijheid bestond (Luyn, 1993). Dit verklaart 
ook de verstopte ligging van deze kerk in tegenstelling tot 
de overige kerken in de stad. Aan de zuidzijde tenslotte, 
zijn een stelsel van slootjes te zien als overblijfsel van de 
verdedigingsgracht en bastion ‘Steenen Muurke’ welk in 
de hoogtijdagen van de vestingstad als waterverdeelwerk 
fungeerde. Dankzij het vele water werd het buurtje ook wel 
liefkozend ‘Klein Venetië’ genoemd.
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Tekening 47: Den Tempel tot 1920 - ‘Klein Venetië’
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Den Tempel vanaf �9�0
In het begin van de 20ste eeuw wordt aan de zuidzijde 
aan nieuwe ontsluitingweg aangelegd om de groeiende 
verkeersstromen beter te kunnen verwerken (zie paragraaf 
2.2). Om deze op de gesloten binnenstad aan te kunnen sluiten 
voorziet men in een doorbraak door de wal. Deze doorbraak 
komt, onder de naam Nieuwe Rosmolenstraat, parallel aan 
zijn voorganger te lopen dwars over de aanpalende percelen. 
De nieuwe bebouwing is op deze nieuwe ontsluitingsweg 
georiënteerd, waarna het oorspronkelijke tracé de functie 
van achterpad krijgt. De buiten de stad gelegen percelen 
bieden plaats aan allerhande activiteiten zoals die bij een 
zich moderniserende stad horen, waarvoor een deel van het 

terrein geëgaliseerd wordt. Het overgebleven deel van de 
verdedigingsgracht wordt afgesneden van de doorgaande 
waterstroom, wat de waterkwaliteit niet ten goede komt. 
Toch blijft het een gewaardeerde plek onder de inwoners.
De nieuwe verbindingen en de nieuwe stedelijke functies 
zorgen in deze tijd voor verplaatsing van een deel van 
het stadsleven naar buiten. Het effect hiervan is een 
economische neergang in de binnenstad welke voornamelijk 
in het onderhavige deel te zien is. Dit deel van de binnenstad 
raakt meer en meer verpauperd. Vanaf de jaren dertig 
gaan dan ook de eerste stemmen op om dit deel van de 
binnenstad te saneren.

Foto 26: Plangebied Den Tempel, geëgaliseerd terrein buiten de wal (foto F. 
Wehrends, gedateerd omstreeks 1930) bron: Stichting Historie Sittard
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Tekening 48: Den Tempel vanaf 1974 
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Den Tempel vanaf �97�
De uiteindelijke totstandkoming van het winkelcentrum Den 
Tempel op deze plek is het resultaat van een decennia lange 
discussie over de toekomst van het gebied (Zie hiervoor 
H2.3). Als begin jaren zeventig eindelijk begonnen kan 
worden met nieuwbouw op de plek van de ‘krotopruiming’, 
is het economisch draagvlak onder de plannen weggeslagen. 
Omdat de situatie nijpend begint te worden neemt men 
genoegen met een zeer versoberd plan. Het plan omvat 
slechts ongeveer de helft van het oorspronkelijk oppervlak 
en voorziet enkel in de bouw van winkelruimtes. De grootse 

modernistische vorm van stadsontwerp heeft intussen 
plaats gemaakt voor een kleinschalige ‘krochterige’ opzet, 
met weinig aandacht voor architecturale expressie. De 
koehandel rondom de sloop danwel renovatie van bebouwing 
heeft geresulteerd in het behoud in het plangebied van een 
viertal monumenten uit de 16de en 17de eeuw, waarbij een 
voormalige stadsboerderij de nieuwe naam levert voor het 
gebied. Doordat de structuur door deze ontwikkeling als 
het ware binnenstebuiten gekeerd is, liggen deze pareltjes 
enigszins verstopt aan de achterzijden van het complex.

Foto 27: Plangebied Den Tempel, maquette van het winkelcentrum 
(1974) bron: Stadsarchief Sittard-Geleen
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Westwand Helstraat - vooroorlogse situatie

Westwand Helstraat - Hedendaagse situatie

Schaal 1:750

Ruimtelijke karakteristiek

Gevelwand helstraat - transformatie
Deze vier aanzichten onderstrepen hoe ingrijpend de transformatie is geweest voor 
een straat als de Helstraat. De oostelijke straatwand verloor niet alleen het overgrote 
deel van zijn bebouwing, waaronder de Banmolen en het 17de eeuwse huis van de 
stadsvoogd (beide links), maar degradeerde met de herbouw tot een achterpad 
voor de distributie van de winkels. Tien jaar later waaide er een andere wind in de 
stadsvernieuwing en dat is duidelijk te zien in de westelijke straatwand. Ook hier was 
sprake van verkrotting en een deel van de bebouwing was in voorgaande jaren reeds 
afgebroken. De jarenlang onbebouwd gebleven percelen kregen eerst in de tachtiger 
jaren uiteindelijk een nieuwe invulling. Ook hier is sprake van een schaalsprong, die 
zich uit in de vorm van een opgevoerde bebouwingsdichtheid en het samenvoegen van 
percelen, maar de toegepaste architectuur en de wijze waarop de nieuwbouw ontsloten 
is geven blijk van een terugkeer naar de kwaliteiten van de oude stradsstraten. In de 
nog aanwezige krotten werd volop geïnvesteerd zodat ze tegenwoordig weer bewoon- 
en toonbaar zijn.

Tekening 49: Gevelwanden Helstraat 
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Oostwand Helstraat - vooroorlogse situatie

Oostwand Helstraat - Hedendaagse situatie
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Westwand Rosmolenstraat

Zuidwand Nieuwstraat                                         Zuidwand Molenbeekstraat

Schaal 1:750

Gevelwand Rosmolenstraat
De Rosmolenstraat bestaat sinds de jaren twintig van de vorige eeuw en is het resultaat 
van een verkeersdoorbraak vanuit het marktplein richting het zuiden. Het merendeel 
van de bebouwing stamt uit deze tijd en voldoet nog steeds. Een uitzondering hierom 
is in de oostwand het uitzonderlijk grote Kritzraedthuis (1620) dat sinds de doorbraak 
met zijn vroegere zijgevel aan de Rosmolenstraat ligt. In de jaren zestig is dit pand 
gerestaureerd, waarbij 19de eeuwse ingrepen ongedaan werden en de van oorsprong 
blinde gemeenschappelijke gevel op stijlzuivere wijze open gemaakt en op de straat 
gericht. Andere veranderingen vanaf de jaren zestig zijn de bouw van een bankgebouw 
en de zijgevel van een hier gevestigd warenhuis, beiden aan de westzijde van de 
straat.

Gevelwand nieuwstraat - Molenbeekstraat
De Molenbeekstraat is in zijn oorspronkelijke vorm met de tijd meegegaan. Behoudens 
enkele kleinschalige pandsgewijze aanpassingen is dit een typische oud-Sittardse 
stadsstraat. Aanvankelijk liep ze tot aan de Molenbeek. Pas in de 18de eeuw werd 
de straat doorgetrokken en zo ontstond de Nieuwstraat. Op de noordkant van de 
Nieuwstraat sloten de achterpercelen van de Marktpanden aan. Pas later werd deze 
straatzijde bebouwd, een ontwikkeling die nu alweer achterhaald is doordat deze 
bebouwing vrijwel zonder uitzondering werd betrokken bij uitbreiding van bedrijven 
die aan de Markt gevestigd waren. Zodoende oogt deze wand wederom als een serie 
achterkanten en wordt de enige activiteit in deze straat veroorzaakt door haar 
verkeersfunctie (m.u.v. de donderdagen, wanneer de weekmarkt hier dankbaar gebruik 
van maakt). Met de plint aan zuidzijde van de Nieuwstraat is het niet veel beter 
gesteld sinds de ontwikkeling van het winkelcentrum en een warenhuis.
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Oostwand Rosmolenstrat

Noordwand Molenbeekstraat                                                                Noordwand Nieuwstraat
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Noordwand Paradijsstraat

paradijsstraat
De paradijsstraat is te karakteriseren als een koopgoot die Het Tempelgebied verbindt 
met het westelijke deel van de binnenstad. Voorheen was deze straat maar aan één 
zijde bebouwd met enkele grotere losstaande volumes, momenteel is een tweezijdige 
winkelplint van één bouwlaag.

Tempelplein
Het tempelplein is ontstaan na sloop van de hier gevestigde industrieën van de 
Coöperatieve IJsfabriek en het Slachthuis. Momenteel doet het plein dienst als 
parkeerruimte voor 99 voertuigen en bewaakte fietsenstalling. In de noordwesthoek 
bevindt zich het Jo Erensplantsoen, naar een gewaardeerde plaatselijke muzikant. 
Van een echt plein in de morfologische zin is geen sprake; Het wordt slechts aan 
drie kanten omsloten door bebouwing, een mix aan bouwvolumes daterend van de 
verschillende ontwikkelingsperioden. Het is, door aanwezigheid van enkele grotere 
autostallingen en een busstation, een belangrijke entree voor de binnenstad.
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Tempelplein Schaal 1:750

Tekening 53: gevelaanzichten Tempelplein
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�.� Ontwerp

Ontwerpuitgangspunten
De maatschappelijke behoeften veranderen snel en een 
stad die gezond wil blijven zorgt ervoor dat zij ruimte 
biedt aan deze veranderingen. Het aloude instrument van 
de grootschalige projectontwikkeling voldoet niet meer, 
wat in Sittard momenteel sterk zichtbaar is. Voor het 
nieuwe voorstel voor Den Tempel zal daarom een ander pad 
gevolgd worden. Er is gezocht naar een herontwikkeling die 
uitgaat van optimaal hergebruik; Het feit dat het complex 
in economische zin afgeschreven is, wil niet zeggen dat dit 
ook bouwtechnisch het geval is. 
Vele kleine ingrepen maken samen één groot project. Dit 
is dan ook het uitgangspunt: Om de belangrijkste euvels 
in de huidige situatie te proberen op te lossen met een 
serie aanpassingen waarvan de uitvoerbaarheid niet 
noodzakelijkerwijs op elkaar leunt. De beoogde voordelen 
hiervan zijn een snellere start en uitvoering van projecten, 
een sneller zichtbaar resultaat en minder ongemakken 
tijdens de duur van de ontwikkeling. Geen onbelangrijke 
factoren in een stad waar nu snel vooruitgang geboekt 
moet worden.

Doelstellingen voor Den Tempel
Bij het herontwerp van het winkelcentrum Den Tempel 
worden de volgende doelen nagestreefd:

1. Inachtneming van de trend van de krimpende 
winkelfunctie.

2. Inachtneming van de trend van het groeiende 
gemiddelde vloeroppervlak per winkel.

3. Zuinig zijn op de mogelijkheid om grotere winkelunits 
te huisvesten. Deze zijn een zeldzaamheid en van 
grote waarde in deze binnenstad.

4. Een betere aansluiting, zowel ruimtelijk al functioneel, 
bij de omliggende binnenstad. Ook het duidelijk 
markeren van de entrees zou een onderdeel hiervan 
kunnen zijn.

5. Den Tempel als onderdeel van stad en samenleving, dus 
met een bredere doelgroep dan enkel het winkelend 
publiek. Bijvoorbeeld ook voor de recreërende 
centrumbezoeker of bewoners of een toevallige 
passant zou het gebied interessant moeten zijn. 

6. Den Tempel met een zichtbare gelaagde ont-
wikkelingshistorie, waar ook de stadskernplannen 
deel van uitmaken. Complete herbouw van het 
winkelcentrum zou een herhaling van de Tabula Rasa 
aanpak uit de jaren zestig zijn. Het gebied moet 
zijn verhaal kunnen vertellen aan iedereen die er in 
geïnteresseerd is.

7. Het in context plaatsen van de destijds gespaarde 
monumenten, waardoor de historie van het gebied 
weer gaat leven. De kwaliteit van deze gebouwen 
maakt het niet noodzakelijk om in de rest van het 
gebied groot uit te pakken qua architectuur. Maar 
deze potentie moet dan wel meer benut worden.

8. Het naar buiten keren van het bouwblok, waardoor 
omliggende straten hun profiel herwinnen en tot leven 
komen, waarbij de huidige koopgoot in de ruimtelijke 
zin als  achterpad of doorsteek, als zodanig blijft 
functioneren.

9. Opwaardering van de openbare ruimte om de kwaliteit 
van de oude binnenstad als verblijfsplek te vergroten.

10. flexibele houding ten aanzien van de invulling van 
vrijkomende ruimten.
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Ruimtelijk concept
Basis van het ruimtelijk concept (zie tekening 54) is een 
operatie waarbij het bouwblok ‘binnenstebuiten’ wordt 
gekeerd, zodat de aansluiting met de omgeving wordt 
hersteld. Het profiel van de twee oude stadsstraten Helstraat 

en Gruizenstraat wordt zo hersteld. De winkelstraat, de 
functionele hoofdstructuur van het bouwblok, krijgt zo 
nadrukkelijker het karakter van de passage die het in 
vroeger tijden ooit was.

Tekening 54: Ruimtelijk concept
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Tekening 55 

Tekening 57

Tekening 56

Tekening 58
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Tekening ��: startpunt van de ombouwoperatie
Deze afbeelding toont nogmaals de huidige situatie, met 
blinde gevels rondom en situering van publieksaantrekkende 
functies binnenin het complex.

Tekening �6: voorstel voor aanpassing heMA-
warenhuis
Door een uitbouw van de noordgevel van het warenhuis, 
ontstaat extra vloeroppervlak die aangewend kan worden 
op de plint deels te vullen met naar buiten gerichte 
functies. De kleinschalige ruimten die zo ontstaan zijn 
uitermate geschikt voor horeca-uitspanningen die passen 
bij een veelzijdig recreatief stadscentrum. Door dit niet 
over de volledige breedte toe te passen kan het warenhuis 
zijn oorspronkelijke oppervlakte behouden. Een bijkomend 
effect van deze ingreep is dat de Nieuwstraat een profiel 
krijgt dat past bij de intimiteit van een historisch centrum. 
Momenteel meet de breedte van gevel tot gevel 10 meter. In 
de nieuwe situatie wordt deze teruggebracht naar 8 meter. 
De gemiddelde straat in de Sittardse binnenstad meet 6 a 
7 meter van gevel tot gevel. 

Tekening �7: Aanpassing interne structuur 
winkelcentrum
Door de winkelunits in dit deel van het winkelcentrum 
minder diep te maken wordt plaats gemaakt om ruimten 
te creëren die op de Helstraat gericht zijn. De winkelunits 
binnen het gebouw worden verbreed om te voldoen aan de 
trend van een groter gemiddeld winkeloppervlak. In dit 
specifieke voorbeeld worden 4 ruimten met een gemiddelde 
grootte van ongeveer 275 getransformeerd naar 2 ruimten 
die gemiddeld 440 m² beslaan. 

Tekening �8: Realisatie units helstraat
De ruimten die zo ontstaan aan de Helstraat hebben 
een eenzijdige daglichttoetreding, hetgeen eisen stelt 
aan indeling van deze ruimten. In de praktijk wordt dit 
vaak opgelost door de verdiepingsvloer niet het totale 
grondoppervlak te laten overspannen, maar aan de 
voorzijde een vide te houden. Dit is een werkwijze die 
ook in de middeleeuwen werd toegepast bij rug-aan-rug 
gebouwde stadshuizen. Het middeleeuwse huis Markt 20 is 
hier een voorbeeld van. 
De invulling van de ruimtes kan gezocht worden in de woon-
werk-woning of werkplaatsen voor startende ondernemers, 
niet noodzakelijk in de creatieve sector. De contouren van 
een herbouw van het verwijderde deel van het winkelcentrum 
zijn aangegeven, al hoeft de hier getoonde volgorde niet 
aangehouden te worden. Samen met deze ingrepen kan 
optopping plaatsvinden analoog aan de Paradijsstraat.
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voorbeeld opwaardering winkelpassage en openbare 
ruimte 
In de passage doorheen het bouwblok blijven de huidige 
winkelfaçades gehandhaafd. Behalve een grondige facelift 
wordt het verwijderen van de gesloten kappen voorgesteld. 
Dit is gedaan om de openheid en het zicht op de kerktorens 
te vergroten. Een deel van de huidige promenade zal 

vervallen om de Molenbeek een plek te kunnen bieden. 
Deze beek is tussen de anderhalf en twee meter breed. 
Bovenop het dakoppervlak aan de zijde van de winkels 
bevinden zich daktuinen. Aan de noordkant van het 
plangebied (tegenover het hervormde kerkje) is een deel 
van de bebouwing vervangen door een plantsoen.

voorbeeld optoppen paradijsstraat
Aan het bestaande winkelcentrum worden woningen 
toegevoegd door middel van optoppen. De situering van 
de optop-woningen wordt bepaald door de voorgestelde 
bebouwingsstructuur, waarbij het bouwblok meer 
naar buiten wordt gericht. Op deze wijze ontstaat een 

gelaagdheid in de stedelijke structuur en krijgen de 
straten een profiel dat aansluit op het karakter van 
de binnenstad. In deze impressie (tekening 60) is 
zichtbaar welk effect dit zou kunnen hebben op de locatie 
Paradijsstraat / Tempelplein.

Tekening 59: ingrepen passage

Tekening 60: Optoppen Paradijsstraat

Foto 28: Straatbeeld passage

TFoto 29: Straatbeeld Paradijsstraat
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Nieuwbouw op de kop van het gebied

Historische situatie als inspitatiebron

Optoppen

‘Openmaken’ blinde gevel

Uitgangssituatie

Gedeeltelijke sloop

voorbeelduitwerking oostwand helstraat
Aan de zijde van de Helstraat zouden de ingrepen de 
volgende effecten kunnen hebben.

Tekening 61: Voorbeelduitwerking Helstraat
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Tekening 63: Voorstellen voor ingrepen in de bebouwingsstructuur
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hoek nieuwstraat – Markt
De hoek Nieuwstraat – Markt wordt momenteel gevormd 
door een éénlaags pandje met een slechte uitstraling. Om 
een aantrekkelijker relatie tussen het centrale plein en het 
gerevitaliseerde Den Tempel te creëren is een architectonische 
ingreep hier gewenst. Door het toevoegen van bouwlagen 
ontstaat hier een massa die samen met het pand op de andere 
hoek een aantrekkelijke entree vormt.

uitbreiding warenhuis
Zoals eerder in dit hoofdstuk beschreven kan, op het moment dat 
het warenhuis zijn gevel twee meter naar buiten zou plaatsen, 
de mogelijkheid geschapen worden om functies toe te voegen in 
de nu nog blinde plint. Het profiel van de Nieuwstraat wordt 
hierdoor 8 meter in plaats van de huidige 10, waardoor de 
straat voortborduurt op de intimiteit van de overige straten 
in de binnenstad. Het oppervlak van het warenhuis (inclusief 
toegevoegde functies) neemt hierdoor met 100 m² toe.

nieuwbouw solitair gebouw
Aan de noordzijde van het complex wordt ruimte vrijgemaakt 
voor een duidelijkere entree. Behalve de toevoeging van 
openbare ruimte kan ook de bebouwing hier een rol spelen. Op 
de plek van het verwijderde gedeelte van het winkelcentrum is 
plek voor een solitair alzijdig gebouw, dat door zijn forsheid en 
opvallende architectuur symbool staat voor het vernieuwde Den 
Tempel. Het perceel meet 300 m², waarbij eventueel voorzien 
kan worden in twee bouwlagen met winkeloppervlak. Hierboven 
is ruimte voor meerdere stadswoningen.

Den Tempel noordelijk deel
Door het plaatsen van functies in de blinde achtergevel van het 
complex neemt het vloeroppervlak voor winkels af van 1300 
m² (in het gebouw dat resteert na gedeeltelijke sloop) naar 880 
m². Bovenop het dak is binnen de geschetste stedebouwkundige 
randvoorwaarden plek voor minimaal 16 stadswoningen volgens 
de optop-methode. De rest van het dakoppervlak kan aangewend 
worden voor bijvoorbeeld de aanleg van daktuinen, (zonne)energ
ievoorziening, kampeerplaatsen en andere experimenten.

Den Tempel zuidelijk deel
Behoudens een renovatie van het gebouw verandert er niets. 
Het vloeroppervlak voor winkelfuncties blijft dan ook 1875 m². 
Op het dak is plek voor 24 optop-woningen.

nieuwbouw entreegebouw Den Tempel
Het huidige losstaande gebouw aan de zuidzijde zou vervangen 
of verbouwd kunnen worden tot een alzijdig gebouw dat beter 
aansluit bij de ruimtelijke structuur ter plaatse en mogelijkheden 
in zich draagt om meerdere functies te huisvesten. Hiervoor is 
een perceel van 375 m² beschikbaar.

In volgende fase: herontwikkeling voormalige 
supermarkt
Als additioneel project zou het voormalige supermarktgebouw 
(thans in gebruik door diverse kleinere winkels) herbouwd 
kunnen worden. Hiermee kan een forser volume tot stand 
worden gebracht dat beter aansluit bij het stedelijke karakter 
van de omgeving. Ook kan aan de achterzijde ruimte 
vrijgehouden worden voor het heraanleggen van de gracht, 
zodat deze weer rond de gehele binnenstad kan stromen. Het 
perceel wordt hierdoor verkleind van 2400 m² naar 1800 m². 
Het nieuwe gebouw kan echter uit meer dan de huidige één 
bouwlaag bestaan, wat dit compenseert. Dit ontwerp gaat uit 
van winkelvloeroppervlak in twee lagen (3600 m², uiteraard 
afhankelijk van marktfactoren) waarboven ruimte is voor 
minstens 30 woningen. Aan de westzijde zou deze bebouwing 
zelf uitgebreid kunnen worden wanneer, in een veel later 
stadium, de herontwikkeling van het ABC-complex ter sprake 
komt.

Bebouwing 
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N

100 m
Tekening 64: Voorstellen met betrekking tot openbare ruimte
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Openbare ruimte

Molenbeek
De beek stroomt hier momenteel in een duiker onder de grond. 
De reden dat deze aan het oog onttrokken is -vervuiling- is niet 
meer actueel. Er is ruimte in het profiel om deze weer open 
te leggen. Dit versterkt de leesbaarheid van een belangrijke 
stedelijke structuur, de belevingswaarde van de openbare 
ruimte en de historische identiteit van de binnenstad.

Open entree
Door een deel van de bebouwing te verwijderen en hier niets in 
de plaats terug te bouwen komt 500 m² aan extra ruimte ter 
beschikking aan openbaar buitengebruik. Dit biedt kansen met 
betrekking tot het ‘openmaken’ van het in zichzelf gekeerde 
complex. Het water van de beek zou hier gekoppeld kunnen 
worden aan een nog aan te leggen plantsoen als verblijfsruimte. 
Op deze wijze ontstaat een aantrekkelijke entree en logische 
overgang vanuit het marktplein naar het winkelcentrum.

Rondom het kerkje
Het kerkje staat momenteel op een verhoogd plein, ommuurd 
en omzoomd door bomen. Deze situatie blijft onveranderd in 
de nieuwe context.pocketpark Gruizenstraat

Aan de oostkant van de Gruizenstraat liggen al sinds de sanering 
in de jaren ’60 enkele percelen braak. Het oorspronkelijke plan 
voor woningbouw op deze plek is tot op heden niet uitgevoerd. 
Diverse bewoners van de wijk hebben zich de laatste jaren 
ingespannen om deze braakliggende percelen om te vormen in 
een zogenoemd pocketparkje. Zo is een aangenaam rustpunt 
ontstaan is het drukke winkelcentrum. Het voorstel is om dit 
bewonersinitiatief een legale status te geven en deze eventueel 
zelfs te onderstrepen met een ommuring. Vergelijkbare 
openbare tuinen en parken zijn in de rest van binnenstad op 
diverse plekken aan te treffen.

Tempelplein / Bastion ‘steenen Muurke’
Het Tempelplein is momenteel ingericht als parkeerplaats met 
een capaciteit van 99 auto’s. Qua parkeerplekken zit Sittard 
te ruim in haar jas, namelijk 3513 beschikbare plekken 
tegenover een vraag van 2800 (Hubers, Gubbels, van Hoof 
& Linssen, 2012). Het verwijderen van deze stalling biedt 
ruimte om van het Tempelplein een waardige entree voor de 
binnenstad te maken vanuit het aanpalende busstation en de 
parkeergarage ‘Hub Dassenplein’ (285 stallingsplekken). Ook 
kan hiermee een belangrijke stap worden gezet in de ambitie 
om bestaande groenstructuren met elkaar te verknopen. Een 
derde mogelijkheid die zich aandient is het maken van een 
verwijzing in de inrichting van de openbare ruimte, naar het 
bastion en waterverdeelwerk ‘Steenen Muurke’ dat hier ter 
plekke lag en waarvan de resten nog in de bodem aanwezig 
zijn. 
Afhankelijk van de indeling zijn hier tussen de 14 en 20 nieuwe 
autostallingen voor kortparkeren te realiseren.

stadsgracht
Afhankelijk van de herontwikkeling van het bouwblok ter 
plaatse is er een mogelijkheid om hier de stadsgracht evenals 
(een verwijzing naar) de wal te maken, waarmee de cirkel 
van wal en gracht rond de binnenstad rond is en daarmee een 
belangrijk stuk cultuurhistorie leesbaar gemaakt.
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Foto 30: Vogelvlucht van maquette vanuit het zuiden. De voorgestelde ingrepen zijn in wit weergegeven
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Foto 33: Impressie van het vernieuwde Tempelplein met op de voorgrond een verwijzing naar voormalige waterpoort ‘Steenen Muurke’

Foto 31: Nieuwe openbare ruimte met verhoogd pleintje Foto 32: Nieuwbouw op de hoek Helstraat - Nieuwstraat
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Foto 34: Nogmaals een vogelvlucht vanuit het zuiden. Met terughoudende variant voor herontwikkeling zuidelijk bouwblok
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Foto 35: De ingrepen in het winkelcentrum vanuit het oosten Foto 36: Optopwoningen in de Helstraat 

Foto 37: Hoek Helstraat - Paradijsstraat
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�.� conclusie

Met deze ontwerpvariant voor de herstructurering 
van Den Tempel is een plan gemaakt dat ondanks een 
naar beneden bijgesteld bouwprogramma kan voorzien 
in een noodzakelijke opwaardering en aanpassing 
van dit deel van de binnenstad en zo een bijdrage 
leveren aan de binnenstad als geheel. Ondanks het 
relatief bescheiden programma biedt het plan toch 
aantrekkelijke condities voor investeringen. Aantrekke-
lijke investeringscondities én een vitaler stad worden in 
deze bereikt door, behalve het faciliteren van inkrimping 
van de winkelfunctie, andere (stads)functies toe te 
voegen. 

Dit plan zou positief kunnen bijdragen aan het 
functioneren van de sittardse binnenstad in tijden 
van krimp. het project deint mee op de golven van 
de hedendaagse ontwikkelingen, want in plaats van 
een opschaling van het winkelaanbod wordt het aantal 
vierkante meters winkelruimte juist naar beneden 
bijgesteld. Dit heeft zowel voor het plangebied zelf 
voordelen, als voor de omliggende winkelstraten, waar 
het functieverlies zal afnemen.

Investeringen in privaat bezit 
Er is getracht een plan te maken dat niet alleen beter past 
bij de krimpcontext van de Sittardse binnenstad, maar ook 
een plan dat uitdaagt om te investeren. Aantrekkelijke 
investeringscondities worden bereikt door, weliswaar met 
mate, functies toe te voegen aan het complex, deels in 
plaats van de krimpende winkelfunctie.

Het huidige Den Tempel kent twee grote private eigenaren, 
namelijk Dela en 3W vastgoed. Een andere ingreep in het 
ontwerp betreft eigendom van warenhuis Hema. Voor elk 
van deze drie eigenaren is becijferd waarom dit voorstel 
gunstig is.

�W vastgoed
Projectontwikkelaar en investeerder 3W is eigendom van 
het noordelijk deel van winkelcentrum Den Tempel.
In dit deel zijn in het ontwerp voorstel enkele aanpassingen 
voorzien. Het bestaande eigendom aan winkelruimte slinkt 
door sloop en herbestemming van 2475 m² naar 880 m². 
Hiervan komt 500 m² ten goede aan het openbaar domein, 
voor de rest van de weggehaalde bebouwing is een nieuwe 
commerciële invulling voorzien. 
Zo worden 600 m² aan nieuwe commerciële ruimte en 
12 stadswoningen met totaal van 710 m² toegevoegd in 
de voorziene nieuwbouw op de kop van het gebied. In en 
op de gehandhaafde bebouwing zijn verder voorzien: 16 

DELA

3W vastgoed

HEMA

Tekening 65: Huidige eigenaars van planonderdelen
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woningen in optop-constructie met totaal 1040 m², 6 
atelierwoningen met een gezamenlijke oppervlakte van 
420 m² en 800 m² dakoppervlak, aan te wenden voor 
privétuinen en alternatief of experimenteel gebruik. In 
een herbouw aan de zuidwest zijde is 375 m² commerciële 
ruimte en 9 woningen met totaal van 480 m² gepland.
Dus wat betreft winkelruimte kent dit eigendom een 
teruggang van 2475 m² naar 1855 m². Maar daar staat 
tegenover een toevoeging van 2650 m² aan andere gebouwde 
voorzieningen (de 37 stadswoningen en 6 atelierwoningen) 
en 800 m² aan tuinen en andere collectieve voorzieningen. 
De verkoop van de 500 m² openbare ruimte aan de gemeente 
is in dit overzicht nog niet meegenomen.

wanneer deze in twee lagen gebouwd zou worden. Dit is 
een scenario dat overwogen moet worden wanneer deze 
fase van herontwikkeling aan de orde komt. Tevens kunnen 
in hetzelfde gebouw 30 woningen gecreëerd worden met 
een gezamenlijk oppervlak van 2040 m² exclusief de 
privédaktuinen. 
Daarmee gaat de in totaal 4275 m² winkelruimte terug 
naar 3675 m² (maar indien verantwoord, is dus uitbreiding 
mogelijk naar 5475 m²). In totaal is toevoeging mogelijk 
van 3740 m² woonoppervlak in de vorm van 54 woningen. 
De verkoop van 600 m² grond aan de gemeente als 
toevoeging aan het openbaar domein is hierin nog niet 
meegenomen.

Dela
Investeringsmaatschappij Dela bezit het zuidelijk deel van 
het winkelcentrum, evenals het gebouw van de voormalige 
supermarkt aan het Tempelplein. Laatstgenoemd gebouw is 
tegenwoordig onderverdeeld in compartimenten die onderdak 
bieden aan verschillende detailhandelsvestigingen. 
De bestaande eigendom aan winkelruimte van 1875 m² 
in het eigenlijke Den Tempel blijft gehandhaafd. Hieraan 
kunnen worden toegevoegd een 24tal optop-woningen met 
een totaal vloeroppervlak van 1700 m².
Het zuidelijke deel van het Dela-vastgoed wordt in een 
latere fase herontwikkeld. Het oorspronkelijke perceel 
wordt verkleind van 2400 m² naar 1800 m²; De resterende 
600 m² komt hier namelijk ten goede aan het openbaar 
domein in de vorm van de in ere herstelde stadsgracht. Het 
volume dat hier herbouwd kan worden kan eventueel ruimte 
bieden voor de realisatie van 3600 m² bruto winkelruimte, 

Figuur 8
Figuur 9

Figuur 10
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hema
Ook het warenhuis van de Hema is betrokken in de plannen. 
Het gebouw wordt met 7% uitgebreid van 1500 m² naar 
1600 m² op de begane grond. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van gronden die momenteel nog tot het openbaar domein 
behoren. De bedoeling is dat een deel van de uitbreiding van 
het gebouw wordt aangewend om externe ondernemingen 
te huisvesten met als doel het verlevendigen van de plint.

Algemene voordelen
Arbeids- en kostenintensieve werkzaamheden als 
grootschalige sloop, sanering en weer bouwrijp maken van 
het gebied zijn slechts bij een klein deel van het project 
benodigd. Omdat de aanpassingen aan de winkelruimten 
minder arbeidsintensief en tijdsrovend zijn dan bij complete 
nieuwbouw, wordt het economisch functioneren van het 
complex ook minder verstoord. De bestaande ondernemers 
kunnen tijdens het grootste deel van de werkzaamheden 
blijven ondernemen, wat ook de huuropbrengsten ten goede 
komt. Het gebied hoeft niet afgesloten te worden waardoor 
het deel blijft uitmaken van het publiek domein terwijl de 
metamorfose zich voltrekt. Dit was anders geweest in het 
geval van complete nieuwbouw, een operatie die op deze 
schaal in de praktijk vaak meerdere jaren vergt.

Investeringen in openbare ruimte
De betekenis van het totale project is uiteindelijk groter 
dan ‘slechts’ de opknapbeurt van een verouderd stuk 
binnenstad. Zo draagt het ook bij aan reparatie en eerherstel 
van structuren die op grotere schaal, soms op stads- en 
regionaal niveau, een rol spelen.
Een deel van de plannen heeft betrekking op het openbaar 
domein, eigendom van de gemeente Sittard-Geleen. 
Een klein deel van het huidige openbaar gebied wordt 
bebouwd ten gunste van een aantrekkelijke plint en 
aanpassing van een straatprofiel. Dit betreft 100 m² in de 
Nieuwstraat. Daarnaast wordt het areaal aan openbare 
ruimte binnen dit plan uitgebreid met 1100 m² in de 
vorm van het pleintje bij de Hervormde kerk (500 m²) 
en de vernieuwde stadsgracht (600 m²). Een derde grote 
investering in de openbare ruimte is de ombouw van 
het huidige Tempel Plein van een parkeerveld naar een 
verblijfsruimte die als volwaardige entree naar de oude 
stad vormgegeven wordt. Het karakter van de historische 
binnenstad als ontmoetings- en verblijfsplek, een van de 
sterke punten van Sittard, wordt op deze manier nogmaals 
versterkt.
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Organisatorisch

Maak realistische plannen
Ga er niet automatisch van uit dat herontwikkelingsprojecten 
grootschalig moeten zijn, zoals in het recente verleden, 
maar probeer goed inzichtelijk te maken welke behoeften 
een stad heeft en welke ambities er verwezenlijkt kunnen 
worden. Probeer deze vervolgens te vertalen in uitvoerbare 
projecten. Een stad moet ambitieus zijn, maar voorkom 
over-planning. 

verleid de ontwikkelende partij 
Maak duidelijk voor wie een bepaald project uiteindelijk 
van meerwaarde moet zijn en stem het ontwerp daarop 
af. Uiteindelijk is het welslagen van een project voor een 
groot deel afhankelijk van de eigenaren en investeerders, 
zeker in tijden dat gemeenschapsgeld schaarser wordt. 
Daag partijen uit om te investeren, door aantrekkelijke 
mogelijkheden te schetsen.

voer een open discussie
Zorg ervoor, dat de stadsontwikkeling het onderwerp is van 
een maatschappijbreed gevoerde rationele discussie, waarin 
zowel de te raadplegen disciplines als de uiteindelijke 
gebruikers betrokken zijn. 

Gebruik het ontwerp als discussiemiddel 
De discussie over de stadsontwikkeling kan niet ge-
voerd worden zonder helder gecommuniceerde voor-
beeldontwerpen. Deze voorbeelden voorzien de discussie 
van brandstof en zijn in staat om vooroordelen weg te 
nemen.

vele kleinere ontwikkelingen maken één groot project
Probeer een project op te delen in afzonderlijke kleinschalige 
ingrepen, zodat de uitvoering niet afhankelijk is van enkel 
grotere investeerders of ontwikkelaars. Zo kunnen ook 

Aanbevelingen

partijen zoals kleinere aannemers een rol spelen in de 
stadsontwikkeling. Tevens zijn zo de mogelijkheden voor 
onderhandelingen groter. 
Daarmee is het wel noodzakelijk dat ieder project in zichzelf 
meerwaarde kan creëren. Een (ruimtelijke) koppeling aan 
andere eveneens kleinschalige ingrepen in de openbare 
ruimte is daarom aan te bevelen.



��7

stedebouwkundig

streef naar functiemenging
Een menging van functies in de binnenstad voorkomt dat 
deze economisch te zeer op één kurk drijft en maakt het 
eenvoudiger om percelen en gebouwen van bestemming 
te laten wisselen wanneer een bepaalde functie krimpt. 
Bovendien zorgt een menging van functies ervoor dat een 
gebied ook na winkelsluitingstijd levendig blijft en dat het 
stadshart aantrekkelijk is voor meerdere doelgroepen.

streef naar horizontale functiemenging
Functiemenging is van levensbelang voor het welslagen van 
een stedelijk milieu, indien dit principe op de juiste manier 
wordt toegepast. Het is aan te bevelen om te streven 
naar horizontale functiemenging, in plaats van verticale. 
Voorkom clustering van functies binnen gebouwen; De 
verkeers-, bezoekersstromen en ontmoetingen dienen 
bij voorkeur in de openbare ruimte plaats te vinden en 
niet in trappenhuizen. Zeker wanneer er (door krimp, 
bezuinigingen of andere redenen) minder openbare functies 
in stand te houden zijn strekt het niet tot aanbeveling om 
te streven naar bijvoorbeeld de tegenwoordig populaire 
cultuurclusters. Op organisatorisch vlak is clustering juist 
van harte aan te bevelen.

Gebruik de stedebouwkundige historie als uitgangspunt 
voor vernieuwing
Historiserende stedebouw kent voor- en tegenstanders. Los 
daarvan is het aan te bevelen om stedebouwkundige ingrepen 
toe te passen met kennis van en respect voor de historische 
stedebouwkundige ontwikkeling van de omgeving. Dit heeft 
niet te maken met historiseren en conflicteert niet met een 
eventuele wens of noodzaak om revolutionaire ontwerpen te 
maken. De historie van een omgeving kan juist waardevolle 
aanknopingspunten bieden bij een (her)ontwikkeling.

Ontwerp gedetailleerd waar nodig
Het is aan te bevelen om bij een ontwerp(studie) de globale 
lijnen te schetsen van een gewenste stedebouwkundige 
ontwikkeling. Maar treed in detail waar de situatie dit 
vereist.

Laat ruimte voor experiment 
Echter niet ieder punt van een ontwerp hoeft dichtgetimmerd 
te zijn. Liefst wordt er ruimte gelaten voor experimenten 
en initiatieven van gebruikers en bewoners. Het maakt een 
ontwerp dynamisch en kan waardevolle ontwikkelingen 
faciliteren. Ook wordt zo het draagvlak van een plan 
vergroot.
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