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aanlEiding

Studio Parkstad is ontstaan naar 
aanleiding van de situatie in Parkstad. 
Parkstad kampt enerzijds met een grote 
leegstand van winkels en kantoren 
en heeft een krimpende bevolking. 
Anderzijds lijken er ook kansen te liggen, 
zoals de zeer succesvolle woonboulevard. 
Maar ook is er een IBA gepland voor 
de regio Parkstad. IBA, wat staat voor 
Internationale Bau Ausstellung, is van 
origine een Duits stedenbouwkundig 
project. Verschillende projecten voor de 
regio kunnen ingediend worden om een 
andere kijk op regio te creëren en nieuwe 
concepten uit te proberen. Een divers 
aantal projecten in de regio is inmiddels 
al geselecteerd, en moeten in 2020 
opgeleverd zijn. De projecten worden 
gerealiseerd door samenwerking tussen 
diverse partijen.

aanleiding

Heerlen
Kerkrade

Brunssum

Maastricht

Zuid-Limburg

Regio Parkstad
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De situatie zoals we die op dit moment 
kennen in de regio Parkstad is niet 
plotseling ontstaan, maar is door de 
jaren heen veranderd naar de huidige 
situatie. Daarom is het belangrijk om 
ook de recente sociaal-economische 
geschiedenis te kennen van de regio.

In de regio Parkstad is men in 1815 
begonnen met het delven van steenkool. 
Een relatief goedkope brandstof, waar veel 
vraag naar was, zeker na de industriële 
revolutie. Sindsdien is de   mijn-economie 
in de regio gegroeid als kool. Met als 
gevolg ook een hoop nieuwe inwoners in 
de regio, met de stad Heerlen als centraal 
punt. Een grootschalige stadsuitbreiding 
werd gerealiseerd om deze groei op te 
vangen.

Door de goedkopere steenkool uit het 
buitenland en de vondst van het aardgas 
in Slochteren (Groningen) was het delven 
van steenkool niet langer meer rendabel. 
In 1973 sloot de laatste steenkoolmijn 
zijn deuren.

De gemeenten van Parkstad hadden de 
ambitie de lokale productie economie te 
transformeren in een diensten economie. 
Concreet betekende dit de komst van 
hoofdkantoren CBS en DSM.

Vandaag de dag is er sprake van een 
krimp van de bevolking en een grote 
leegstand van winkels. Is dit volledig 
te wijten aan de lokale economie? Of 
is het slechts een versterkend element 
van een veel grotere trend, namelijk de 
trek naar de grote steden en het liefst 
ook nog die veel monumentale waarde 
hebben [3]. Heerlen bijvoorbeeld biedt 
geen van allen, het is een relatief kleine 
stad met veel minder baankansen dan de 
randstad. Mogelijk loopt ook niet iedereen 
warm voor de monumenten in Heerlen, 
Heerlen telt 149 rijksmonumenten, ter 
vergelijking Maastricht telt er 1677. Dit 
in perspectief met het aantal inwoners  
van de twee steden van respectievelijk 
87.429 en 122.358 zegt genoeg.

De gemeente Heerlen kijkt er anders 
tegenaan. De trend van de krimp is 
slechts een momentopname. Halverwege 
de jaren 80 van de vorige eeuw waren 
de moderne en nieuwe steden juist in 
trek. En ook toekomstige ontwikkelingen 
zijn niet te voorspellen, zoals de huidige 
vluchtelingencrisis.

Door de stad aantrekkelijker te maken 
voor ondernemers hoopt de gemeente ook 
weer meer inwoners te trekken. Een van 
die projecten is de ontwikkeling van het 
Maankwartier. Een nieuw centraal station, 

dat tevens 14.000m2 winkel oppervlak 
bevat, een hotel en 100 woningen. Naast 
een uitstekende bereikbaarheid per 
openbaar vervoer zou het architectonische 
gezien ook de gewone burger moeten 
aanspreken. Op de Facebook pagina van 
“het Maankwartier” zijn veel lovende 
reacties te lezen op de foto’s van de bouw.

Een ander project is de nieuwbouw van een 
winkelcentrum in de stad dat 21.000m2 
extra winkel oppervlak  toevoegt en een 
nieuw stadskantoor. Maar door het terug 
trekken van de gemeente uit het project, 
is het project voorlopig in de ijskast gezet.

Op dit moment staat circa 12,5%1 van de 
winkels leeg, waarbij er rekening wordt 
gehouden met een verdere daling van 
de vraag naar winkelruimte van 7% tot 
9% in de toekomst in verband met het 
veranderende winkelklimaat (we bestellen 
steeds meer via het internet en de vraag 
verandert). Hierbij is  nog geen rekening 
gehouden met de verdere krimp van de 
bevolking en uitbreiding winkeloppervlak.

SituatiE

12,5% [5]
Huidige leegstand van het aantal 
winkels in Heerlen.

19,5% [4]
Leegstand in 2035, waarbij verdere 
groei aan winkeloppervlak niet mee is 
genomen3

78.592m2 [4]
Huidige winkel oppervlak in de 
binnenstad welke in gebruik zijn. 2

113.592m2

Winkel oppervlak na oplevering van 
nieuw winkelcentrum en station.

Situatie
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De kolenmijnen sluiten in 1973, wegens een 
te laag rendement. [8]

Een nieuwe economie moet in het gebied 
ontstaan in de vorm van het aantrekken van 
grote bedrijven die hier hun hoofdkantoor 
vestigen. [6]

De stad vergrijst, leegloop en de economische 
crisis van 2007 bevorderen de leegstand van 
winkels binnen de stad. Tevens is er sprake 
van een veranderend winkelklimaat.

De gemeente Heerlen ontwikkelt nu een 
nieuw centraal station met veel extra 
winkelruimte en woonruimte. [9]

Situatie
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ProblEEm

De huidige situatie in Parkstad heeft 
ons als Studio Parkstad doen besluiten 
om Heerlen verder te bestuderen op 
stadsniveau. Deze studie is onderdeel 
van het M3 vooronderzoek rapport. Ieder 
voor zich heeft hieruit de belangrijkste 
problemen gedestilleerd, naast de 
basisproblemen de leegstand en de 
krimp.

Centra in heerlen
In de binnenstad zijn verschillende 
zones. Rondom het Pancratiusplein 
is veel horeca gevestigd, dit is het 
horecacentrum. Dit plein was vroeger 
onderdeel van de burcht van Heerlen. 
Restanten hiervan zijn te vinden in het 
radiale concentrische stratenpatroon, 
de Schelmentoren en restanten van de 
stadsmuur.

Het gevoelsmatige centrum was de 
eerste stadsuitbreiding buiten de burcht. 
Rondom deze plek is vooral uitgebreid 
tot begin twintigste eeuw. Door de 
komst van het mijnentijdperk in Heerlen 
begon Heerlen hard te groeien. Een wat 
meer traditionele, bouwblokstructuur 
is ontstaan, doordat straten in één keer 
werden aangelegd.

Vlak voor de Tweede Wereldoorlog was 
het plan om de stad een nieuw centrum 
te geven, ten zuiden van het huidige 
gevoelsmatige centrum. Maar een klein 
deel van dit plan is uitgevoerd door de 
komst van de Tweede Wereldoorlog. Na 
de Tweede Wereldoorlog is het plan niet 
verder uitgevoerd, omdat hiervoor op dat 
moment erg schaarse woningen moesten 
worden gesloopt.

Begin jaren 60 van de 20ste eeuw werd 
een nieuw uitbreidingsplan bedacht 
om de groei van inwoners op te kunnen 
vangen. Dit werd de Promenade. Vanaf 
het marktplein, het huidige gevoelsmatige 
centrum, werd een doorbraak gemaakt 
naar het westen. Deze doorbraak is een 
brede straat met een aantal grote winkels 
erlangs. De doorbraak verbindt het 
oude centrum met het nieuwe centrum, 
bestaande uit een theater en een groot 
winkelcentrum. Het is uitgevoerd volgens 
destijds moderne principes. Door de grote 
leegstand van winkels op dit moment, 
ervaren sommige mensen het als verlaten.

Op dit moment wordt er een soort nieuw 
centrum gebouwd, het Maankwartier. 
Een gigantisch station met een hoop 
voorzieningen hierbij zoals: winkels, 
een hotel, woningen en horeca. Door 
de schaal van dit project kan het straks 
gezien worden als een nieuw centrum 
voor Heerlen.

Voetgangers
In het voetgangersgebied zitten gaten 
waar de straat gedeeld moet worden met 
auto’s. De drempel om over te steken 
kan nadelig werken, bijvoorbeeld bij de 
oversteek van de ringweg in het moderne 
centrum.

Winkels
Ook in het winkelgebied vallen gaten, 
door leegstand is niet elk pand meer 
in gebruik. Doordat sommige straten 
langzaam uitdunnen worden het steeds 
minder winkelstraten. En wat doet men 
aan het eind van een winkelstraat? 
Omdraaien omdat het gevoel ontstaat dat 
men het centrum uitloopt.

Parkeren
Het Maankwartier is het nieuwe station, 
waar je aankomt per trein. Per auto heeft 
het centrumgebied meer entrees. Nabij 
elke toegang tot het centrumgebied is een 
parkeergarage aanwezig.

In de oude steden zijn we gewend dat 
er één centrum is in de stad. Sommige 
nieuwere steden wijken hier van af, zoals 
in Heerlen het geval is. Geen van beide 
principes hoeven verkeerd te zijn. In de 
Verenigde Staten hebben namelijk heel 
vele steden geen duidelijk centrum. Toch 
lijkt het in Heerlen niet helemaal lekker te 
werken, is dit een kwestie van gewenning, 
onjuiste infrastructuur of is er langs de 
infrastructuur gewoon te weinig te zien?
Mogelijk is het een combinatie van 
factoren die dit gehele idee bepalen. 
Maar de stad zou er waarschijnlijk door 
verbeteren wanneer de winkelstraten 
aantrekkelijk blijven om doorheen te 
lopen en de centra verbindt met elkaar.

Probleem
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ViSiE

De winkelstraten zouden aantrekkelijk 
gemaakt kunnen worden, door het 
aantal winkelstraten te beperken. De 
aanwezige winkels in het centrumgebied 
zouden zich moeten vestigen in twee 
winkelstraten. Hierdoor worden de 
winkels geconcentreerd, en blijft de straat 
aantrekkelijk als winkelstraat zijnde.

De Saroleastraat en de Promenade als 
winkelstraten zouden ideaal zijn, doordat 
op deze manier de drie centra met elkaar 
worden verbonden. Het Maankwartier, 
als entree van de stad per trein zal 
waarschijnlijk populair worden.  Er is hier 
veel reizend publiek, met als centraal 
thema reizen en werken. De entree 
vloeit voort in de Saroleastraat, met 
kleinschalige winkels.

De Saroleastaat eindigt op het plein “de 
Bongerd“. Op dit moment is het plein 
vooral functioneel als verkeersplein, het 
is een belangrijke punt waar alle straten 
samen komen. De kwaliteit zou uitgebreid 
kunnen worden wanneer verblijven een 
sterker thema wordt. Het wordt dan nog 
meer een centraal punt in de stad die een 
eigen identiteit heeft.

In vergelijking met de Saroleastraat 
biedt de Promenade juist grootschalige 
winkelruimte. Het einde/begin van 
de Promenade kan uitstekend dienen 
als entree van de stad per auto. Het 
moderne centrum, ter plaatse van het 
theater zou een cluster kunnen worden 
voor grootschalige cultuurfuncties, waar 
het al aanwezige theater het beginpunt 

vormt. Het gebied zou verder aangevuld 
kunnen worden met een bioscoop en een 
museum.

Visie

grootschalige winkels

kleinschalige winkels

reizen en werken

cultuur en vermaak

ontmoeten en verblijven

clustering winkelruimte rond toegangswegen

centra
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Naast het clusteren van functies kan de 
aantrekkelijkheid van het centrumgebied nog 
verder verhoogd worden. Van een centrum 
wordt vaak verwacht dat er veel mensen zijn 
en dat er veel te zien is.

Het aantal mensen wat aanwezig is in het 
centrum kan verhoogd worden door meer 
mogelijkheden te bieden om te wonen binnen 
het centrum. Dit kan zowel boven winkels als 
in de omliggende straten.

Ook kunnen meer activiteiten zichtbaar 
gemaakt worden. In plaats van diepe winkels 
kan er gekozen worden voor brede winkels, die 
de activiteit binnen de winkels volledig naar de 
gevels brengt. Het weergeven van activiteiten 
kan ook bij andere functies toegepast worden, 
bijvoorbeeld een terras, een persoon die 
achter zijn bureau zit te werken of iemand die 
‘s avonds aan het eten is in zijn woning. 

Hierdoor wordt de levendigheid en 
aantrekkelijkheid  van de straat niet alleen 
bepaald door de aanwezigheid van winkels, 
maar ook door andere functies.

Een traditioneel gesloten bouwblok zou volgens 
deze visie omgevormd kunnen worden naar 
een bouwblok waarbij de plint commerciële 
ruimte bevat, en alle lagen daarboven of dieper 
binnen het bouwblok woonfuncties bevatten.

Er ontstaat dus een hogere dichtheid van 
functies die allen gericht zijn om zoveel 
mogelijk interactie te hebben met een straat 
of een plein. 

Visie

de Bongerd Dautzenberg-
straat

woning ontslu
iting

op verdieping

ontmoeten en verblijven

drsn.

winkelruimte

commerciële ruimten t.b.v. ontmoeten en verblijven

stadswoningen
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Rechts de huidige winkel van de Douglas aan de Bongerd. 
Links de V&D van Heerlen.

locatie

loCatiE

Te midden van het marktplein de Bongerd
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Het Maankwartier is in aanbouw, en 
zal een belangrijke functie binnen de 
stad gaan vervullen. De Saroleastraat in 
Heerlen kent nauwelijks leegstand, en 
voldoet al grotendeels aan de visie. De 
volgende schakel in de visie is de Bongerd. 
Wanneer de sequentie van ruimte: 
Maankwartier, Saroleastraat, Bongerd en 
het Pancratiusplein een aantrekkelijke 
ruimte oplevert is het eerste deel van de 
visie al gerealiseerd.

Hier komt de Bongerd naar voren voor een 
ingreep. De westelijke helft, de plek waar 
je doorheen loopt, wanneer je van het 
Maankwartier naar het Pancratiusplein 
loopt geeft weinig activiteit weer. Hoeveel 
activiteit er te zien is, is weergegeven in 
een kaart.

Winkels zijn georiënteerd op de 
Saroleastraat of Promenade. Er is zelfs 
geen etalage te zien vanaf het plein. In 
de westelijke helft is tevens geen horeca 
aanwezig, richting het oosten neemt 
dit  meer toe. Op dit moment is vooral 
het glaspaleis van grote waarde voor 
het plein. In het glaspaleis zitten een 
bibliotheek, filmhuis, galerie, centrum 
voor architectuur en stedenbouw, 
muziekschool, restaurant en koffiehuis/
lunchroom. Door de combinatie van deze 
functies zijn er altijd wel mensen in en 
rondom het glaspaleis te vinden.

Wanneer er meer activiteit zichtbaar 
wordt in de westelijk helft van het plein, 
zal dit enerzijds een uitnodiging zijn om 
het plein verder op te lopen. Anderzijds 
zal het als onderdeel van de routing 
binnen de stad onderdeel zijn van een 

prettige sequentie van buitenruimten. 
Het resultaat zal vanzelf van het plein 
meer een verblijfsplein maken, mits er 
genoeg activiteit te doen en te zien is. 

Het pand van de Douglas,  gelegen aan 
het noordwesten van het plein lijkt het 
minst bij te dragen aan het zichtbaar 
maken van de activiteit. De panden aan 
de zuidkant worden gemaskeerd door 
een aantal bomen, terwijl het pand van 
de Douglas volledig in het zicht staat. Dit 
pand lijkt dan ook het meest impact te 
kunnen hebben bij een architectonische 
ingreep om de activiteit meer zichtbaar te 
maken.

Locatie van de Douglas ten opzichte van het centrum 
gebied.

Is er activiteit in de gevel te zien?

Ja Nee

locatie
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hiStoriE

historie

Stad
De stad is rondom de burcht 
gegroeid, met uitlopen langs 
belangrijke wegen.

bouwblok
Nog te vormen nabij de gekromde 
weg.

Stad
Stad is flink uitgegroeid door het 
uitzetten van een wegenstructuur. 
Hierdoor ontstaan bouwblokken.

bouwblok
Kavel gevormd
Open ruimte binnenzijde bouwblok

Stad
Stad is flink uitgegroeid, aantal 
bouwblokken nog niet eens gesloten
Doorsnede door bouwblokken met 
een brede promenade.

bouwblok
Bouwblok naar binnen toe 
dichtgegroeid
Winkelruimte krijg prioriteit boven 
wonen in de stad.

1906

1925

1968

Stad
Leegstand zorgt voor sloop van 
diverse gebouwen

bouwblok
Nog geen leegstand van winkels, 
maar wel van woningen boven 
winkels.

2016
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Uit ons vooronderzoek geschreven 
blog [2]: “De Bongerd was vroeger het 
bruisende centrum van de stad/dorp. 
Door de realisatie van het glaspaleis 
had Heerlen, naast een uniek ontwerp, 
een unieke winkelcombinatie rondom 
de Bongerd in handen. Op de ene hoek 
van het plein zat een herenmodezaak 
genaamd Hollenkamp, waar alle 
ambtenaren van de mijnbouw en kantoren 
kwamen die een goed maatpak moesten 
hebben. Aan de overkant daarvan, waar 
nu de apotheek zit, zat “Maison le 
Sjiek”, een luxe modezaak voor dames. 
Op de hoek van de Oranje Nassaustraat 
zat een sieradenwinkel met horloges en 
diamanten. Op de laatste hoek van het 
marktplein zat het glaspaleis gevestigd, 
een detailhandelsvestiging waar zowel de 
rijken als armen terecht konden voor hun 
kledij.  De winkels waren uniek in de regio 
en boden een diversiteit aan koopwaar 
aan die nergens anders in de regio  te 
vinden waren. Het “winkelen” werd 
toegankelijk gemaakt, wat het succes 
van Heerlen centrum op winkelgebied 
destijds verklaart. Dit succes werd gevoed 

met de opkomst van de mijnindustrie 
in de regio, waardoor de stad explosief 
groeide en Heerlen het centrum van deze 
bruisende regio werd. Dit resulteerde in 
de realisatie van ’t Loon en het Corio 
Center waardoor de diversiteit vergroot 
werd en vraag en aanbod naar winkels in 
de stad in evenwicht waren.”

historie

[11]
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In 1977 werd op de plek van Hollenkamp 
een nieuw gebouw gerealiseerd door 
“Kraaijvanger architecten”, die onlangs 
het nieuwe stadskantoor in Utrecht 
hebben ontworpen.

Het ontwerp van het nieuwe pand is 
gebaseerd op een stalen kolommen 
structuur op een grid van vijf bij vijf 
meter. In de winkelruimte zelf zijn minder 
kolommen geplaatst, waarschijnlijk om 
de de ruimte dan zo open mogelijk blijft. 
Op de stalen kolommen zijn staal-beton 
liggers geplaatst, waarop betonvloeren 
zijn aangestort. Om de staalconstructie 
stabiel te krijgen zullen er in minstens drie 
vlakken windverbanden zijn geplaatst. 
Twee vlakken grenzen aan een blinde 
gevel, terwijl een vlak aan het plein of 
straat moet grenzen. De meest logische 
plek lijkt rechtsonder, waar tevens drie 
kolommen erg dicht bij elkaar staan en 
de gevel geen ramen bevat.

In 1977 was het isoleren van winkelpanden 
nog niet verplicht, hierdoor is er geen 
isolatie aanwezig in de spouwmuren en 
zijn de geveldragers doorlopend in de 
achterconstructie. 

historie
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Programma

Het winkel programma wordt flink 
ingekort ten opzicht van de huidige 
situatie. Toch blijft er een deel aanwezig. 
Een winkel functie zal de kwaliteit van de 
Saroleastraat als winkelstraat versterken. 
Door de gevel zo open mogelijk te maken 
zal de activiteit duidelijk zichtbaar 
worden.

Een restaurant aan het plein zal de 
activiteit zichtbaar maken door een terras 
voor de zomer en een grote erker voor 
tijdens de winter. Het biedt tevens van 
binnenuit een mooi overzicht over het 
plein.

Op de verdieping zal een korte duur 
kinderopvang komen, zodat ouders hun 
kinderen hier kunnen brengen en zelf 
rustig kunnen winkelen of natafelen in 
het restaurant. Een groot buitenbalkon 
zorgt er voor dat de activiteit die zich 
hier plaats vindt zichtbaar is voor de 
buitenwereld.

Op de tweede en derde verdieping 
komen appartementen voor starters. Een 
doelgroep die vaak in het centrum wil 
wonen en een druk en actief leven hebben. 
Dit draagt dus bij aan de levendigheid. 

Programma

winkel: versterkt winkelstraat

restaurant: activiteit zichtbaar middels balkon

korte duur kinderopvang: activiteit zichtbaar middels terras

wonen: verhoogt levendigheid buiten openingstijden
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ConCEPt

Volume
De ingrediënten om meer activiteit weer 
te geven zijn besproken in het hoofdstuk 
“programma”. Maar wat is de verdere 
binding tussen deze programma’s behalve 
dat ze in hetzelfde gebouw zitten?

Om tot het concept te komen zijn er een 
aantal uitgangspunten:

• Er is een groot balkon in de 
buitenlucht voor de kinderopvang om 
de activiteit weer te geven.

• Er is een grote erker voor het 
restaurant op de verdieping om de 
activiteit weer te geven en een andere 
beleving van het plein van binnenuit.

• De trappen en lift naar de 
kinderopvang en woningen moeten 
gedeeld worden, en voor beide 
programma’s op een logische plaats 
uitkomen in de plattegrond.

• Er moet een fietsenberging komen op 
de begane grond voor de woningen.

Het verbindende element is in de eerste 
plaats de verkeersruimte, welke is 
gecreëerd. Het gebouw wordt als het ware 
in tweeën splitst, waardoor er een steeg 
ontstaat. Een brede en toegankelijke trap 
aan de linkerzijde van de steeg leidt naar 
de eerste verdieping, nabij de achterkant 
van de kavel. Hier is de entree voor de 
kinderopvang.

De trap zet zich voort aan de andere zijde 
van de steeg, die leidt naar de woningen. 
In de steeg zelf zit een lift verwerkt, 
toegang naar de fietsenberging en een 
groot raam van de winkel naar de steeg 
en van het restaurant  naar de steeg.

Om veel geveloppervlak te behouden 
aan de pleinzijde is er gekozen om 
de trap als het ware uit te hollen  uit 
de steeg wand. Hier ontstaat dan ook 
het tweede verbindende element, het 
uithollingsprincipe. Ook het balkon van 
de kinderopvang is eigenlijk een uitgehold 
volume. Dit principe kan vervolgens ook 
weer worden toegepast op de erker van 
het restaurant en de corridor van de 
woningen.

Een daarbij komend voordeel is dat de 
gevel nu als het ware is opgedeeld in twee 
fragmenten, waardoor de schaal van het 
gebouw meer overeenkomt met die van de 
belendende bebouwing.

Concept

voorkant achterkant
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activiteit zichtlijn

binding zichtlijn entreegebied

binding looproute entreegebied

kozijnen als fotolijsten
Op detail niveau wordt het concept 
doorgevoerd. Concreet betekent dit dat 
de kozijnen als een fotolijst aan de gevel 
hangen. Net zoals bij een fotolijst aan de 
muur heb je het idee dat de gevel hier 
achter gewoon doorloopt.

Dit in tegenstelling tot wanneer je het 
kozijn  gelijk met de gevel zou leggen of 
zou verdiepen. Er zou dan duidelijk een 
gat in de gevel zijn, omdat het glas niet 
kan op gaan met de gevel door het contrast 
in materiaal (wordt later toegelicht) en bij 
het verdiepen komt daar ook nog eens een 
onderbreking in het vlak bij.

Werking

Concept
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Werking
Normaal gesproken reflecteert glas veel, 
vooral als het buiten erg licht is. Dit is 
een groot nadeel om de activiteit achter 
de gevel zichtbaar te maken. Daarom is er 
gezocht om dit probleem zoveel mogelijk 
te beperken.

Door de kinderopvang deels in de 
buitenruimte te plaatsen, wordt het 
probleem hier volledig opgelost. Voor 
functies waar het wel wenselijk is om een 
stabiel klimaat te hebben zijn een drietal 
oplossingen toegepast.

De binnenruimte is zo licht mogelijk 
gemaakt. Voor het restaurant betekent dit 
dat de erker een glazen plafond heeft. De 
woningen hebben twee grote daklichten. 
Ook de ramen in de gevel zelf zijn extra 
groot. Deze zijn netto circa 3,3m hoog.

Bij warmer weer kunnen alle woningen 
de pui openschuiven. In de winterperiode 
blijft de pui vooral gesloten. Het glas met 
een laag ijzergehalte heeft dan een groot 
effect. Hierdoor wordt de reflecterende 
eigenschap van glas zelf verminderd.

In de avond licht het gebouw op, waardoor 
de activiteit van buiten uit nog beter 
zichtbaar wordt.

Concept
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uitzicht over daken

uitzicht over
winkelstraat

uitzicht over marktplein

woning Awoning B

woning Awoning B

dakterrasdakterras

uitzicht en woningtype
Naast het belang van het zichtbaar maken 
van de activiteit moeten de woningen zelf 
ook prettig zijn.

Daarom maakt elke woning optimaal 
gebruik van de omgeving. De woningen 
aan de zuidzijde kijken uit over het plein, 
de woningen aan de westzijde kijken uit 
over de winkelstraat en de woning aan 
het noorden heeft uitzicht over het daken 
landschap richting het noorden.

Dit leidt er toe dat er eigenlijk vier woning 
types ontstaan die zijn gebaseerd op het 
realiseren van deze zichtlijnen.

Alle woningen zijn maisonnette woningen, 
zodat naast optimaal gebruik van de 
zichtlijnen ook iedere woning een eigen 
dakterras heeft met veel privacy.

Concept
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Schaal en materiaal
De schaal van de bebouwing welke 
onderdeel zijn van het gesloten bouwblok, 
is relatief fijn. Het modernistische 
glaspaleis en de moderne interventie van 
de Promenade heeft een veel grovere 
schaal. De nieuwe invulling voor de 
locatie van de Douglas heeft een fijnere 
schaal, welke beter past binnen het 
gesloten bouwblok.

De gebouwen, onderdeel van het 
traditionele bouwblok, hebben tevens 
allen enigszins dezelfde materialisatie. 
Er worden hier overal bakstenen 
toegepast in een rood-bruine kleurtoon. 
De materialisatie van het glaspaleis en 
de Promenade is variërend, maar de 
gebouwen grenzend aan het plein hebben 
een gevel van glas dan wel van stenen 
tegels.

Concept
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matEriaal

Het basis principe van het concept is 
uithollen. Dit wordt gecombineerd met 
metselwerk, om zo nog meer onderdeel te 
vormen van het gesloten bouwblok. 

Om beide principes zo goed mogelijk 
te ondersteunen is er gekozen voor 
een langwerpige keramische steen van 
528x37x108. Voor de horizontale vlakken 
is gekozen voor een keramische tegel 
van  528x528x10mm. Een dubbel hard 
gebakken steen is toepasbaar voor buiten 
toepassingen [10].

Er ontstaat zo gelaagdheid in het 
uitgeholde volume.

Boven op het basis volume komen nog 
enkele toevoegingen om het gebouw 
bruikbaar te maken. Dit zijn bijvoorbeeld 
de ramen en balustrades. Deze 
toevoegingen zijn telkens gemaakt van 
RVS en glas. 

materiaal
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Het definitieve ontwerp in combinatie met 
de context, het plein de “Bongerd”, de 
winkelstraat “Saroleastraat” en het begin 
van de “Promenade“. Een ontwerp wat 
reageert qua vormgeving op het moderne. 
Met op het eerste oog een eenvoudige 
gevel en horizontale belijning. Qua schaal, 
kleur en materialisatie reageert het op het 
bestaande bouwblok. Ook voegt het iets 

eigens toe, wat nog niet te vinden was 
in het architectonisch diverse Heerlen. 
Het gevelvlak op zich is vlak, maar door 
de diepere “uitsparingen“ ontstaat toch 
een plastisch gevel, zoals bij de buren op 
een juist veel fijnere schaal gebeurt. Ook 
de erker valt hieronder, waardoor er drie 
verschillende erkers te vinden zijn in het 
straatbeeld.
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Het gebouw telt vier vloeren, met op de 
begane grond de winkelruimte en het 
restaurant.

Op de eerste verdieping zit de tweede helft 
van het restaurant en de kinderopvang. 
Tevens is er nog een werkruimte 
beschikbaar voor ondernemers die in 
het centrum willen zitten, maar geen top 
locatie kunnen veroorloven.

Op de tweede en derde verdieping zitten 
een achttal starterswoningen.

805010

11

0602

04

03

07

09 10

01 winkelruimte
02 opslag
03 kassa
04 personeelsruimte
05 steeg
06 restaurant winkel
07 zitgelegenheid beneden
08 keuken
09 keuken voorzieningen
10 toiletruimte
11 fietsenberging woningen

ontwerp

niveau 0
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12 zitgelegenheid halverwege
13 technische ruimte

12

13

ontwerp

niveau ½
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15
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A
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16

14 patio
15 entree kinderopvang
16 binnenspeelplaats
17 buitenspeelplaats
18 commerciële ruimte
19 zit gelegenheid boven

niveau 1

ontwerp
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24 keuken

niveau 3

ontwerp
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23 woonkamer
25 dakterras

niveau 4
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Het balkon van de kinderopvang en 
de erker van het restaurant zijn basis 
uitgangspunten voor het ontwerp, zoals 
toegelicht in het hoofdstuk concept. Ook 
een zo groot mogelijke opening voor de 
winkel valt hier onder.

Door de schaal van deze elementen, 
wordt het gevelbeeld sterk beïnvloed. 
Deze element zorgen voor een horizontale 
opdeling van de gevelopeningen. Dit 
systeem is doorgezet op de bovenliggende 
verdiepingen. De kozijnen zijn uitgelijnd 
met elkaar om toch te zorgen voor wat 

rust in de gevel. Het draait immers om 
het weergeven van de activiteiten die 
binnen gebeuren. Een hele drukke gevel 
zou hiermee gaan botsen met dit principe.

Om de rust verder te versterken zijn 
telkens vierkante kozijn gebruikt, waarbij 
de slaap-verdieping een uitzondering 
is. Hier heeft het kozijn precies een 
verhouding van 2:1. Een smaller kozijn 
hier zorgt enerzijds voor het behoud 
van het uithollingsprincipe, doordat er 
nog genoeg “massa“ visueel overblijft. 
Anderzijds zorgt het voor een evenwicht 

in de gevel in de zin van glas oppervlak 
in de bovenhelft en onderhelft van het 
gebouw. Een dergelijk balans lijkt ook 
in oudere panden vaak terug te komen 
[1]. Een bijkomend voordeel is de lagere 
kans op oververhitting van de slaapkamer 
gedurende zomer.

Alle kozijnen, behalve die in de erker van 
het restaurant zijn schuifdeuren, waarbij 
het kozijn van binnenuit gelijkt ligt met de 
dagkant (zijkant  van de muuropening). Er 
is slechts een aanzichtbreedte van 20mm 
ter plaatse van aansluiting tussen de twee 

ontwerp
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glasplaten. Het systeem is afkomstig van 
het Zwitserse “Sky-Frame”.

In de doorsnede zie je hoe verschillende 
buitenruimten liggen ten opzichte 
van elkaar. Onder de trap, zijn de 
brievenbussen voor de woningen 
geplaatst, gemaakt van RVS, zoals de 
hekwerken en kozijnlijsten. Ter plaatse 
van de badkamer van de woningen is een 
Braziliaans metselverband toegepast, 
zodat de badkamer goed geventileerd 
kan worden. Het effect op het gevelvlak 
is beperkt, doordat bij het verband elke 

twee lagen een laag steen weggelaten 
wordt.

De dakterrassen zijn tot 1,2m 
afgescheiden met metselwerk. Om de 
privacy te waarborgen zijn er bovenop 
woningscheidende afscheidingen ook nog 
eens RVS stroken geplaatst van 60cm 
hoog. Hierdoor kunnen bewoners niet op 
elkaars dakterras kijken.

ontwerp
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Een belangrijk uitgangspunt voor het 
ontwerp van de winkel is dat het zo open 
mogelijk moet zijn, waardoor de drempel 
om naar binnen toe te gaan laag is. 
Daarnaast is er van buiten uit veel te zien 
wanneer de gevel open is.

Er is met opzet gekozen voor het woord 
“open” en niet voor “transparant”. Dit 
omdat de gevel gedurende zomer periode 
vrijwel geheel open kan doordat het een 
schuifpui betreft. Hierdoor wordt het 
winkel oppervlak bijna deel van het plein, 
en is het zo toegankelijk als de markt.

In de herfst of het voorjaar kan een deel 
van de gevel open gemaakt worden. 
Gedurende de winter kan de verdiepte 
deur aan de Saroleastraat gebruikt 
worden. 
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De winkelruimte zelf is een open ruimte, 
voor veel flexibiliteit. Er staat een viertal 
stalen kolommen in de ruimte zelf. Deze 
zijn, evenals de wanden en het plafond 
wit geschilderd. Hierdoor zal, wanneer 
de winkel is ingedeeld, de focus gelegd 
worden op het product. Het plafond het 
strakke doorgaande verlichtingsarmaturen 
in het plafond, die dit principe versterken. 
De verlichting is in de diepte geplaatst, 

zodat je vanuit de winkelstraat ,er als het 
ware wordt ingezogen.

Onder de trap naar de kinderopvang 
bevindt zich de kassa/balie. Tussen de 
trap en de winkel bevindt zich ook nog 
een groot raam, waardoor de relatie met 
de  steeg wordt aangegaan. De combinatie 
met de balie onder de trap levert een 
interessant beeld op waar van alles in 

gebeurt. Je zult mensen namelijk over de 
trap zien lopen en vanuit de trap uit heb 
je een overzichtspunt van de winkel.

Winkelruimte

Personeelsruimte, incl. bergruimte

Berging en installatieruimte

Winkelkassa balie

Winkelruimte

Winkel
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1

2meubelelement
1 pantry
2 toilet
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Het restaurant is van buiten  al te 
herkennen door het terras op de begane 
grond en de erker op de verdieping.

Het restaurant heeft een verdiepte entree 
aan het plein met een glazen deur. Door 

de verdiepte entree krijg je nog meer het 
idee dat je een degelijk gebouw binnen 
komt met dikke wanden. Hierdoor komt 
het uithollings-concept nog meer tot 
uiting.
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Eenmaal binnen loop je recht af op 
een trap die je naar de bovenliggende 
verdieping leidt. Maar voordat je naar 
boven loopt, word je geholpen door een 
medewerker aan de bar.

Wanneer er geen plek is kun je er voor 
kiezen om nog even te wachten op de 
zitbank uit het zicht van de etende 
mensen. Deze bank is verwerkt in 
een meubelelement, samen met een 
garderobe voor jassen en paraplu’s. 
Je kunt ook het element instappen. 
Hierbinnen worden diverse specialiteiten 
van het restaurant te koop aangeboden. 
Leuk om de gerechten thuis na te maken 
met dezelfde kruiden en sauzen!

Wanneer er plek is kun je er voor kiezen 
om beneden te zitten, waar je enerzijds 
uitzicht heb op de keuken en anderzijds 
over het plein via de schuifpui. De 
opening van de schuifpui dient tevens als 
zitbank voor de tafels binnen of buiten 

wanneer het weer dit toelaat. Dit is 
mogelijk doordat de vensterbank diep is 
en een juiste zithoogte heeft.

Tevens is er nog een tussenverdieping die 
vooral gefocust is op de ruimtelijkheid 
van het restaurant en de werking van de 
keuken. Over de werking van de keuken is 
namelijk goed nagedacht. Orders komen 
binnen bij de bar. Ingrediënten worden 
uit de kastenwand gehaald, kastjes 
onder de werkbladen of uit de opslag. De 
voorbereidingen kunnen worden getroffen 
vanuit het rechter kookeiland. Vanuit 
hier kan de bereiding beginnen voor de 
warme gerechten op het linkse kookeiland 
of aan de bar voor koude gerechten.  De 
afwerking vindt verder plaats aan de bar. 
Wanneer het gerecht klaar is wordt het op 
het uiteinde van deze bar geplaatst voor 
de uitgifte. Nu kan het gerecht geserveerd 
worden. Na afloop worden de lege borden 
buiten de keuken om, naar de afwas 
gebracht via een luikje. De afwasser 

kan de borden vervolgens direct terug 
leggen in de kastenwand. Eventueel afval 
wordt in de container gedaan in de afval 
ruimte. 

Wanneer we verder gaan met de routing 
door het restaurant komen we via een 
tweede trap op de eerste verdieping. Deze 
tweede trap vormt een multifunctioneel 
meubelelement, want naast een trap 
is het ook een afzuigkap. Op de tweede 
verdieping belandt krijg je direct een 
overzicht over het plein “de Bongerd”. 
Deze eetruimte is vooral gefocust op het 
plein. Doordat het op de verdieping ligt 
krijg je een geheel andere ervaring van 
het plein, en kun je alle bewegingen op 
het plein zien.

Wanneer je graag nog even wilt natafelen, 
dan kan dat. De kinderen breng je naar 
de kinderopvang, die direct bereikbaar 
is vanuit het restaurant met een aparte 
loopbrug.

restaurant

bar

bereiding warme
gerechten

bereiding koude
gerechten

afval

afwas

voorbereiding

uitgifte afwerking

opslag
ongekoeld

koelkast

1

2

3

3

4

5

6

7

restaurant



50 restaurant

meubelelement
1 garderobe
2 zitbank
3 kruidenwinkel

1

1

2

3
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A

A

balie

verschoontafel

toiletten

stoostkussens

waterspeelsplaats

onderdoorgang

klimnet

spelcomputers

glijbaan

schommels
schommel bol

1

2
3

Naast een entree van de kinderopvang 
vanuit het restaurant is er ook een 
hoofdentree. De kinderopvang is immers 
voor alle kinderen waarvan de ouders 
lekker willen gaan winkelen of natafelen.

De hoofdentree wordt bereikt via de grote 
trap in de steeg. Halverwege de trap kun 
je eerst de winkel in kijken, en daarna de 
entreeruimte van de kinderopvang. De trap 
eindigt in een patio achter het gebouw, 
waar een automatische schuifdeur aan 
de linkerkant je naar binnen leidt. De 
patio is naast een ontsluiting ook een 
lichtschacht. Hierom zijn de wanden van 
de aangrenzende bebouwing wit gestuukt 
en is de vloer afgewerkt met een licht 
grijze niet-poreuze tegel. Om de abstracte 
ruimte te breken zijn er een tweetal 
bomen geplaatst. Ook kunnen bezoekers 
de lift gebruiken wanneer ze met een 
kinderwagen naar de kinderopvang willen 
gaan.

Beide toegangen (de hoofdentree, en de 
entree via de loopbrug) komen uit op een 
ruimte met een lange balie. Achter deze 
balie kan een medewerker de administratie 
doen en heeft tevens overzicht over de 
kinderopvang middels de grote ramen die 
de balie van speelruimte scheiden.

De identiteit van de ouder wordt bevestigd, 
zodat het kind later ook weer opgehaald 
kan worden door de juiste ouder.

Naast een entree van de kinderopvang 
vanuit het restaurant is er ook een 
hoofdentree. De kinderopvang is immers 
voor alle kinderen waarvan de ouders 
lekker willen gaan winkelen of natafelen.

De hoofdentree wordt bereikt via de grote 
trap in de steeg. Halverwege de trap kun 
je eerst de winkel in kijken, en daarna de 
entreeruimte van de kinderopvang. De trap 
eindigt in een patio achter het gebouw, 

waar een automatische schuifdeur aan 
de linkerkant je naar binnen leidt. De 
patio is naast een ontsluiting ook een 
lichtschacht. Hierom zijn de wanden van 
de aangrenzende bebouwing wit gestuukt 
en is de vloer afgewerkt met een licht 
grijze niet-poreuze tegel. Om de abstracte 
ruimte te breken zijn er een tweetal 
bomen geplaatst. Ook kunnen bezoekers 
de lift gebruiken wanneer ze met een 
kinderwagen naar de kinderopvang willen 
gaan.
Beide toegangen (de hoofdentree, en de 
entree via de loopbrug) komen uit op een 
ruimte met een lange balie. Achter deze 
balie kan een medewerker de administratie 
doen en heeft tevens overzicht over de 
kinderopvang middels de grote ramen die 
de balie van speelruimte scheiden. De 
identiteit van de ouder wordt bevestigd, 
zodat het kind later ook weer opgehaald 
kan worden door de juiste ouder.

kinderopvang
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meubelelement
1 pantry
2 personeelstoilet
3 verschoontafel
4 jongens toilet
5 meisjes toilet

kinderopvang
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Door de balie te openen kan het kind naar  
het speelgebied gaan waar voor ieder wat 
wils is. Centraal staat het meubel element 
met diverse ondersteunende functies 
zoals een toiletruimte, verschoon tafel, 
personeelstoilet en pantry. Van buiten uit 
is deze afgewerkt met berken multiplex. 
Het interieur is in de natte ruimte 
betegeld met grijze mozaïek tegels, 
de droge ruimten zijn ook met berken 
multiplex afgewerkt.

Uit het meubelelement stroomt water wat 
via een gootje een waterspeelelement 
instroomt, hier kunnen kinderen met 
water spelen. Aan de andere kant is 
een groot klimnet geplaatst, zodat je 
vervolgens vanaf het dak van het meubel 
element kunt glijden via de glijbaan. De 
glijbaan eindigt buiten, waar zich een 
schommel bevindt en een holle speelbol, 
waar je in kunt spelen. Onder de glijbaan 
is een game ruimte, voor de iets wat 
oudere kinderen.

Doordat de schommel, glijbaan en 
speelbol buiten op het terras staan, kun 
je vanaf het plein ook heel goed zien 
wanneer kinderen buiten spelen. Het is 
daarbij ook gelijk een soort reclame, het is 
gelijk duidelijk dat daar een kinderopvang 
zit.

De vloer van de binnenruimte van de 
kinderopvang bestaat uit gepolijst 
beton. Het is duurzaam en gemakkelijk 
reinigbaar. De wanden en het plafond 
worden wit gestuukt, waarbij de onderste 
1,5m van de wanden wordt afgewerkt 
met wit geschilderd multiplex, zodat 
beschadigingen en vlekken na verloop van 
tijd hersteld kunnen worden.

In het plafond is hoofdverlichting 
aangebracht in de vorm van een gelijk 
geplaatste en doorgaande ledstrook. Er 
zijn aanvullende RGB LED kubussen 
die door de kinderen zelf naar elke 
kleur kunnen worden aangepast. Voor 
de buitenruimte is dezelfde verlichting 
toegepast.

kinderopvang
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Woning

De woningen, allen starterswoningen, worden 
ontsloten op de tweede verdieping. Dit 
betekent dat vanaf de patio er nog een trap 
omhoog gaat. De trap ligt aan de andere 
zijde van de steeg en is iets smaller. Hierdoor 
ontstaat er een semi openbaar gevoel. Mensen 
zullen hierdoor minder snel geneigd zijn om 
naar boven te lopen uit zichzelf. De trap 
eindigt op een uitzichtpunt over het plein. 
Vervolgens word je richting de buiten corridor 
geleidt die alle woningen ontsluit. In de gang 
tussen het uitzichtspunt en de buiten corridor 
zijn de meterkasten geplaatst, dit bespaart 
ruimte in de woningen zelf.

De buiten corridor is als een straat op hoogte. 
Alle woningen zijn hieraan ontsloten als 
grondgebonden woningen in een stedelijk 
gebied. Doordat de corridor geen dak heeft is 
er veel lichtinval en zijn de vier woonclusters 
duidelijk zichtbaar. De twee delen van het 
gebouw worden verbonden door een RVS brug 
met een glazen balustrade. Het glas zit aan de 
onderkant en aan de zijkanten ingeklemd.

Elk wooncluster is ontworpen om de omgeving 
zo goed mogelijk te benutten. Dit leidt tot de 
vier woning types A, B, C en D, welke allen 
maisonnettes zijn. Hiervoor is gekozen, zodat 
elke woning een privé dakterras heeft. De entree 
is telkens verdiept in de gevel. Dit versterkt 
het idee van een massief blok. Daarnaast kan 
je droog je voordeur open maken wanneer het 
regent en is er een lamp in het plafond die 
‘s avonds het slot beter vindbaar maakt en 
tegelijkertijd de buitencorridor verlicht. 
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De deur zit in een slank stalen kozijn, 
gevuld met geïsoleerd glas. Hierdoor 
komt er licht in de entree ruimte, en kun 
je zien wie er voor de deur staat, wanneer 
er iemand aanbelt.

Het principe van de maisonnettes, is dat 
telkens de slaapkamer beneden is, en de 
woonkamer boven. Een woning van het 
type D vormt hier op een uitzondering, 
zodat de woonkamer uitzicht heeft over 
de winkelstraat. Doordat de woonkamer 
doorgaans boven is, is het dakterras 
telkens bereikbaar met slechts een trap 
vanuit de woonkamer. Dit voorkomt dat 
gasten langs de slaapvertrekken moeten 
lopen. Bovendien zorgt het voor een meer 
logische plattegrond, omdat de ruimte die 
de entree in gebruik neemt nu ten koste 
gaat van de slaapruimte in plaats van het 
woongedeelte.

Type A is gebruikelijkste vorm van een 
maisonnette. Echter is er voor gekozen om 
de woonkamer en keuken een bijzondere 
ruimtelijke kwaliteit mee te geven. Door 
de vloer halverwege te laten verspringen 
ontstaat een scheiding tussen de 
woonkamer en keuken. Hierdoor ontstaat  
ook direct een andere sfeer per deel. 
De keuken heeft een stuk hoger plafond 

dan de woonkamer. De keuken wordt 
hierdoor een lichte open ruimte, terwijl 
de woonkamer wat meer knus en besloten 
aandoet.

Woningtype B is in principe het zelfde 
als A, echter ligt het entree niveau en 
de verdieping daarboven verschoven 
ten opzichte van elkaar. Hierdoor zijn 
de woningen iets compacter, maar is de 
ruimtelijke sequentie onverwachts.

Van het type C is slechts één woning, 
welke volledig gebaseerd is op het uitzicht 
richting het noorden, over de daken heen. 
Omdat ook deze woning een dakterras 
heeft is er een splitlevel structuur 
bedacht. Hierdoor is er dus zowel een 
dakterras als aparte keuken.

Type D kenmerkt zich doordat twee 
woningen door elkaar heen zijn 
gevlochten. Hiervoor is gekozen, zodat 
beide woningen uitzicht hebben over de 
winkelstraat. De slaapkamer is telens 
gelegen aan de patio.

A B

CD

woningtypes

Woning
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3

1

2

2

45

5

5

5

meubelelement
1 garderobe
2 algemene berging
3 wasmachine
4 wasmand
5 kledingkast
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interieur
De inbouw is zo eenvoudig mogelijk 
gehouden door alle ondersteunende 
functies in een meubelelement te 
onderbrengen. Geen wirwar van 
scheidingswanden, maar een doorgaande 
ruimte ingedeeld met volumes.

Op entree niveau heeft woningtype A twee 
volumes. Wanneer je binnenkomt stap je 
direct af op een kledingkast 2.0. Aan 
de zijde van de entree kun je de jassen 
ophangen en je schoenen kwijt. Hier is 
ook een deur naar de wasruimte. Aan 
de kant van de slaapkamer is een grote 
kledingkast, met ingebouwd wasmand. 
De wasmand is bereikbaar vanuit de 
wasruimte, en kan zo direct in de 
wasmachine gedaan worden. Het tweede 
volume bevat de badkamer en is tevens 
de trap naar de verdieping. De badkamer 
is een vochtige ruimte, dus deze is aan de 
binnenzijde betegeld met grijze mozaïek 
tegels. Deze tegels komen terug in alle 
natte ruimten van het gebouw. Ook zijn 
er voorzieningen om de kwaliteit zo hoog 
maken, zoals een raam, voor directe spui 
ventilatie en een raam in het volume 
aan de zijde van het slaapkamerraam. 

Hierdoor heb je daglicht in de badkamer, 
welke op je gezicht komt bij de wastafel 
voor de spiegel.

Op de verdieping is er een kookeiland, 
waarbij er langs de zijkanten een 
opstaande rand is. Praktisch voor het 
gebruik van de keuken tegen het afvallen 
van spullen, maar ook esthetisch fraai in 
gebruik. Wanneer de keuken eventjes niet 
netjes is opgeruimd staat het niet volledig 
in het zicht. De kastenwand van de 
keuken is ook tegelijkertijd de trap naar 
het dakterras en het begin van de zitbank.

De balustrade van de trap naar beneden is 
deels verdiepingshoog en deels halfhoog, 
hierdoor ontstaat  er een interessante 
doorkijk. De overige balustrades zijn 
allemaal van glas, om de aandacht op 
iets anders te laten vestigen, zoals het 
uitzicht.

Woning
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ConStruCtiE

Overstek met 
scharnierende 
verbindingen

Overstek met 
momentvaste 
verbindingen en 
buigslappe kolom

Overstek met 
momentvaste 
verbindingen en 
buigsterke kolom

Constructie



68

Het ontwerp kent vele constructieve 
uitdagingen. Daarom is er gezocht naar 
een systeem. 

Een staalconstructie maakt het mogelijk 
om een lichte constructie te maken, zodat 
de overstekken met minder gewicht te 
maken zijn ten opzichte van een volledig 
betonnen constructie. Het overstek van 
de woningen is gerealiseerd door een 
vierendeelligger. Hierdoor is het mogelijk 
om de hoogte van de balk zo hoog als 
de verdiepingshoogte te beschouwen. 
Zo is nog minder materiaal nodig dan 
bij toepassing van een stalenligger. 
Het principe is vergelijkbaar met een 
vakwerkligger, waarbij de vakwerken 
vervangen zijn door momentvaste hoeken.

Een praktisch voorbeeld van een 
toepassing is het Timmerhuis in 
Rotterdam, welke door OMA is ontworpen.

Daarnaast bied de staalconstructie 
oplossing voor de vele geveldragers 
die toegepast moeten worden bij grote 
openingen.

Ter plaatse van de winkelpui aan de 
Saroleastraat is er gekozen om een 
tweetal kolommen te vervangen voor een 
stevige portaal constructie. Zo is een 
grote opening mogelijk.

De vloeren zijn telkens van beton. 
Voor de  eerste en tweede verdieping is 
gekozen voor een staalplaat-betonvloer, 
deze is lichter van gewicht dan een 
breedplaatvloer. De bovenkant wordt 
telkens gevlinderd. Omdat in de woningen 
geen verlaagd plafond komt, is hier wel 
gekozen voor een breedplaatvloer. Zowel 
de boven als onderkant is dan in het zicht.

Installaties in de commerciële ruimten 
zitten in het verlaagde plafond, voor de 
woningen zitten deze in de vloer verwerkt.

Tot en met de eerste verdieping wordt 
wind opgevangen door windverbanden, de 
bovenliggende vloeren hebben moment 
vaste hoeken.

Foto van de bouw van het Timmerhuis 
te Rotterdam [7], ontwerp door OMA. 
Vierendeelliggers toegepast voor alle 
overstekken, blauwe vakwerken zijn 
tijdelijk.

Constructie
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dEtaillEring

Hoewel de gevel er in de eerste instantie 
eenvoudig lijkt, is een goede detaillering 
essentieel. Er is een doorsnede gemaakt 
waar de belangrijkste details terugkomen.

Uitgangspunt is om het concept zo 
consequent mogelijk door te zetten in 
de detaillering. Zo is afdekking van 
borstwering niet van aluminium of beton, 
maar bestaat uit een stalen plaat, waarin 
een vloertegel ligt.

Door het uitstekende kozijn is een 
goede constructie nodig. De lijst wordt 
gemonteerd met een aantal bouten aan 
de vloer. De vloer steekt alleen ter plaatse 
van het kozijn verder door. De constructie 
vloer is ook gelijk de afwerkvloer, deze 
wordt gevlinderd. De balustrade wordt 
aan de zijkanten gemonteerd, zodat deze 
vrij blijft van de vloer.

In de buitenruimten worden de tegels 
tegen een cementgebonden plaat op het 
plafond gelijmd.

detaillering
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Om het gelaagde concept door te zetten 
steekt de vloertegel ligt uit. Er komt 
hier in principe geen belasting op. Het 
hekwerk is modulair, en wordt opgebouwd 
door telkens elke spijl in de hoeklijn te 
schroeven. Bovenin worden de spijlen 
vastgemaakt aan een leuning.

De erker is ook een bouwtechnische 
uitdaging. Het daklicht moet open kunnen, 
zodat er gedurende zomer oververhitting 
beperkt kan worden. Hierdoor ontstaat 
een goot aan beide zijden.

De onderkant van de erker wordt 
afgewerkt met RVS platen die verstijft zijn 
met ribben. Hierdoor is de overspanning 
te maken met een plaat.

detaillering
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49mm

De loopbrug is minimalistisch 
vormgegeven om elegantie uit te stralen 
en de aandacht vooral te leggen op 
overige delen.

De brug bestaat uit twee RVS platen 
met omgezette hoeken. Deze zijn aan 
elkaar gelast, hierdoor ontstaat een stevig 
geheel die de overspanning van 2,5 meter 
kan maken. In de ruimte tussen de twee 
omgezette hoeken kan een glasplaat 
geplaatst worden. Voor een momentvaste 
verbinding is de hoogte te klein, daarom 
zijn de glasplaten aan beide uiteinden 
ingeklemd met een RVS klem.

Door de geringe dikte kan de brug 
opgenomen worden in de lagenmaat van 
het metselwerk.
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ContExt maquEttE

Context maquette
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SamEnVatting

Heerlen wordt geplaagd door leegstand 
van winkels en krimp van inwoners. 
Heerlen zal zich moeten aanpassen aan 
de nieuwe situatie.

Niet alleen voor het winkelend publiek is 
de etalage een interessant onderdeel van 
de winkelstraat om naar te kijken. Ook 
wanneer je niet winkelt, is het prettiger 
om door een straat te lopen waar wat 
te zien is dan waar weinig te zien is. 
Om de aantrekkelijkheid te behouden 
moet de etalage in een groter geheel 
worden gezien. Iedereen moet er deel 
van uit gaan maken, zodat alle activiteit 
maximaal zichtbaar wordt. Door het 
winkelgebied op een kleinere oppervlakte 
te concentreren, krijg je plaatselijk meer 
mensen, wat over het algemeen ervaren 
wordt als gezelliger dan wanneer je maar 
af en toe iemand tegenkomt. Dit houdt 
concreet in voor Heerlen dat er twee 
winkelstraten overblijven, de rest wordt 
binnenstedelijk wonen.

Dit project is specifiek ingegaan op de 
architectonische oplossing van deze 
visie. Functies, anders dan winkelruimte 
zijn aangevuld aan de bouwenvelop. De 
functies: winkel, restaurant, kinderopvang 
en woningen gaan allen op hun eigen 
manier om met het weergeven van de 
activiteit. Het project zou een voorbeeld 
kunnen zijn van hoe we om kunnen gaan 
met een krimpend aantal fysieke winkels.

Samenvatting

EngliSh SummarY

Heerlen is plagued by vacant shops and 
offices, as well as   shrinking population. 
Therefore Heerlen must adapt to the new 
situation. 

Not just for the shopping public the 
window displays are an interesting part of 
the shopping district. Also when you are 
not shopping, it is nice to walk through 
a street where there is something to see. 
To maintain the attraction of the streets 
of Heerlen, the window displays must be 
seen in a wider context. Everyone must 
become a part of it, whereby the activity 
will become most visible. By concentrating 
the shopping district, you will get a 
higher people concentration. This results 
in a more social and attractive area. In 
other words, this means that Heerlen will 
maintain two shopping streets, while the 
rest will be transformed into an urban 
residential area. 

This project specially addresses the 
architectural solution to this vision. 
Functions, other than shopping spaces 
are complement to the building envelope. 
The functions: shop, restaurant, childcare 
for shopping parents and apartments all 
contribute to maximize the visibility of 
the activities. The project could be an 
example how to deal with the shrinkage 
of the physical amount of shops.
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naWoord

Ik ben trots op het resultaat wat ik bereikt 
heb, en daarvoor wil ik in de eerste 
plaats de begeleidingscommissie voor 
danken. Jos Bosman hield me altijd aan 
het denken en zorgde ervoor dat ik zelf 
kritisch bleef. Wouter Hilhorst zorgde 
altijd voor net wat extra vertrouwen en 
gaf praktische tips. Joost Glissenaar was 
altijd erg duidelijk met zijn feedback 
en liet niets ter interpretatie over. Deze 
drie begeleiders hebben allen een hele 
verschillende blik op architectuur en dat 
levert een sterk project op verschillende 
vlakken.

Alle groepsgenoten wil ik danken voor de 
prettige sfeer en het feit dat we altijd bij 
elkaar terecht konden als het even niet 
lukte.

nawoord
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