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“ik ben, jij bent wil zeggen: ik woon, jij woont.“

Martin Heidegger,  1951
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Voor u ligt het resultaat van een 
onderzoek dat is gestart in maart 
2015, met de oprichting van het 
afstudeeratelier ‘Quality Shop Design’.

In deze samenwerking stond het 
debat over de toekomst van een 
krimpstad als Heerlen centraal. Door 
de hevigheid van dit debat werd al 
snel duidelijk dat wij ons niet enkel en 
alleen konden verschuilen onder het 
thema ‘Quality Shop Design’. 
De focus is vervolgens komen te 
liggen op het in kaart brengen van 
de problematiek en potentie van 
de regio Parkstad tot en met het 
leeggelopen centrum van de stad 
Heerlen; in verhaal en beeld. Voor 
deze verslaglegging wil ik u verwijzen 
naar het drieluik ‘WERK/MAAK/WINKEL 
–stad en –park’.

U  kunt dit sluitstuk zien als de conclusie 
van een ontwerpende studie naar 
een bestaande gebouwenvoorraad 
en de rol die een kwaliteitswinkel kan 
vervullen. 

In het algemeen tracht mijn afstuderen 
één van de antwoorden te geven op 
de vraag: Hoe bouw je verder aan een 
krimpstad?
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Van Romeinse nederzetting, via 
middeleeuwse burcht naar een           
industrie- en kantorenstad: een 
paar woorden over de veelzijdige 
ontwikkelingen die Heerlen gekend 
heeft. 

De grote welvaart kwam samen 
met de mijnindustrie, die haar 
hoogtepunt beleefde in de jaren ’60 
van de vorige eeuw. Deze zorgde 
voor veel werkgelegenheid en een 
snelle groei van het aantal inwoners. 
In de hoogtijdagen werd druk gewerkt 
aan Heerlen, en dat is terug te zien 
in de grootste bouwprojecten die 
uitgestrooid zijn over het gehele 
centrum. 

De huidige ontwikkelingen in Heerlen 
en omringende gemeenten, tezamen 
ook wel ‘Parkstad’ genoemd, worden 

CONTEXT
OVER VERLEDEN EN HEDEN

echter gekenmerkt door krimp en 
vergrijzing. De regio is niet uniek in 
haar demografische ontwikkeling. Het 
vormt echter wel een uitzonderlijk 
voorbeeld als zijnde een stedelijke  
regio die te maken heeft met krimp; 
een fenomeen dat veelvoorkomend is 
in de meer landelijke gebieden.1   

De bevolkingsafname en bijkomstige 
problematiek, heeft geleidt tot een 
deelname aan de ‘Internationale Bau 
Ausstellung’ in 2020. De IBA maakt 
de regio op internationaal niveau 
een proeftuin voor de omgang met 
vraagstukken als krimp en vergrijzing, 
resulterend in leegstand. 

Daarmee ligt een duidelijke opgave 
voor ons. De staat van leegstand 
waarin Heerlen vervalt, is mijns inziens 
een directe uitnodiging om nog eens 
goed te kijken naar de kwaliteiten van 
de stad en de oplossing te vinden in 
een meer lokale aanpak. 
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Terug naar het centrum van Heerlen, 
waar pronkstukken als het ‘Glaspaleis’ 
en de ‘Promenade’ getuigen van het 
welvarende mijnverleden. Maar, met 
name de laatste, doet momenteel 
een beetje ontwricht aan: een 
dergelijke stedenbouwkundigeiischaal 
past niet bij de huidige ontwik-
kelingen die het Heerlense centrum 
ondergaat. De eens zo levendige 
stad is uiteengevallen in leegstand 
en ontbreekt in haar versprokkelde 
grootsheid aan identiteit. 
Dit beeld van de ‘Promenade’ uit de 
jaren ’70, verteld over de grootste 
toekomst die was voorzien voor 
de stad. Een toekomst die met het 
verdwijnen van de mijnindustrie een 
andere wending nam. 

Pogingen om de stad te laten 
herbloeien, zijn tot nog toeiiveelal 

gericht op het economisch func- 
tioneren van de regio. Te denken valt 
aan nieuwe infrastructuur,  industrieën 
en bedrijven, maar ook wordt ingezet 
op toerisme. Deze ontwikkelingen 
vinden we terug in vrijwel iedere 
stad en komt zo de vorming van 
een identiteit niet ten goede. Het 
heeft tot dusver dan ook nog niet 
mogen leiden tot grote successen, 
simpelweg omdat de regio uniek is in 
haar stedelijke krimp. 

Het lijkt alsof Heerlen gewend is 
geraakt aan een grootste aanpak in 
triomfantelijke gebaren; misschien een 
erfenis uit het welvarende verleden, 
zo getuigen de modernistische 
monumenten verspreid door het 
centrum. De vraag of een dergelijke 
houding nog past bij de huidige 
ontwikkelingen, wordt ogenschijnlijk 

niet gesteld. Een prachtig voorbeeld is 
het in aanbouw zijnde treinstation, het 
‘Maankwartier’. Maar het antwoord op 
krimp ligt niet in het rijke verleden.     

Dergelijke grootschalige projecten 
zijn momenteel het antwoord van de 
stad op het probleem van krimp. Er 
wordt getracht krimp te voorkomen 
of ten minste in te perken, door het te 
bestrijden met groei. Deze strategie 
komt voort uit de perceptie van krimp 
als zijnde een bedreiging. 
En zo wordt geïnvesteerd in snel 
resultaat; feiten en cijfers waarin 
bijvoorbeeld een toename van 
werkgelegenheid af te lezen valt.  
Voordelig voor de economie van 
de regio, maar over levenskwaliteit 
en woonplezier van haar bewoners 
hebben we nog niet gesproken. 
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Wil Heerlen zich kunnen manifesteren 
in tijden van krimp en vergrijzing, 
moet dan het primaire functioneren 
van stad in zijn algemeenheid niet 
heroverwogen worden? De stad als 
woonmilieu.

En juist dat is, in mijn optiek, het 
meest essentiële om in te investeren, 
nog voordat er een impuls moet 
worden gegeven aan de werk-                                  
gelegenheid en toeristische attracties. 
Er moet gebouwd worden aan een 
stad waar men wil wonen. Waar men 
kan binden. Waar men mag groeien. 
Waar men zich identificeert tot de 
plek en tot elkaar. 

Het lijkt alsof het fundament van deze 
thematiek al gelegd is door Heerlen 
zelf; dankzij de woonboulevard die 
gelegen is net iets ten westen van het 
centrum, wordt een internationaal 
‘woon-publiek’ aangetrokken, en 
daarmee kan het zich de grootse 
woonboulevard van Europa noemen.2       
Echter, zijn het de grote multinationals 
die baat hebben bij deze locatie in de 
nabijheid van de Belgische en Duitse 
grens. De vraag is wat Heerlen en haar 
bewoners hiervoor terug krijgen.  

Een antwoord op al het voorgaande, 
wil ik zoeken in een bijzondere locatie 
gelegen in en lijnrecht tegenover 
het hart van deze beschreven 
ontwikkelingen.

1. http://www.parkstad-limburg.nl/index.cfm/
2. http://woonboulevardheerlen.nl/parkstad-lim-
burg/wonenberuntoribus ex
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  Nn

het centrum van Heerlen

met  linksboven de voetprint 

van het ‘Maankwartier’, 

linksonder de ‘Promenade’ en 

het ‘Glaspaleis’. Daartussen 

het besproken bouwblok, 

locatiekeuze voor mijn project

schaal 1:2.000

M
AANKW

ARTIER

PROMENADE

Dautzenbergstraat

O
ranje N

assaustraat

Saroleastraat

Stationstraat

GLASPALEIS
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VERSUS
OVER UITZONDERING EN TEGENSTELLING

Gelegen naast de enorme bouwput 
waar straks het nieuwe station zal 
gaan verrijzen, ligt een stukje verlaten 
Heerlen. Bij aankomst per trein legt 
deze plek direct het probleem bloot 
waar de stad al jaren mee lijkt de 
kampen; vertrekkende bewoners 
en de stilte die zij achterlaten. In al 
haar eerlijkheid, is de plek een waar 
visitekaartje voor een krimpstad als 
Heerlen.

Het desbetreffende bouwblok dat dit 
verlaten stukje stad omvat, is in verval. 
Winkels op de begane grond staan 
veelal leeg en de bovenwoningen zijn 
nauwelijks in gebruik. Het gapende 
gat, dat nu gedeeltelijk functioneert 
als parkeerplaats, is het resultaat van 
de sloop van meerdere gebouwen 
met eenzelfde typologie als elders in 
het blok. 

Het bouwblok vormt zodanig een 
moderne ruïne in het centrum van 
Heerlen.

Door de sloop komt de achterkant 
bloot te liggen, tezamen met 
de geheimen van het blok; een 
patchwork aan uitbreidingen, trappen, 
schoorstenen, bergingen, lantaarns, 
regenpijpen, waslijnen, rolluiken etc. 
Het bouwblok ligt haar sluier, en de 
vervreemding van de omwonenden 
tot de plek, komt tot uitdrukking. Er is 
immers geen sprake van een individu 
dan wel gemeenschap die aanspraak 
maakt op deze ruimte. 
 
Het ligt misschien niet voor de hand 
deze ruimten, gevuld door leegte en 
vergetelheid, als waardevolle plek te 
aanschouwen, maar dat wil ik hier 
verdedigen. Want juist de staat van 
verval en het gebrek aan autoriteit 
kan de waarde van deze plekken 
zijn. Leegte omvat immers ook een 
uitdrukking van potentie; het refereert 
aan de verdere ontwikkeling die 
mogelijk is.  

De Sola-Morales verklaart dit aan de 
hand van de term ‘terrain  vague’.  Terrain 
duidt op een omsloten, gedefinieerde 
ruimte, terwijl vague een zekere 
onbestembaarheidiiiibeschrijft. Deze 
tegenstelling brengt een spanning 
met zich mee, als zijnde een lading die 
aan de leegte wordt meegegeven. 
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fotomontage van de  terrain 

vague aan de Stationstraat. 

De dualiteit van een dergelijke plek, 
spreekt ook in de aantrekkingskracht 
ervan. Het is bij uitstek een plek 
waar je kunt ontsnappen aan de 
homogeniteit van de stad, het biedt 
een alternatief. Een plek intern aan de 
stad, doch extern aan het alledaagse 
gebruik. 

Er ligt, in een plek die niet bewust 
is vormgegeven, een plek als 
deze aan de Stationstraat, een 
problematische rol voor de architect. 
Het aanbrengen van een zekere orde 
en vorm, is tegengesteld aan het 
ongestructureerde landschap van de 
patchwork. 

Maar hoewel terrain vague gaat 
over non-design, biedt het concept 
juist ruimte om na te denken over 
de omgang met wanorde in onze 
bebouwde omgeving; een omgeving 
die normaliter overbepaald is.
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Lopend vanaf het treinstation, in de 
richting van het winkelcentrum, vallen 
meerdere happen en gaten in de 
periferie van het blok te bespeuren. 
Zo biedt de ontbrekende bebouwing 
hier een daar een kijkvenster naar de 
sprekende wereld aan de achterzijde 
van de periferie. 

Het lijkt er op dat het onvolledige of 
onbestemde, een typologie vormt in 
het blok. Zo wordt uitzondering in dit 
geval misschien wel regel?

Zeer interessant als je dit gegeven 
plaats  in  de  nieuwe  context  van het  
blok waar momenteel aaniigebouwd 
wordt. Bestaande uit het ‘Maan- 
kwartier’; het treinstation en tevens 
de nieuwe trots van Heerlen. 
Bezoekers van de stad, en met name 
ook het winkelend publiek, zullen 

hier arriveren en hun tocht naar 
het centrum voortzetten door de 
belangrijkste winkelas van Heerlen: de 
Saroleastraat. 

Het overbepaalde stukje stad dat 
het nieuwe station en tevens werk- 
woon- en winkelgelegenheden gaat 
herbergen, tegenover het onderbe- 
paalde terrain vague: Samen vormen 
ze een behoorlijke uitzondering in de 
binnenstad, tegengesteld aan elkaar. 

links bebouwing aan de 

Saroleastraat, grenzend aan 

het bouwterrein van het 

‘Maankwartier’; westkant van 

het blok

rechts bebouwing aan de 

Dautzenbergstraat;  zuidkant 

van het blok
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“Today, intervention in the existing 
city, in its residual spaces, in its 
folded interstices can no longer be 
either comfortable or efficacious 
in the manner postulated by the 
modern movement’s efficient model 
of the enlightened tradition. How can 
architecture act in the terrain vague 
without becoming an aggressive 
instrument of power and abstract 
reason? Undoubtedly, through 
attention to continuity: not the 
continuity of the planned, efficient, 
and legitimized city, but of the flows, 
the energies, the rhythms established 
by the passing of time and the loss of 
limits…”

de Sola-Morales

De gangbare strategie voor een terrain 
vague, toch zeker op een prominente 
locatie als deze, zou een lucratieve 
herincorporatie in het systeem van 
de stad zijn. Op zowel fysiek als 
functioneel niveau. 

Een voorstel voor invulling en 
completering van het blok is gedaan 
door ‘Lab32 Architecten’:eeniifonkel-
nieuw complex die deweerbarstige 
wereld van de achterkant verborgen 
houdt en een meervoud van aan elkaar 
identieke appartementen opleverd. 
Maar enkel het verschaffen van orde 
in deze context, zal niet volstaan. (de 
Sola-Morales, 1995) Het zal tevens 
afbreuk doen aan de potentie van de 
blootgelegde achterkant.

In een stad als Heerlen, waar al een 
overschot aan materiaal en ruimte 
bestaat, wil ik een andere omgang 
met een dergelijke plek voorstellen. In 
een context van een door economie 
gedreven architectuurproductie (ZUS, 
2007), ga ik uit van een strategie 
waarin de kwaliteit van bestaande 
fragmenten gebruikt wordt en waar 
mogelijk versterkt. 

Het antwoord wordt gezocht in de 
mogelijkheden van de onbestembaar- 
heid van deze plek. Hier ligt de kracht 
van het terrain vague, het bouwblok 
én tevens de kracht van Heerlen: Een 
stad waar je niet ondanks, maar dankzij 
de krimp wilt wonen. 

rechts het in aanbouw zijnde 

‘Maankwartier’ met op de 

voorgrond de Dautzen-

bergstraat, gezien vanaf het 

‘Glaspaleis’



28 29

PATCHWORK
OVER AMBITIES

Startpunt is het huidige woonmilieu in 
het blok. De beschreven vrije ruimte 
die valt, tussen wel en niet in gebruik 
zijnde bebouwing, wordt daarbij 
gezien als een extra kwaliteit en 
directe aanleiding om hier het wonen 
te laten floreren. 

Het hierna volgende is een studie 
naar de flexibiliteit van de bestaande 
gebouwenvoorraad. Als eerste zal 
ik het desbetreffende bouwblok 
verder ontrafelen, aan de hand van 
een gestructureerde uiteenzetting. 
De daarbij opgedane bevindingen 
worden in beeld gebracht en er wordt 
een zorgvuldige selectie gemaakt 
in het aanwezige materiaal van het 
bouwblok. 

Vervolgens stel ik meerdere case-
studies voor die de verschillende 

woonscenario’s onderzoeken voor de 
uiteenlopende kavels: Als zijnde een 
catalogus aan mogelijkheden voor 
een eigentijdse aanpassing van de 
bestaande gebouwenvoorraad. 
Bovendien zal ik pleiten voor twee 
oefeningen in de openbare ruimte, 
beiden ter ondersteuning van het 
woonplezier, maar opererend op een 
ander schaalniveau. 

Doel is her- en opwaardering van 
het aanwezige materiaal. Het gaat 
er niet over orde te verschaffen, nog 
vervollediging nog verlossing. Een 
herstellende of verlossende houding 
kan niet genomen worden als serieus 
sociaal startpunt, want de vraag naar 
orde tegenover wanorde, als een 
sociaal aspect van het project, is enkel 
een halve waarheid. (de Sola-Morales, 
1995)
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- eenlaagse bebouwing, als 

waarschijnlijk resultaat van 

aanbouw loodrecht op de 

richting van naastgelegen 

kavel

- aanbouw in hoekoplossing

uiteenzetting van de 

bestaande gebouwenvoorraad 

in het blok, ingedeeld in de 

volgende categorieën:

- aanbouw aan voorzijde

- enkelvoudige aanbouw aan 

achterzijde

- meervoudige aanbouw aan 

achterzijde

- grove uitzondering in schaal 
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  Nn

terrain vagues in 

bovenaanzicht met op de 

onderste foto het bijles-

centrum ‘Coriovallum’’

schaal 1:2.000

Nadere bestudering van het blok, leidt 
tot de ontdekking van een tweede 
ontwrichting in het binnenste van het 
blok. Deze tweede terrain vague is 
alleen te betreden via een poort in de 
buitenste schil van het blok, ditmaal 
aan de uiterst andere kant van het 
blok; de zuidkant. 

Deze plek is wel degelijk aan alle zijden 
omsloten en ondanks deze uitnodiging 
tot privaat gebruik, valt hier weinig 
leven te bespeuren. De ruimte wordt 
overwoekerd door afval en wildgroei. 
Het gebrek aan ontwikkeling ook in 
deze ruimte, toont aan dat het om 
een niet-primair gebied gaat. Het 
patchwork van erfafscheidingen, 
trappen en regenpijpen, zijn een 
kenmerk van deze secundariteit.

Echter, temidden van deze ruimte, 

staat een gebouw: Resultaat van een 
uitbreiding aan het begin van de vorige 
eeuw. Voorheen was hier een ijzersmid 
gevestigd, maar binnenkort opent 
hier educatief centrum ‘Coriovallum’ 
haar deuren. Een bijlescentrum voor 
kinderen gericht op spelend leren. 
Een prima aanleiding om de 
begrenzing van de vergeten buiten- 
ruimte, te doorbreken en het gebied te 
betrekken bij activiteit uit de periferie. 
Voorgesteld wordt, hier een speelplek 
te maken: In eerste instantie voor 
kinderen woonachtig in het blok, maar 
ook voor de leergierigen op bezoek bij 
‘Coriovallum’. 

Op bovenstaande foto is, in het wit, 
het pand te zien waar het leercentrum 
gevestigd is. Op de volgende pagina 
wordt de positie van het pand getoond 
in een doorsnede over het blok. 
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Doorsnede over het blok; de 

enige locatie waar het blok 

daadwerkelijk dicht gegroeid 

is, is die van het biljart-en 

poolcentrum aan de Oranje 

Nassaustraat. Door uitbreidin-

gen van de speelhallen, raakt 

deze hier de achterkant van de 

bebouwing aan de Sarolea-

straat. Dat is dan ook te zien 

in bovenstaande doorsnede. 

Het andere gebouw dat in dit 

beeld opvalt, is het gebouw 

ten zuiden van het pool-

centrum: educatief centrum 

‘Coriovallum’.
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Naast het werkveld van de twee 
onbestemde buitengebieden in het 
blok, wordt een selectie van 6 kavels 
onder de loep genomen. Geselecteerd 
naar hun locatie ten opzichte van de 
terrain vagues; de mate van ongebruik 
en leegstand; en aan de hand van de 
uiteenzeting op de volgende pagina. 
Dit alles om de wens voor interventie 
in een zo breed mogelijk scala aan 
situaties, te bewerkstelligen. 

Alle casestudies gaan over het wonen 
aan een ondergewaardeerde of 
vergeten plek, en pogen de charme 
van een dergelijke context - de context 
van de achterkant - te laten inzien; in 
plaats van het wegmoffelen ervan. De 
woning(uitbreiding)en doen, in hun 
ruwe afwerking, mee in het spel van 
de achterkant: een patchwork aan 
uitbouwtjes, rolluiken, tuindeuren, 

waslijnen, schoorstenen etc. Deze 
componenten, kenmerkend voor 
de architectuur van een achterkant, 
spelen nu een rol aan de nieuwe 
voorkant. 

Eén kavel echter, leidt niet tot een 
voorstel voor een woning(uitbreiding): 
Deze vormt de aanleiding voor het 
eerstvolgende hoofdstuk. 

Mogelijkheden tot interventie:

- op de gehele achterkant van 

de kavel

- vanaf een hogere verdieping, 

op de achterkant van de kavel

-  op de gehele voorkant van 

de kavel

- vanaf een hogere verdieping, 

op de voorkant van de kavel

- over de gehele lengte van 

de kavel

- vanaf een hogere verdieping, 

over de gehele lengte van de 

kavel

De selectie van kavels komt 

overeen met voorgaande 

beschrijving, rekening 

houdend met het (gedeeltelijk) 

in gebruik zijn van de panden; 

aangegeven in zwart. 

De onderste reeks geeft 

per kavel aan, wat de 

precieze lokalisering van 

de mogelijkheden zijn tot 

interventie

Van links naar rechts: 

Saroleastraat 59 & 61, Oranje 

Nassaustraat 25, 23, 39 & 41. 
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overzicht van selectie van 

de 6 kavels, met daaraan 

toegevoegd twee nieuwe 

uitzonderingen (rechtsonderin)
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DE WAND 
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DE WAND 

N

doorsnede

schaal 1:200

plattegronden

schaal 1:300

+1 BG

Aan de noordkant van 
het bouwblok, waar 
het blok opengebroken 
is, stel ik een woon-
winkel en -expoiivoor: 
Ondergebrachtiiiniieen 
langgerekt gebouw lig- 
gend aan de achterkant 
van de woningen aan de 
Oranje Nassaustraat. 

Het is niet de bedoeling 
nog de wens, deze achter- 
kanten te verbergen. Wel 
is deze plek uitermate 
geschikt voor een reactie 
op de ontwikkelingen in 
Heerlen, belichaamd door 
het ‘Maankwartier’ en de 
Woonboulevard. 

Directe aanleiding voor 

de winkel/-expo op deze 
locatie, is tevens de 
activiteit die een plaats 
heeft op de Oranje 
Nassaustraati41. Hier zijn 
twee jonge ontwerpers 
gevestigd onder de naam 
‘De Stadse’; tevens ook 
inspiratie voor de naam 
die de woonwinkel en 
-expo zal dragen. 

Aan de noordkant van ‘de 
wand’, maar liggend aan 
de terrain vague, is een 
ingang tot de woonwinkel 
en -expo te vinden. Aan 
de zuidkant ligt de entree 
tot de trap die toegang 
geeft aan de logie bovenin 
de woonwinkel, maar ook 
aan de woningen van 
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isometrie van ‘de wand’’ 

in de context van het blok, 

gezien vanuit de richting van 

de woonboulevard en het 

‘‘Maankwartier’’

de Oranje Nassaustraat, 
grenzend aan ‘de wand’. 
Deze ‘steeg’, die buiten 
is, maar valt onder het 
dak van het gebouw, 
functioneert als een 
straatje die de buren van 
de Oranje Nassaustraat 
met elkaar verbinden. 

De logie is geplaatst 
aan de kant van de 
Stationstraat, achteriieen 
vide. Het biedt een 
extra service van de 
woonwinkel, namelijk de 
mogelijkheid om meubel-
stukken voor een langere 
periode te testen. Hier 
wordt immers kwaliteit 
verkocht, voor een gemid- 
deld andere prijs dan op 

de Woonboulevard van 
Heerlen. 

Via de glazen gevel zal 
de logie zich kenbaar 
maken -iimits in gebruikii- 
door twee vensters in 
de binnenmuur. Zo is 
de woonfunctie vaniihet 
gebouw toch weer terug-
geplaatst in de periferie 
van het blok.

Door toevoeging van 
het steegje op de 
eerste verdieping aan 
de achterzijde, zal het 
gebouw in het interieur 
nog extremer worden 
in zijn hoogte-breedte 
verhoudingen. De hoogte 
van  de  expositieruimte       



48 49

- bij binnenkomst onder 
de logie door, naar rechtsi- 
zal benut worden, maar 
geniet een vrije indeling. 
Vandaar dat een ruwe, 
technische afwerking van 
het interieur de voorkeur 
heeft, zoals de stalen 
constructie toont.

De expositie zal worden 
ingericht en opgelicht met 
verplaatsbareiiiwanden, 
ophangingen en podia. 
Meubilair en overige 
stukken worden geplaatst 
tegen de achtergrond van 
deze elementen, zodat 
zij zich ook naar buiten 
kunnen tonen. 

In de gevel van ‘de wand’ 

zelf, bevindt zich op 
meerdere plekken een 
kijkvenster, die openen 
en sluiten naar gelang er 
een stuk te exposeren 
valt of niet. Zo maken de 
stukken zich kenbaar aan 
de stad. 
De gevel is gemaakt 
van gezandstraalde, alu-
minium panelen. Het 
materiaal benadrukt, 
reflecteert en filtert de 
omgeving van de terrain 
vague in haar eigen 
abstractie. Enkel de 
aanwezigheid van een 
persoon of expositiestuk, 
doet ‘de wand’ landen 
op zijn plek. Tegelijkertijd 
werkt het als een 
wit doek waarop de 

omringende bebouwing,  
voorbijgaande mensen, 
op-en-neer zwiepende 
bomen en veranderlijke 
wolkenpartijen te zien 
zijn.

Het patchwork aan 
achterkantjes van de 
kavels aan de Oranje 
Nassaustraat, dat 
net boven ‘de wand’ 
uitsteekt, wordt bij 
toenadering opgeslokt. 
Dit tezamen met het 
reflecterende aluminium, 
zorgt ervoor dat het 
gapende gat aan de 
Stationstraat, niet wordt 
weggepoetst: Maar juist 
vergroot, geaccentueerd 
en belicht. De referentie 

met een ‘oplichtende 
sluier’ die eerder werd 
gemaakt over de plek, is 
nu letterlijk. Zo ook op 
het kleinere schaalniveau 
van de kijkvensters in de 
wand. 

‘De wand’ houdt Heerlen 
letterlijk en figuurlijk 
een spiegel voor. Het 
toont haar bewoners 
en bezoekers de lokale 
kennis en vakmanschap, 
resulterend in mooie 
gebruiksvoorwerpen en 
meubelstukken.  

Het poogt anderzijds een 
alternatief te bieden, voor 
de massaliteit van de 
Woonboulevard. Tevens 

kan het gelezen worden 
als het spreekwoordelijke 
‘uithangbord’, van de 
volgende projecten in 
deze catalogus: Die 
gezamelijk en op een 
meer integere schaal, 
een reactie vormen op de 
ontwikkelingen omtrent 
het ‘Maankwartier’.
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KAVEL l
Saroleastraat 59

De bestaande bebouwing 
op de kavel is in principe 
volledig in gebruik: De 
begane grond huisvest 
een kledingwinkel, liggend 
aan de Saroleastraat, en 
de bovenwoning dient als 
opslag en administratie 
voor de zaak. Echter, de 
volledige achterkant van 
de kavel is niet in gebruik. 

In de loop der tijd is meer- 
maals naar achteren 
toe uitgebreid, zonder 
de buitenruimte op of 
achter de kavel in acht te 
nemen. Er is geen raam 
of andere gevelopening, 
zij het in de vorm van een 
nooduitgang, te vinden. 
Grenzend aan de open 

ruimte is dit een rustige, 
toch toegankelijke plek 
om te wonen in het 
centrum van Heerlen. 

Gezien de missende 
connectie tussen de 
voor- en achterkant van 
de kavel, is hier gekozen 
voor toevoeging van één 
volledige gezinswoning 
op de achterkant. Bij 
gebrek aan ruimteiiivoor 
een meer private buiten- 
plek, is het principe van 
een binnenhof toegepast 
die reikt tot diep in de 
woning. Vanuit iedere 
binnenruimte is zichtiiop 
deze buitenplek, dieiizich 
tot bescheiden tuin zou 
kunnen doorontwikkelen. BG

+1

doorsnedes

plattegronden

schaal 1:200
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De buitenplek ligtiiaaniide 
ruimte van de terrain 
vague en daagt daarmee 
een interactie uitiitussen 
de activiteiten in beiden 
ruimten. De bemiddel- 
ende rol van de voorgevel 
is hier weggelaten, waar-
door grens tussen voor- 
en achterkant vervaagd.

Interactie is een groot 
thema in de woning. De 
smalle binnenruimten 
worden van elkaar ge- 
scheideni IdoorI Igrote 
schuifdeuren, en zo is de 
plattegrond veranderlijk 
van aard. Het dwingt tot 
overeenstemming en een 
harmonieuze manier van 
samenleven. 

links de bestaande kavel

rechts toevoeging van de 

woning
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isometrie van de woning in 

de context van het bouwblok 
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nieuwe ‘voorgevel’ in de 

context van de achterkant

schaal 1:100

volgende pagina 

fotomontage van de  ruimte boven 

de entree, ter illustratie van de 

materialisering en afwerking van de 

gehele woning
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KAVEL ll
Saroleastraat 61

Het volledige grond- 
oppervlak van de kavel 
is bebouwd. Op de 
begane grond is de 
bebouwing in gebruik 
door een sportwinkel; de 
lagen daarboven staan 
volgens medewerkers 
al enkele jaren leeg. 
Enigszins begrijpelijk, 
aangezien wonen in een 
van de voornaamste 
winkelstraten van het 
centrum zijn nadelen 
heeft, zo ook in Heerlen. 

Om de bovenwoning 
weer in gebruik te 
nemen, wordt een 
uitbreiding en daarmee 
oriëntatieverandering 
voorgesteld. Gewoond, 

gewerkt en gegeten 
wordt op de ‘achterkant’ 
van de kavel. Achterkant 
tussen haakjes, want 
deze zal als zodanig niet 
meer functioneren; ook 
de entree tot de woning 
krijgt hier zijn plek. 
Geslapen wordt in de 
bestaande boven-woning 
aan de Saroleastraat: een 
straat die na sluitingstijd 
van de winkels, verandert 
in een rustige plek. 

De nieuwe entree leidt na 
binnenkomst, via een luie 
trap, direct naar de eerste 
ver-dieping. Je komt 
binnen in de zogenaamde 
‘machinekamer’ van de 
woning: keuken, fietsen- 

doorsnedes

plattegronden

schaal 1:200BG

+2



76 77

links de bestaande kavel

rechts toevoeging van de 

woninguitbreiding

stalling en werkplaats 
bevinden zich hier, 
opgeborgen in kasten 
en achter een grote 
schuifwand. Zo vindt 
ook een functionele om- 
draaiing binneniniiiide 
woning plaats; een der- 
gelijke machinekamer is 
doorgaans gelegen op 
de achterkant van een 
kavel, in bijvoorbeeld een 
garage. 

De woonkamer is gelegen 
tussen de opengebroken 
buitenruimte van het blok 
en die van het kavel zelf 
in; door de opbouw is een 
private daktuin ontstaan. 
Boven de woonkamer is 
een vide geplaatst, die 

zorgt voor voldoende 
daglichttoetreding via 
het dak en tevens een 
connectie legt met de 
werkruimte daarboven. 
Een extra daklicht is 
nodig, gezien er rekening 
wordt gehouden met 
mogelijke uitbreiding van 
de naastgelegen kavel.



78 79

isometrie van de woning- 

uitbreiding en oriëntatie- 

verandering in de context van 

het bouwblok
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toevoeging van de entree en 

nieuwe ‘voorgevel’, bovenop 

de bestaande bebouwing

schaal 1:100
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KAVEL lll
Oranje Nassaustraat 39

De derde kavel is de 
kleinste van allen. Het 
is volledig bebouwd, 
maar de winkel en 
bovenwoning zijn al 
enkele jaren geleden 
vervallen in leegstand. 
Het, in dezelfde straat 
iets verderop gelegen, 
pool- en biljartcentrum 
‘Matchpoint’, heeftiiiooit 
het destijds niet be- 
bouwde gedeelte van de 
kavel overgenomen en 
daarop haar speelhallen 
eenlaags uitgebreid. Het 
pool- en biljartcentrum 
zelf en het naastgelegen 
kavel van nummer 37, zijn 
ook in hoogte gegroeid, 
waardoor de uitbouwtjes 
veel zonlicht van de 

bovenwoning op nummer 
39 wegneemt. 

Voorgaande heeft tot 
het besluit geleidt het 
pand te vervangen  een 
volledig nieuwe woning, 
dat door verschillende 
doorbraken in de gevel en 
het dak, efficiënt omgaat 
met de beperkte licht- 
inval. Gezien de kleine 
voetprint en de hoogte 
van de uitbouw van de 
naastgelegen kavel,iilijkt 
de nieuwe woning de 
lucht in te schieten: als 
een klein brutaaltje, 
ingeklemd tussen de 
twee naastgelegen, 
vroeg twintigste eeuwse 
panden. 

+3

+2

BG

doorsnedes

plattegronden

schaal 1:200
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de nieuwe voorgevel aan de 

Oranje Nassaustraat, in de 

context van de periferie

De begane grond van 
de woning herbergt 
praktische opberg- en 
werkruimte. Doordat 
de achtergevel één 
meter is verschoven ten 
opzichte van de huidige 
achtergevel, is er ruimte 
vrijgemaakt tussen de 
woning en de uitbouw 
van het poolcentrum. 
Plaatsing van ramen en 
een tweede ingang op 
de begane grond aan de 
achterzijde, zorgen dat er 
daglicht en frisse lucht de 
ruimte in kan. Bovendien 
is er een directe toegang 
tot de daktuin, die maakt 
dat je bijvoorbeeld snel 
de was kunt ophangen. 
Vanaf hier, via de daktuin 

en langs ‘de wand’, wordt 
de woning secundair 
ontsloten naar het open- 
gebroken binnengebied 
van het blok. 

Deiiiibovengelegeniiii ver-
diepingen, zijn de 
woonverdiepingen. De 
lichtschoorsteen die over 
alle lagen reikt, komt 
uit op plus één en laat 
het licht tot ver in de 
woning doordringen. 
De extra verhoogde 
woonkamer aan deiizuid-
westgevel, creëert een 
split level waardoor de 
grote raampartij in de 
werkruimte op plus twee, 
morgenlicht kan brengen 
in de woonkamer. 
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boven woning ter vervanging 

van de bestaande woning

onder de bestaande kavel

Aan de achterzijde van 
de nieuwe woning, is 
een stelsel aan terrassen 
en trappen toegevoegd, 
zoekend naar zonlicht. 
De vides tussen de 
verschillende lagen, 
zorgen voor voldoende 
lichttoetreding in de 
woning zelf. De slanke 
staalconstructie, met 
lichtdoorlatende roosters, 
dient tevens als geleider 
voor klimplanten die, 
-inet als de woning zelf-- 
richting de zon reiken. 
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isometrie van de nieuwe 

woning in de context van het 

bouwblok
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nieuwe gevel in de context van 

de achterkant, gezien vanuit de 

nieuwe ontsluiting via 

‘de wand’

schaal 1:100

volgende pagina 

fotomontage van de keuken 

op de eerste verdieping, ter 

illustratie van de materialisering 

en afwerking van de gehele 

woning, gezien vanuit positie 

onder de ‘licht schoorsteen’
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DE POORT
intermezzo

Voordat we verdergaan, 
naar de vierde en laatste 
casestudy uit deze reeks, 
moeten we van positie 
veranderen in het blok. 
Voorheen zijn we blijven 
hangen in de context van 
de eerste terrain vague; 
het onbestemde gat dat is 
gevallen in de bebouwing 
aan de Stationstraat. Nu 
gaan we door naar het 
tweede braakliggende 
gebied, zoals beschreven 
en in beeld gebracht op 
pagina 32 van dit boek. 

Echter, de twee plekken 
staan niet direct met 
elkaar in verbinding. Het 
tweede terrain vague 
ligt verscholen achter 

de uitbreidingen van 
het eerder genoemde 
pool- en biljartcentrum 
aan de Oranje Nassau-
straat. Dit brengt een 
zekere intimiteit en 
geborgenheid voor de 
plek. 

In de context van alle 
hoekjes en gaten die de 
talloze uitbreidingen van 
de kavels - hier aan elkaar 
grenzend - veroorzaken, 
zie ik een interessante 
plek voor kinderen. Een 
plek waar gespeeld en 
verstopt, gelachen en 
gehuild, gebouwd en 
gesloopt mag worden. 

Om dit mogelijk te 
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geeft vorm aan deze 
thematiek. 

De nieuwe speelplek 
zal als ‘voortuin’ dienen 
van educatief centrum 
‘Coriovallum’, en behoefd 
dan ook een eigen 
toegang. Deze wil ik 
voorstellen op de plek 
waar de twee ongebruikte 
buitenruimten van het 
blok samenkomen: Op 
de plek van het biljart- en 
poolcentrum. 

Er wordt een toren als 
poortgebouw voorge- 
steld, samengesteld 
uit resterende bouw- 
materialen die vrijkomen 
bij de sloop van enkele 

maken, worden enkele 
erfafscheidingen door- 
broken. Zoals we hebben 
gezien, is het merendeel 
van de ‘achtertuinen’ niet 
als zodanig in gebruik en 
liggen de buitenruimten 
op de kavels er ongebruikt 
en overwoekerd bij. 
Bovendien lijkt er een 
hoeveelheid aan onge- 
bruikte binnenruimte 
aanwezig te zijn in 
dit gedeelte van het 
bouwblok: uitbouwsels 
en uitbreidingen wier 
oppervlak wellicht beter 
gebruikt kunnen worden 
om de dichtgeslipte 
kavels een beetje te laten 
ademen. De casestudy 
in het laatste hoofdstuk 

isometrie van ‘de poort’ in 

de context van het blok; te 

zien is hoe het gebouw een 

cruciale positie inneemt in 

de connectie tussen de twee 

tarrain vagues

aanbouwen aan de 
binnenzijde van het blok; 
opgehangen in een stalen 
constructie. 

Het is een paviljoen dat 
wellicht door de tijd zal 
veranderen, en hoopt 
bewoners samen te 
brengen. Het vormt 
immers het middelpunt 
van het blok, en door 
zijn hoogte genereerd 
het eenzelfde uitzicht en 
oriëntatiepunt voor de 
gehele gemeenschap van 
het bouwblok. 



104 105

links locaties waar een teveel 

aan materiaal weggehaald 

kan worden

rechts fotomontage van 

‘de poort’ in een abstracte 

voortelling
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KAVEL llll
Oranje Nassaustraat 23 & 25
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Kinderkledingwinkel ‘100% 
ZOEFFF’, gelegen op 
de begane grond van 
de Oranje Nassaustraat 
23, wordt gerund door 
Nathalie en haar man. 
De winkel is in februari 
2015 geopend en de 
zaken gaan erg goed. 
Binnenkort hopen ze 
intrek te kunnen nemen 
in de bovenwoning van 
de winkel: Die staat 
momenteel leeg, maar 
tot voor kort woonde de 
verhuurder van het pand 
hier. 
De in dit voorstel geplande 
kinderplek, grenzendiiaan 
de achterkant van de 
kavels, tezamen met 
de toekomstplannen 

van Nathalie, vormen 
aanleiding voor deze 
laatstgekozen casestudy.  

Gezien de langdurige 
leegstand van winkel 
en bovenwoning op 
nummer 25, stel ik een 
gedeeltelijke sloopiivoor, 
waarna de tweeiikavels 
samengevoegdiiworden; 
want ook gezins- 
uitbreiding is een thema.  

De aanbouw op de 
begane grond aan de 
achterzijde van het pand 
op nummer 25, wordt 
deels gesloopt; inclusief 
het inpandig gedeelte. 
Alleen de twee verdieping 
tellende aanbouw, direct 

KAVEL llll
Oranje Nassaustraat 23 & 25

BG

+1

doorsnedes

plattegronden

schaal 1:200
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links de bestaande kavel

rechts gedeeltelijke afbraak 

en samenvoeging van twee 

kavels, met interventie van 

een nieuwe gevel die leidt 

naar de binnenruimte van 

het blok
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isometrie van de samen-

voeging en doorbraak in de 

context van het bouwblok 
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boven zicht op  de achter-

kant van de Saroleastraat

rechts de - gedeeltelijk - 

nieuwe voorgevel aan de 

Oranje Nassaustraat, in de 

context van de periferie, met 

zicht op de binnenruimte 

van het blok

aan de achtergevel van 
de woning, blijft bestaan. 
Momenteel is hier de 
keuken op de eerste 
verdieping gelegen. Deze 
wordt via een vide naar de 
begane grond gebracht, 
zodat de keuken en 
eetkamer een directe 
ontsluiting hebben naar 
buiten.  

De sloop leidt tot meer 
buitenruimte op het kavel: 
een plek voor Nathalie en 
haar gezin om te spelen 
en recreëren, naast hun 
private daktuin. Het leidt 
tevens tot een extra gevel 
en nieuwe entree voor de 
woning; in de lengte- 
richting van de kavel. 

De functiescheiding van 
voor- en/of achtergevel 
vervaagd, en lopend door 
de periferie komt men uit 
op de kinderspeelplek. 
Tevens ontstaat zo een 
extra gevel aan de zijde 
van de speelgoedwinkel; 
misschien dat deze in 
de toekomst als zijnde 
etalage ingezet kan 
worden, liggend langs de 
semi publieke ruimte van 
kavelnummer 23. 

Dank aan Nathalie en 
haar man; voor het 
inzicht in niet alleen ‘jullie’ 
bouwblok, maar ook 
voor inzicht in jullie toe- 
komstplannen, wensen 
en dromen. 
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