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I I VOORWOORD 

"Een veld ergens buiten een stad. Een paar miljoen jaar heeft het liggen sluimeren onder 
een deken van ijs. Daarna vestigde zich er een groep mensen met geprononceerde onder
kaken, die er hun vuren stookten en van tijd tot tijd op een platte steen een dier offerden aan 
vreemde goden. Er gingen millennia voorbij. De ploeg werd uitgevonden en er werd tarwe 
en gerst gezaaid. Het veld was van monmken en daarna van een koning, vervolgens van 
een koopman en tenslotte van een boer, die een royaal bedrag van de regering ontving om 
het weer te laten overwoekeren door de bonte pracht van de scherpe boterbloem, de ma
griet en de rode klaver." " ... Maar het is gedaan met het veld. Waar nu die paardebloemen 
staan is binnenkort de Woonkamer van nummer 24. Een paar meter verderop, tussen de 
klaprozen, komt de garage van nummer 25 en daarginds, bij die avondkoekoeksbloemen, 
de eetkamer van het bijbehorende huis, waar iemand die nu nog niet is geboren op een 
dag ruzie zal maken met zijn of haar ouders. Boven de haag komt een kinderkamer, op een 
computer ontworpen door een vrouw in een kantoor met airconditioning in een bedrijven
park naast een snelweg. Een man op een luchthaven aan de andere kant van de wereld zal 
ooit zijn gezin missen en naar zijn huis verlangen, waarvan de funderingen daar bij die plas 
zullen worden gelegd. Great Corsby Village zal zijn best doen zijn leeftijd en onvermijdelijk
heid te weerspiegelen, en er zal met geen woord meer worden gerept van roodstaarten, 
picknicks of die lange zomeravond dat men er 'Me/lom bakkar og berg' kon horen schal
len ... Bron De architectuur van het geluk. Alain de Botton. Uitgeverij Atlas. Amsterdam/Antwerpen, 2006. P281 

Het bovenstaande stuk tekst symboliseert 'Groei'. Het is voor iedereen duidelijk wat Groei 
betekent en weet waar dit toeleidt Het maakt niet uit in wat voor vakgebied men zit, maar 
groei is een drijfveer waar men naar weet te handelen. Om terug te komen op het boven
staande stuk tekst; wat gebeurt er nu wanneer 'huisnummer 24', jaren lang leegstaat en er 
is niemand die de woning wil kopen, vanwege het feit dat een gebied aan het krimpen is en 
vergrijzing toeslaat. Wordt 'huisnummer 24' dan weer dat veld met die paardenbloemen? 

Dit zijn vraagtekens die continu worden opgeroepen in regio's die te maken hebben, of zul
len gaan krijgen, met Krimp. Nederland is aan het vergrijzen, waar Krimp het gevolg van is. 
Krimp, wat doet dit met een situatie op het gebied van de ruimtelijke ervaring? Is Krimp een 
kans of een last? Hoe kunnen we hiermee omgaan en wat kunnen we hier van leren? Dit 
verslag is geschreven aan de hand van het afstudeeratelier GreyPower5, Krimp, dat begeleid 
werd door prof. ir. B. (Bas) Molenaar, ir. M.W. (Mark) van der Poll en ir. J.A. (Han) Lörzing. 
De onderzochte locatie van dit afstudeeratelier is Parkstad Limburg, ingezoomd op M.S.P. 
te Heerlen. 

Bij deze wil ik prof. ir. Bas Molenaar, ir. Mark van der Poll en ir. Han Lörzing bedanken voor 
hun tijd en inzet tijdens mijn afstuderen. Ook mijn ouders, familie, vrienden en huisgenoten 
bedanken voor hun steun en hulp tijdens deze periode. 

Susanne Heidens, Juni 2009 



I I SAMENVATTING 

Het afstudeeratelier GreyPower, 'Krimp', stond dit maal in het teken van het 'ontwerplab 
Krimp' . Dit ontwerplab was een initiatief van de BNA en studiestichtingen Stagg, Staro en 
Stawon en werd mede georganiseerd in samenwerking met Aedes, vereniging van woning
corporaties , en KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing. Het doel van dit ontwerplab was 
om vanuit het perspectief 'krimp als kans' inspirerende ontwerpstrategieën te ontwikkelen 
voor gebieden die te maken hebben of gaan krijgen met Krimp. 

Het 'ontwerplab Krimp' werd vorig jaar maart gestart in Parkstad Limburg, waar wij als af
studeeratelier aangekoppeld waren . Het te onderzoeken gebied werd gesplitst in twee groe
pen, die ieder een wijk tot zijn rekening nam. Deze twee wijken zijn: M.S.P. (Meezenbroek, 
Schaesbergerveld en Palemig) te Heerlen en Kerkrade-west. 

Parkstad Limburg heeft Krimp een beetje uitgevonden. Binnen deze regio wordt al een aantal 
jaar geworsteld met dit verschijnsel, dit is niet alleen te verwijten aan het vergrijzingsaspect, 
maar ook de vergroening. Jongeren verhuizen naar elders binnen Nederland, waar ze meer 
mogelijkheden hebben om te studeren en/of werken . De bewoners zelf binnen Parkstad 
Iimburg zijn veelallaag opgeleid en een groot deel zit zelfs zonder werk, waardoor ook over 
een economische Krimp ter sprake komt. Wat ook weerslag geeft op de voorzieningen bin
nen de locatie. 

Het lijkt dat het onderzochte gebied in een negatieve spiraal is terecht gekomen, maar dit 
kan ook anders benadert worden; juist door te stellen dat Krimp een uitgesproken kans is 
om het gebied eens flink aan te pakken. Om een goed beeld te krijgen van deze krimpende 
gebieden, zijn er dus twee ontwerpteams opgesteld en wij als afstudeeratelier om inzicht te 
krijgen hoe je nou om zou kunnen gaan met dit fenomeen. Door middel van diverse analyses 
en strategieën, is het de bedoeling om de ruimtelijke ervaring en het sociaal-economische 
milieu een 'boost' te geven, zodat het gebied niet beland in de negativiteit van Krimp. Juist nu 
moet er geïnvesteerd worden in Parkstad Limburg. En ja Krimp kost geld, meer dan dat het 
oplevert, maar dit mag geen reden zijn om het gebied aan zijn lot over te laten. 

Binnen dit afstudeerproject, en verslag , is er voornamelijk gekeken naar de deelbuurt Mee
zenbroek binnen de wijk M.S.P. De deelbuurt kent een explosieve groeispurt door de ooste
lijke mijnstreek in Limburg en is onderscheidend vanwege het ruime aanbod aan groen en 
de rijke variatie aan wijken en buurten. Van oudsher functioneren deze als losstaande ker
nen met een eigen voorzieningenniveau. De oorspronkelijke hechte sociale structuren zijn 
vandaag de dag bijna helemaal verdwenen, waarvoor economische- en leefbaarheidspro
blemen terug zijn gekomen, wat geen positieve invloed heeft op de wijk. De wijk kenmerkt 
zich onder andere ook aan de naoorlogse stedenbouw. Een stempelpatroon, met een rigide 
steenachtig grid dat het smalle straatbeeld bepaald , wat een opmerkelijk sterk contrasteert 
met zijn directe omgeving. Deze is namelijk groen en glooiend, het pittoreske Limburgse 
landschap. Door de strenge grens tussen het 'rood' en 'groen' ligt een kans om het gebied te 

optimaliseren. Deze kans heb ik tot me genomen binnen mijn afstuderen, om de fascinatie 
van het stedelijke versus het landelijke te bestuderen. 

Om een functie te ontwikkelen voor de deelbuurt, Meezenbroek (binnen de wijk M.S.P.) , zijn 
de doelgroepen jongeren (12-18 jaar), senioren (65plussers) en allochtonen vrouw beke
ken. Deze doelgroepen zijn de zogenaamde 'eenzame doelgroepen'. Ze worden vaak niet 
begrepen of voldoende gewaardeerd door de rest van de maatschappij. Anno 2009 zijn de 
'hangjongeren' een groot probleem voor de wijk M.S.P. , zij hebben dan ook geen eigen plek 
binnen de wijk. Ook de doelgroepen de Allochtonen vrouw en de senioren, hebben geen plek 
binnen de locatie, terwijl er juist wel vraag naar is. 

Om deze doelgroepen ruimte te geven binnen de wijk, word er een Woonkamer ontwikkeld 
waar men samen kan komen. Dit is niet de enige nieuwe architectonische toevoeging binnen 
het plangebied. De Kookkamer, de Badkamer, de Tuinkamer en de Slaapkamer, zijn functies 
die gefaseerd in de loop van de vergrijzing zullen gerealiseerd worden. Deze voorzieningen 
spelen dan ook in op de wensen van de huidige bewoner. Bijvoorbeeld, de Kookkamer bezit 
functies als kookworkshops en de keuken van 'Tafeltjedekje'. De Badkamer herbergt een 
aantal zorggerelateerde functies. 

Deze Kamers zijn bedacht vanuit een visie om de nieuwe toegevoegde functies te koppelen 
aan de bestaande setting. Het plangebied bestaat uit de functie wonen, waarbij de bebou
wing bestaat uit een vormentaal van het archetype woonhuis . Dit archetype zal terug komen 
in de vormentaal van de Kamers, waarbij het landschap ook een aandeel zal hebben. 

Het omliggende landschap wordt op verschillende plekken het plangebied naar binnen ge
trokken. Dit wordt gedaan om de harde grens te doorbreken, maar ook om de binnen-buiten 
relatie met het groen te versterken, waardoor er een duidelijker overgangsgebied ontstaat 
tussen stad en land. Op verschillende plekken zijn er tuinen aangelegd, veelal collectief. 
Hiervoor is gekozen, om het verloederen van het achtergebied tegen te gaan. Aangezien 
op een zeker tijdstip niet iedereen capabel en mobiel genoeg is om voor zijn eigen tuin te 
zorgen. Binnen deze collectieve tuinen zijn ook verschillende invullingen terug te vinden. 
Dit loopt uiteen van een klein parkje tot volkstuintjes. Er is gekozen voor het toepassen van 
meer groene elementen met een landelijk tintje om de deelbuurt Palemig een beter binding 
krijgt met Meezenbroek en dus ook Schaesbergerveld, wat als gevolg leidt tot een beter 
leefklimaat. 
Ook zorgt de Tuinkamer voor een landschappelijk element binnen het gebied. Deze Tuinka
mers en de andere kamers zullen verbonden worden met elkaar door het wandelpad. Dit 
wandelpad loopt organisch door de wijk, wat voor een dynamisch beeld zorgt. Dit orgnische 
beeld doorbreekt de strakke en rigide eigenschappen van de stempelstructuur van het plan
gebied. Ook zorgt het dat men op een andere manier eenvoudig en veilig zich door de wijk 
kan begeven. 
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I 11. INLEIDING 

1.1 AANLEIDING 
Dicht getimmerde woningen, leegstaande commercie, verloedering in het straatpatroon, 
braakliggend terrein, stilte, vervolgens sociale problematiek:. Het zijn kreten die horen bij 
Parkstad Limburg. Deze uitspraken zorgen niet alleen voor een negatief beeld voor deze 
regio, maar de afname binnen de bevolking zorgt voor 'grijze haren' binnen het bestuur van 
Parkstad Limburg. 

Reden genoeg voor Parkstad Limburg om een ontwerplab aan te gaan in samenwerking met 
diverse partijen; initiatiefnemer BNA en studiestichtingen Stagg, Staro en Stawon, Aedes 
vereniging van woningcorporaties en KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing. Het zoge
naamde 'ontwerplab Krimp'. 

Doel van dit 'ontwerplab Krimp' is om vanuit het perspectief 'krimp als kans' inspirerende 
ontwerpstrategieën te ontwikkelen voor gebieden die te maken hebben, of krijgen, met krimp. 
Dit perspectief zou ontwikkeld worden door een aantal architecten, stedenbouwkundigen, 
landschapsdeskundigen en studenten (TU/e, afstudeeratelier GreyPower5). 

1.2 OPGAVE 
Binnen de regio Parkstad Limburg krimpt de bevolking en het aantal huishoudens. De voor
spellingen zijn ernstig; in 2035 zullen er 27% minder inwoners en 20% minder huishoudens 
zijn. Dat impliceert voor de woningvoorraad dat er in 2025 20% minder woningen zullen 
zijn en dat er op sommige plekken gaten zullen vallen binnen het bebouwingspatroon. Dit 
biedt kansen en men kan hier op verschillende manieren mee om gaan. Denk aan scena
rio's als: in alle gemeenten de woningvoorraad met 20% terug laten dringen, of in sommige 
gemeenten de woningvoorraad harder te laten krimpen dan in andere gemeenten, of een of 
meerdere gemeenten geheel teruggeven aan de natuur. 

Dit betreft alleen nog maar de krimpopgave voor de woningvoorraad, maar hoe zit het met 
de kwaliteit van deze woningvoorraad? Is de voorraad wel draagkrachtig genoeg om de 
vergrijzing op te vangen? En hoe zit het hier met de vergroening? Kan de vergrijzing, en dus 

• • • • • • • 0 0 0 

I I I I I I I ~ Q Q 
2035 27% minder inwoners 

óó 
2035 20% minder huishoudens 

+ 

krimp, ook iets betekenen voor de jongere bevolkingsgroepen? 20% sloop binnen Parkstad Limburg 1 gemeente valt weg 30% sloop, 10% nieuwbouw 

Binnen de opgave wordt er een uitgangspunt gesteld dat 30% van de huidige woningvoor
raad moet verdwijnen en dat daar 1 0% nieuwe (kwaliteits-)woningen voor in de plaats terug 
moeten komen. Dit kan sloop en nieuwbouw betekenen, maar ook kan het inhouden dat de 
bestaande bebouwing getransformeerd wordt of gerenoveerd. Door krimp ontstaan er voor 
Parkstad Limburg nieuwe kansen om het imago en het identiteit te verbeteren, zodat deze 
regio weer beter in zijn voegen past. 
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112. KRINIP 

2.1 KRIMP??? 
Krimp is een verschijnsel dat zich in verschillende vormen voordoet. Het is niet iets wat al
leen voorkomt in Nederland, en anno 2009, maar het is iets wat overal ter wereld voorkomt, 
ten alle tijden. Bijvoorbeeld de 'Shrinking Cities', zoals steden in het Ruhrgebied in Duitsland 
(wegtrekkende industrie), of bijvoorbeeld Detroit in Amerika (door de 'crashende' auto
industrie) zijn ons al voor geweest. Toekomstig perspectief toont aan dat wij als nederJander 
ook te maken gaan krijgen met het fenomeen Krimp, in Nederland spreken we meer over 
de demografische Krimp. 

Je zou demografische Krimp heel kort kunnen samenvatten als in termen van, het totaal af
nemend aantal inwoners binnen Nederland. Maar demografische krimp moeten we eigenlijk 
breder benaderen. We spreken ook over demografische krimp als het aantal huishoudens 
daalt of als totale leeftijdsgroeperingen in aantallen dalen; ontgroening en/of vergrijzing. Of 
wanneer bepaalde etniciteiten in wijken afnemen (verkleuring). 

De reden waarom een gebied te maken gaat krijgen met krimp, ligt aan verschillende facto
ren die veroorzaakt worden door: 
- Sociaal-culturele factoren: individualisering, emancipatie, invloed op migratiebewegingen 
en op het natuurlijke bevolkingsverloop (geboortecijfer). Bij dit laatste zijn de statistieken erg 
duidelijk, namelijk; het gemiddeld kindertal per vrouw was in 1960: 3,1 en in 2005: 1 ,7. Dit 
is ver beneden het bruto-vervangingsfactor van 2, 1. 
- Economische factoren : hierbij kun je denken aan werkgelegenheid binnen een bepaald 
gebied en heeft invloed op migratiebewegingen. Volgen mensen nieuw gecreëerde banen in 
regio's (people follow jobs) of trekt bedrijvigheid en werkgelegenheid toe naar regio's waar 
de bevolking toeneemt (jobs follow people)? 
- Planologische factoren : Manifesteert zich voornamelijk op lokaal niveau en verhoudt zich 
voornamelijk met de aantrekkelijkheid van een bepaald gebied en heeft invloed op migratie
bewegingen. Groei en krimp van gemeenten zijn in het verleden sterk bepaald geweest door 
de woningbouwontwikkelingen, denk hierbij aan VINEX-wijken. 

2.2 KRIMP IN NEDERLAND 
De demografische krimp die met name Nederland treft, wordt veroorzaakt door de vergrij
zing. Het geboortecijfer is nog steeds aan het afnemen en juist het sterftecijfer stijgt. Deze 
statistieken staan ook in verband met het aantal huishoudens. Deze zullen natuurlijk ook in 
aantal afnemen, maar niet in een dergelijke drastische afnemende lijn als het bevolkingsaan
tal. Bijvoorbeeld, als er één persoon binnen een huishouden wegvalt, wil dit nog niet zeggen 
dat er een woning leeg komt te staan. Vaak blijft de partner alleen achter. Echter heeft deze 
bewoner vaak wel andere wensen en eisen ten opzichte van zijn/haar woning, dan voor
heen. Dit vraagt om een nieuwe aanpak tijdens de ontwikkelingen, planning en ontwerpen 
van het realiseren van nieuwbouw en/of renovatie. 



2.3 KRIMP IN PARKSTAD LIMBURG 
Een van de provincies die nu al te maken hebben met krimp, is het te onderzoeken provin
cie Limburg. Hierbij wordt met name gekeken naar Parkstad Limburg en ingezoomd op de 
deelgebieden M.S.P (Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig) te Heerlen en Kerkrade
west. Parkstad Limburg is een gebied waarbinnen diverse gemeentes samenwerken tot een 
krachtige regio. De 7 gemeentes die de naam Parkstad Limburg mogen dragen zijn; Bruns
sum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. 

Parkstad Limburg is zich zeer bewust van het feit dat zij zullen gaan krimpen en dus de 
komende jaren niet meer zullen gaan groeien. Beter gezegd, Parkstad kent al sinds de jaren 
negentig van de vorige eeuw een negatieve groei. Momenteel herbergt Parkstad 238.684 in
woners, waarvan binnen het komend decennia een krimp zal gaan ontwikkelen van een niet 
zo geringe 20% tot 30%. Zoals in de tabel te zien is, gebeurt dit niet in een geleidelijke lijn, 
maar zal de krimp het hardst toeslaan wanneer de 'Babyboomgeneratie' tot overlijden komt. 
Na het hoogtepunt van deze vergrijzing, zal de bevolking matig blijven krimpen aangezien er 
verwacht wordt dat het geboortecijfer niet zal gaan groeien. Niet alleen de "Babyboomers' 
zijn de oorzaak van dit krimpende gebied. Jongeren vertrekken naar hoogstedelijk gebied, 
waar het leven dynamischer is, werkgelegenheid veel hoger ligt en het woonmilieu veel 
meer te bieden heeft. 

Ontwikkelingen zonder groei zijn niet eenvoudig. Immers groei zorgt voor stedelijke uitbrei
ding, stijgende lijnen omtrent economische ontwikkelingen, stijgende woningmarkt, etc .. 
Aangezien Parkstad in een dalende lijn zit met vele maatschappelijke aspecten en belangen, 
heeft dit ook weerslag op de ruimtelijke beleving en invulling. 

Als het bevolkingsaantal zal afnemen, zal dit ook weerslag hebben op de woningvoorraad. 
Op de langere termijn zal een deel van de woningen overbodig worden. Nu bezit Parkstad 
een woningvoorraad van 112.978 woningen, waarbij de conditie van deze bebouwing veelal 
is achtergebleven. Het voldoet niet meer aan de woonwensen en -eisen van de huidige 
bewoner of is slecht onderhouden. Al deze kenmerken zorgen voor een waardedaling bin
nen de woningmarkt. Om bewoners toch tegenmoet te zullen komen zal de gemeente toch 
moeten na gaan denken aan sloop, verbouw of nieuwbouw. 

Desondanks dat krimp een negatieve lading bezit, biedt dit fenomeen ook grote kansen voor 
Parkstad Limburg. Doordat er een daling ontstaat in de bevolkingsaantallen, ontstaat er ook 
ruimte voor verdunning in het stedelijkpatroon. Dit houdt in dat er nieuwe scenario's ontwik
keld kunnen worden, hoe men het beste om kan gaan met ruimtelijke kwaliteiten en nieuwe 
programma's. Deze nieuwe scenario's kunnen een invulling bieden voor de ontplooiing 
van bewoners/bevolking in combinatie met de karakteristieke eigenschappen die Parkstad 
Limburg, tot een Parkstad maken. Bijvoorbeeld door het investeren in de fijnmazigheid die 
Parkstad Limburg kentekent. 

0 2,5 

krimp> 5% 

krimp 0-5% 

- krimp5-0% 

krimp < 5% 

bevolkingsgroei Nederland : 

Bron. Prognose bevolkingsantwikkeling in Parkstad Limburg, 2005-2025, naar gemeenten. rpb/cbs (pearl) 

-

- - -

Prog se bevolkingsantwikkeling Parkstad Limburg, tot 2045 
Bron.· Umversiteit Maastricht (Prognose Derks 2005) statline,CBS 22-2-2006. 
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I 13. ONDERZOEK 

3.1 COLLECTIEF ONDERZOEK 
Om een volledig overzicht te krijgen wat Parkstad Limburg nou allemaal te bieden heeft en 
in zich heeft, zijn we als afstudeeratelier GreyPower 5 begonnen met een analyse; steden
bouw, karakteristieken, problematieken, etc. Deze analyse zal een aanleiding kunnen geven, 
hoe men om zou kunnen gaan met het fenomeen Krimp . 

De kaarten zijn op verschillende schaalniveau's gevisualiseerd. Denk aan de niveau's; Lim
burg, Parkstad Limburg en de twee onderzoeksgebieden M.S.P. te Heerlen en Kerkrade
West. Om los te komen van de verschillende data's en kaarten en het een ruimtelijk karakter 
te geven, zijn er diverse scenario's ontwikkeld. Deze scenario's geven een inhoudelijk beeld 
hoe er nou omgegaan kan worden met Krimp. Dit zijn uiteenlopende situaties in de plange
bieden M.S.P. te Heerlen en Kerkrade-west, van een tijdelijke oplossing of een totale trans
formatie van het gebied. Bij het scenario; 'Stad zoekt Boer', lag voor mij de fascinatie. 

Om dit onderzoek af te ronden is er een SWOT-analyse gemaakt. Deze SWOT-analyse haalt 
de sterke en zwakke punten uit de plangebieden, waardoor er een helder beeld ontstaat 
welke locaties meer aandacht verdienen om verder uit te diepen en uit te werken. 

3.2 INDIVIDUEEL ONDERZOEK 
De locatie's binnen M.S.P. en Kerkrade-west waren optioneel en zijn bepaald uit de SWOT
analyses. Het gekozen plangebied ligt binnen M.S.P. te Heerlen en bezit een inspirerend 
karakter van het rood en groen, oftewel het stedelijke en het landelijke karakter. 

Om dieper in te gaan op de vraag naar de omgang met Krimp, zal het plangebied naast de 
waarneembare elementen ook onderzocht worden op de voorspellende elementen. Wie zal 
er nog wonen tijdens de top van de Krimp? Wat voor rol speelt Krimp binnen de openbare 
ruimte in de loop der jaren? Hoe zou je de leefbaarheid kunnen optimaliseren, of behouden, 
in tijden van Krimp? Juist in woongebieden waar veel senioren wonen, zijn kleinschalige 
voorzieningen op loopafstand erg belangrijk. Hoe zit het dan nog met de voorzieningen, 
kunnen zij nog voortbestaan of is men gedwongen om naar het centrum te verhuizen? 
Krimp draait, binnen Nederland, om de vergrijzing en dus senioren. Maar hoe zit het met de 
jongeren en zijn er nog andere doelgroepen die belangen hebben binnen het plangebied? 

Het is belangrijk te onderzoeken wie er woont er nu in M.S.P. en hebben deze doelgroepen 
nu al wensen? En wat betekenen deze wensen op de langere termijn? Wat voor voorzie
ningen worden toegevoegd aan het nieuw ontwikkeld stedenbouwkundig plan? En wat voor 
architectuur past het beste bij het plangebied en de toegevoegde functies. De herstructure
ring dient de leefbaarheid te optimaliseren en zorgt dat de sterke punten in de stedenbouw 
naar voren zullen komen. De architectuur van de voorzieningen en de context zorgen voor 
de aanlokkelijkheid van de wijk. 



De merkbare verdunning van de bevolking is niet het enige probleem dat binnen Parkstad 
Limburg heerst. De wijk M.S.P, te Heerlen, is een Krachtwijk met zijn nodige sociale proble
matiek. De wijk is bestempeld met de benaming 'Vogelaarswijk', met deze term en gegeven 
heb ik niets gedaan binnen mijn onderzoek en ontwerp. Hier heb ik bewust voorgekozen, 
vanwege het feit dat het bestempelen van een wijk onder een grote noemer, geen eigenbeeld 
bezit. Ik heb de wijk bekeken vanuit mijn ogen en niet vanuit een bevoerdelend gegeven wat 
de 'Vogelaarswijk' met zich meebrengt. 

Dat brengt de deelsteling tot: 
- Het ontwerpen van een herstructureringswijk waarbij de woonkwaliteit verhoogd wordt en 
voldoet aan de wensen en eisen van deze tijd. 
- Inhakend op de harde grens tussen de wijk en aangrenzend landschap. 
- Doelgroepen: jongeren, senioren en de allochtone vrouw. 

Probleemstelling: 
Hoe kun je een wijk zo herstructureren, zodat deze voldoet aan zowel de wensen en eisen 
van senioren, als die van de jongeren van deze tijd, als die van de allochtone vrouw. En hoe 
kan het omliggende landschap hierbij een rol spelen. 

Om los te komen van het collectief onderzoek, zijn er scenario's ontwikkeld voor het plange
bied binnen M.S .P. Deze zijn ontwikkeld vanuit de bestaande kwaliteiten van het plangebied 
die in de toekomst een visie kunnen versterken. Ze zijn belangrijk geweest binnen het proces 
van het project om tot een visie te komen, om vervolgens tot een ontwerp te komen. Deze 
scenario's zijn in de Beeldbank opgenomen, achter in dit verslag (hoofdstuk 9, pagina 53) 

Actieve senioren 
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I 14. LOCATIE MEEZE~IBROEK 
4.1 HISTORIE MEEZENBROEK 
Meezenbroek maakt deel uit van de wijk M.S.P., Meezenbroek, Schaesbergerveld en Pale
mig te Heerlen en is gelegen op de rand ten noordoosten van Heerlen. De wijk is ontstaan in 
de tijd van de mijnwerkerskolonieën, maar toch heeft iedere deelbuurt zijn eigen ontstaans
geschiedenis en dus ook ieder zijn eigen karakter. Zoals, Meezenbroek ligt in het midden 
van de wijk en huisvesten vroeger de mijnwerkers die beneden het maaiveld werkten. Deze 
mijnwerkers hadden vaak niet veel te besteden en dat is terug te zien in het opzet van de 
kavels, kleine woningen en een smal straatbeeld. Schaesbergerveld huisvesten daarente
gen de mijnwerkers die boven het maaiveld werkzaam waren. Het perceel had een ruimere 
opzet, straten waren breder, kinderen konden naar school gaan en later misschien zelfs 
gaan studeren. Palemig huisvesten juist de opzichters van de mijnbouw en hier zijn ook 
de vrijstaande woningen met grote tuinen terug te vinden. Ruime kavels met een landelijk 
karakter. 

Om niet te diep in te gaan over de gehele wijk M.S.P. gaat het onderstaande voornamelijk 
over de ontstaansgeschiedenis van deelbuurt Meezenbroek, waar het plangebied in gelegen 
is. Hierdoor zal er een helder beeld worden gecreëerd over hoe de wijk toentertijd is ontwik
keld en wat voor wijk het tegenwoordig is. 

In 1921 was men bezig om voorbereidingen te treffen om de wijk Meezenbroek op te 
bouwen. Toen men bezig was met de werkzaamheden voor de watervoorziening van de 
toekomstige wijk, werden er harde brede muurresten gevonden van een grote Romeinse 
boerderij van honderd jaar na Christus, een zogenaamde villa rustica. 

Na de ontdekking van de resten van een groot Romeins badgebouw in het stadscentrum 
(de Thermen) was deze vondst een nieuwe aanwijzing voor het belang van Heerlen in de 
Romeinse tijd. Hij werd gedaan op de hoek van de Frans Halsstraat en de Tooropstraat, 150 
meter noordoostelijk van de eerste opgraving. Er kwamen resten van wandschilderingen en 
van fresco's op de vloeren te voorschijn. Zij wezen op de rijkdom van de Romeinse bewo
ners van Meezenbroek. Vlak na 200 werd de villa van Meezenbroek verlaten, net als veel 
andere grote boerderijen in de buurt van Heerlen. 

Meezenbroek 
Vanaf 137·1 komt Meezenbroek voor in de geschiedenisboeken. In dat jaar bestreden de 
troepen van de hertogen van Brabant en Gelreelkaar in de slag bij Baesweiler. Aan Brabant
se kant vocht ridder Schettert van Meysenbroeck, die thuis was op het landgoed Meezen
broek. De naam is vermoedelijk een samenvoegsel van een verkorting van Bartholomeus, 
mogelijk een vorige eigenaar, en broek, de aanduiding van een laag, langs een beek of rivier 
gelegen, en daardoor vaak drassig stuk land. 

De afstammelingen van Schettert van Meysenbroeck verkochten het kasteel, de aangren-



zende hoeve en het landgoed omstreeks 1450, waarna verschillende eigenaren het kasteel 
Meezenbroek en de hoeve mochten betrekken via vererving, huwelijk en verkoop. Uiteindelijk 
in 1918, kocht de gemeente Heerlen de hoeve, de landerijen en het deels vervallen kasteel. 
In 1939 werd het geheel gesloopt, waarbij het puin van het kasteel ondergrond dienden van 
de Meezenbroekerweg. De hoeve werd nog jarenlang verpacht, maar na de oorlog raakte de 
hoeve in verval en in 1978 werd het grootste deel gesloopt. Alleen het poortgebouw bleef 
staan, werd gerestaureerd en huisvest tegenwoordig een restaurant functie. 

Plan Meezenbroek 
Het plan Meezenbroek bestond oorspronkelijk uit 1325 arbeiderswoningen; 215 midden
standswoningen, winkels en openbare gebouwen, zoals twee scholen, een kerkgebouw, 
een badhuis, een politiepost en een hulppostkantoor; een groot plantsoen rond de bestaan
de vijvers; een openbare speelplaats en arbeiderstuinen. 

De woningnood had te maken met de snelle ontwikkeling van de mijnbouwindustrie. Bij de 
start van de eerste mijn in 1899, de Oranje Nassau-mijn 1, was al duidelijk dat er weliswaar 
genoeg kolen in het Limburgse land waren, maar te weinig geschikte arbeiders om ze uit de 
grond te halen. Het merendeel van de arbeiders moesten door grote wervingsacties honder
den mannen en gezinnen naar Limburg halen. Door de grote instroom van mensen groeide 
de Heerlense bevolking tussen 1900 en 1915 van 6.500 inwoners naar ruim 20.000 inwo
ners. Voor de nieuwkomers was er onvoldoende woonruimte, dus de mijnondernemingen 
moesten woningen bouwen voor de arbeiders (kompels genaamd) en hun gezinnen. 

Door de komst van de woningwet van 1902 werden de arbeiderswoningen beter gebouwd, 
maar doordat er weinig ervaring was, en doordat de gemeente en het rijk er voorzichtig 
waren, werd er in het begin nog maar weinig gebouwd. In verband met de financiële risico's 
gaven zij alleen steun aan kleinschalige woningbouwprojecten. De ontwikkelingen tijdens de 
Eerste Wereldoorlog brachten daarin verandering. Door het vrijwel stilliggen van de interna
tionale handel tijdens de oorlog was Nederland vrijwel geheel op zijn eigen kolenvoorraad 
aangewezen. Hierdoor ontstond er nog een grotere druk op de woningvoorraad, dus de 
gemeente en het rijk moesten zich wel inzetten voor grootschalige woningbouwprojecten. 

In 1920 vroegen vier woningbouwverenigingen een lening aan voor hun plannen op het 
terrein van de zogenaamde bouwhoeve Meezenbroek. De katholieke woningvereniging De 
Volkswoning, opgericht in 1917, had plannen voor 250 arbeiderswoningen en acht winkels. 
De socialistische coöperatie GlückAuf, actief sinds 1913, wilde 159 woningen en 1 winkel 
bouwen. Daarnaast waren er nog twee nieuwe volkshuisvesters: Elimen De Voorzorg; beide 
een protestants-christelijke achtergrond en waren opgericht in 1919. Zij namen de bouw 
van 99 en 150 arbeiderswoningen op zich 

Om al te grote verschillen tussen de woningtypologl"en van de bouwverenigingen te voorko-
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men, eiste de gemeente dat de ingehuurde architecten overleg met elkaar zouden plegen. 
Waarna de gemeente goedkeuring zou geven voor het totale plan van GlückAuf en de Voor
zorg kreeg toestemming om 44 woningen, 2 winkels met bovenwoning en een clubgebouw 
met woonhuis te bouwen. 

In de zomer van 1922 werden de eerste woningwetwoningen van de nieuwe wijk opgeleverd 
en Meezenbroek was niet langer alleen maar een landgoed. Juist temidden van de weilan
den lagen nu twee groepen woningen, ruim tweehonderd in totaal, en een winkel. Naast de 
grote vijver stonden twee scholen, protestants-christelijke Minister de Visserschool voor 
basisonderwijs en de christelijke kleuterschool. De nog onverharde hoofdstraat, later de 
Kasteellaan, scheidde de beide buurten en vormde via de Meezenbroekerweg de wegver
binding met het stadscentrum. Een kortere route boden de voetpaadjes, die dwars door de 
weilanden naar het centrum van Heerlen liepen. 

Tussen 1928 en 1931 bouwde De Voorzorg, op de haar in 1920 al toegewezen terreinen in 
de Meezenbroekse 'staatsliedenbuurt', in totaal 221 woningen, wat het totaal aantal wonin
gen op ruim 500 bracht in 8 jaar tijd . 

Na de Tweede Wereldoorlog werd met man en macht aan de wederopbouw gewerkt. De 
woningnood moest nu toch voor eens en altijd worden opgelost. Het plan om Meezenbroek 
uit te breiden lag voornamelijk in het gebied tussen de Mesdagstraat en de gemeentegrens 
met Schaesberg. De Volkswoning bouwde hier in 1953, 195 eengezinswoningen. Met de 
voltooiing daarvan was Meezenbroek bijna helemaal volgebouwd. Bij de grenscorrectie en 
grondgebied overname van Schaesberg in 1958 werd Heerlen nog verder uitgebreid. Het 
betrof onder andere de grond waarop de flats van de Govert Flinckstraat in aanbouw waren 
en waarop omstreeks 1960 sportvelden werden aangelegd. Deze nieuwe, katholieke, wijk 
kreeg in 1961 zijn kerk met de naam Heilige Geest-Kerk aan de Mesdagstraat Voor het on
derwijs aan de katholieke jeugd werden de Lucia-school voor meisjes en de Pius X-school 
voor jongens gebouwd. Aan de westelijke rand van de wijk, in de richting van het centrum, 
kwamen twee scholen voor middelbaar onderwijs. 

De woning 
Groen en gevarieerd, zo moest Meezenbroek er volgens de plannen van 1920 uitzien. De 
plantsoenen, het vijverpark, het stratenpatroon en de verschillende huizentypen zouden voor 
een woonomgeving zorgen waar de Heerlense arbeider tot rust kon komen en hij en zijn 
gezin naar tevredenheid woonden. Naast deze uiterlijkheden ging het natuurlijk vooral om 
de ruimte in de woningen, de voorzieningen en de hoogte van de huur die moest worden 
betaald. 

De meeste vooroorlogse arbeiderswoningen hadden een inhoud van gemiddeld 250 kubieke 
meter. Op de benedenverdieping van het huis lagen de gang, de voorKamer, de Woonkamer, 



de keuken, de toilet en een bergplaats . Zij hadden in totaal een oppervlakte van ongeveer 40 
vierkante meter. Toen de woningnood eind jaren vijftig nog steeds nijpend was, gingen Glück 
Auf en De volkswoning in Meezenbroek flats bouwen. In 1958 verrezen ze aan de randen 
van de wijk, aan de Limburgia-, de Albert Cuijp- en de Govert Flinckstraat. Zelfs de bouw 
van de ouden-van-dagen-woningen hielden verband met de heersende woningnood. Begin 
jaren zestig probeerde de gemeente ouders, van wie de kinderen al op zichzelf woonden, 
te bewegen naar kleiner woningen, zodat hun eengezinswoningen vrijkwamen voor jongere 
families. 

Verenigingsleven 
Meezenbroek is altijd opgedeeld geweest in twee groepen; de niet-gelovige socialisten en 
de protestants-christelijke. Zij werden gescheiden door hun opvattingen en tevens door de 
Kasteellaan, die dwars door Meezenbroek loopt. Ten zuiden van deze weg, aan de kant van 
het stadscentrum, stonden de woningen van de protestants-christelijke De Voorzorg. Aan 
de noordkant lag het complex van de socialistische GlückAuf. Zelfs de geïsoleerde ligging 
van de wijk ten opzichte van het Heerlense centrum bracht niet meteen de verwachte sa
menhorigheid. 

Pas na de oorlog zag men elkaar niet meer uitsluitend als ongewenste vreemden. Dit demon
streerde zich in de jaren '50/ '60 in de Meezenbroekse weidefeesten, waar alle verenigingen 
zich lieten zien of horen. Na deze periode werd het denken in godsdienstige en politieke 
hokjes steeds minder belangrijk. Mede door het verzwakken van het groepsidee nam de 
saamhorigheid af. Mensen gedroegen zich steeds meer als onafhankelijke individuen. 

Sport en ontspanning was een onuitputtende bezigheid binnen Meezenbroek. De protes
tanten hadden een zeer gevarieerd verenigingsleven, voornamelijk gebaseerd op culturele 
zaken. De socialisten en niet-gelovigen waren minstens even sportief, gymnastiek, tafelten
nis en voetbal waren de twee grootste verenigingen. Ook de katholieken deden aan sport, 
muziek, acteren, ballet en wandelen, al werd dit wel alleen gedaan binnen eigen kring. Voor 
voetbal ging men naar de naast gelegen buurt Schandelen. 

Maar er kwam een keerzijde binnen het verenigingsleven, het individualisme kwam in 
aantocht. Mensen wandelden voortaan met de hond of ze 'jogden' zondags op de hei. 
Zangverenigingen kregen, door de afnemende belangstelling voor het geloof, steeds min
der jonge leden. De muziek die de harmonie speelde, viel bij de jeugd steeds minder in de 
smaak. Bovendien moesten de verenigingen concureren met tal van nieuwe sporten, het 
drukker wordende schoolprogramma en natuurlijk de televisie. Soms bood samengaan met 
een vereniging uit een andere wijk uitkomst. In andere gevallen hield men op met bestaan, 
waardoor het verenigingsleven binnen Meezenbroek minder gevarieerd werd maar bleef wel 
degelijk bestaan. Bron Meezenbroek viert feest, woningstichting De Voorzorg, 1997 

Handwerkclubje Meezenbroek 
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4.2 STEDENBOUW 
De wijk M.S.P. bestaat, zoals eerder vermeld, uit drie deelbuurten; Meezenbroek, Schaes
bergerveld en Palemig. De deelbuurten Schaesbergerveld en Meezenbroek bezitten nog 
diverse resterende delen van de monumentale mijnwerkerskoloniën en Palemig bezit nog 
steeds het kenmerkende dorpskarakter met zijn lintstructuur en historische dorpskern. 

Landschappelijk gezien zijn de eigenschappen als, het overgoten unieke groene heuvelland
schap dat voortkomt uit de beekdalenstructuur erg karakteristiek. Ten noorden van de loca
tie loopt de Palernbergerbeek die Meezenbroek en Palemig fysiek van elkaar doet scheiden. 
Dit veroorzaakt niet alleen een scheiding, maar dit zorgt er ook voor dat Palemig geïsoleerd 
raakt ten op zichten van de andere twee deelbuurten, waardoor het juist zijn landelijke ka
rakter kan behouden. Het landelijke karakter van Palemig wordt nog meer onderstreept door 
de Limburgse carré boerderijen en de bijbehorende weilanden, wat het contrast nog meer 
verhoogd ten opzichte van de andere twee verstedelijkte deelbuurten. 

Ingezoomd op de deelbuurt Meezenbroek, met name op het plangebied, komen voorna
melijk karakteristieken naar voren vanuit het stedenbouwkundige perspectief. De open 
bouwblokken, bestaan uit een monotoon rigide straatbeeld met repeterende strokenbouw 
en stempelstructuren uit de jaren '60. Deze stempelstructuur zit minder eenvoudig in elkaar, 
dan de strokenbouw, wat dus ook zou kunnen leiden tot meer diversiteit binnen de wijk. De 
strokenbouw binnen de stempels, bestaat uit lange lineaire rijtjeswoningen van 2 à 3 ver
diepingen hoog, die star naast elkaar zijn gesitueerd binnen in het plangebied. Dit rationeel 
karakter wordt doorbroken door de l1oogbouw, van 4 à 5 verdiepingen hoog, die het plange
bied doet ontsluiten in de richting van het rijke groene heuvellandschap. Dit zorgt voor een 
afwisselend beeld qua bouwhoogte en volume. 

Echter door de herhalingen van de stempels valt de diversiteit in het niets en ontstaat er een 
eentonig straatbeeld met veel steen en minimale openbare ruimte. Ook de kreten als 'Licht, 
lucht en ruimte', die uit dezelfde tijdsgeest zijn ontstaan, zijn niet meer terug te vinden in 
de opbouw van de wijk. De wijk is voornamelijk dichtgeslibd door geparkeerde auto's en 
garageboxen, die er voor zorgen dat de adem uit l1et straatbeeld haalt. Het gebied is stil 
blijven staan, alleen de randen kennen een aantal nieuwe ontwikkelingen door de jaren heen. 
Tegenwoordig heeft men andere eisen en wensen aan zijn woning en woonomgeving dan 
in de jaren '60. Daardoor lijkt de wijk zijn tijdgeest te zijn verloren. Desondanks nemen deze 
naoorlogse wijken toch een belangrijke plaats in beslag op de tijdslijn van de 20-eeuwse 
erfgoed lijst. 

Een ander kenmerk is vanuit een sociaal maatschappelijk oogpunt bekeken. Door de mijn
werkerskolonie is de wijk van oudsher een zeer hecl1te buurt. Men kenden zijn buurman 
en de rest van de wijkbewoners en was actief in het verenigingsleven. Aan de noordzijde 
van het plangebied zijn sportvelden terug te vinden en aan de zuidzijde de katholieke kerk, 



maar deze kent een leegstand van een aantal jaren. Dit verenigingsleven is tegenwoordig 
niet meer zo groots en actief als toendertijd , maar de sociale band is onderling nog wel te 
benoemen en men weet precies wie zijn medewijkbewoner is. Door alle wortels en sociale 
banden van oudsher is men niet zomaar bereidt om te verhuizen en dit onderstreept de 
'honkvastheid' van de wijkbewoner. 

Zwakke punten van het plangebied binnen Meezenbroek, zijn onderandere de 'blinde vlek
ken '. Deze zijn namelijk terug te vinden bij de vele garageboxen die achter de woningen en 
hoogbouw zijn gesitueerd. Hier bevinden zich vaak kleine criminele activiteiten; wietplanta
ges, graffiti , vernielingen, etc. Ook zijn hier vaak hangjongeren terug te vinden, die hier niet 
thuis horen. Zij horen op een plek binnen in de wijk waar ze bijeen kunnen komen. 

Door de eentonigheid van de strokenbouw en de stempels ontstaan er oriëntatieloze situa
ties. Bijvoorbeeld, men heeft geen idee waar hij/zij zich bevindt binnen de wijk M.S.P. . Het 
smalle straatpatroon zorgt voor korte zichtlijnen, wanneer deze botsen op de hoogbouw of 
op andere bebouwingen die allemaal op elkaar lijken. Er zijn weinig herkenningspunten te 
benoemen. waar men zich op kan oriënteren. 

Door de vergrijzing ontstaat er krimp binnen de bevolkingsantwikkeling en het aantal huis
houdens binnen Parkstad Limburg, en dus ook in het Heerlense M.S.P.. Door deze krimp 
komt er weer meer ruimte binnen het plangebied en bieden zich er nog meer kansen aan om 
de wijk weer volledig te laten functioneren . Ook worden de kwaliteiten, die de wijk al bezit, 
geüpgraded naar de geest van deze tijd. 

4.3 GROEN 
Een groots kwaliteitselement van Parkstad Limburg is het groene karakter. Dit groen zorgt 
voor de scheiding van de diverse dorps-/stadskernen en onderstreept het versnipperend 
karakter binnen de fijnmazigheid van Parkstad Limburg. En tot slot, om niet te vergeten, 
Parkstad Limburg ontleent zijn naam aan deze kwaliteitseigenschap. 

Het landschap van het plangebied is voor de nederlandse begrippen uniek en kan gezien 
worden als een noordelijke uitloper van de Ardennen en Eifel. Dit unieke verschijnsel heeft 
alles te maken met de hoogteverschillen die op relatief korte afstanden optreden. Deze 
hoogteverschillen met plateau's, dalen en glooiingen zijn het gevolg van vele en complexe 
geologische processen. die de basis hebben gevormd van het huidige landschap. 

Daarbij heeft het water bij de vorming van het landschap een belangrijke rol gespeeld. Een 
aantal beken hebben diepe dalen uitgeslepen, die vervolgens een onderdeel zijn van het ge
zichtsbepalende karakteristieke van het landschap. Deze beekdalen in Zuid-Limburg hebben 
landelijk gezien een geheel eigen karakter. ook wat betreft de ontstaanswijze, flora, fauna en 
dus niet alleen voor wat betreft landschappelijke aspecten. 2009, 1mpressies bestaande w1jk MS P 
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Verder is er een volwassen groenstructuur langs de randen van het plangebied, bij de sport
velden en rondom de leegstaande kerk terug te vinden. Deze bestaande groenstructuur, o.a . 
volwassen bomen, zal behouden worden en het nieuwe plan zal zich hier op aanpassen 
en versterken. Deze groenstructuur dient als een groene kader van het plangebied wat een 
verloop zal gaan krijgen binnen in de wijk . 

4.4 TYPOLOGIE WONINGEN 
Binnen het plangebied zijn er 3 verschillende typologieën terug te vinden; de aaneengescha
kelde eengezinswoningen, de seniorenwoningen en de flatgebouwen. Deze woningen zijn 
eenvoudig en ruim genoeg opgezet met de visie van toendertijd; het eerder aangehaalde 
'licht, lucht en ruimte' credo. 

De eengezinswoning 
Men betreedt de woning aan de straatzijde door middel van een opstapje. Deze opstapjes 
waren nodig om de hoogteverschillen binnen het gebied op te vangen. Vervolgens kwam 
men in een gang terecht met het toilet, de doorgang naar de Woonkamer en de eetkeuken, 
en een trap die naar het souterrain gaat en een trap naar de eerste verdieping. Via de gang 
werd men ontvangen in de Woonkamer waar men bij elkaar kwam, gezellig genietend van 
een kopje koffie. De eetkeuken is aan de achterzijde gesitueerd en biedt het directe contact 
met de achtertuin. Deze is groot opgezet, zodat hier een grote tafel in paste waarmen met 
z'n allen aan kon eten na het harde werken in de mijnen. In deze achtertuin is nog een ander 
bijzonder element terug te vinden, en dat is een extra toegang naar het souterrain. 

De eengezinswoningen bezitten allen een voortuin en een achtertuin, deze is ook aan de 
achterzijde bereikbaar, waardoor het daglicht eenvoudig de Woonkamer kan binnenstromen. 
Sommige achtertuinen kennen een behoorlijke diepte, aangezien sommige bewoners graag 
wat gewassen deden telen op een stukje land. Dit werd voornamelijk aan de allochtone 
arbeiders aangeboden, omdat bij deze groep mensen hier meer vraag naar was. 

Op de eerste verdieping waren 3 Slaapkamers en de Badkamer aan de overloop gelegen. De 
wat grotere Slaapkamer was meestal toe bedeeld naar de vader en de moeder. De kleinste 
Kamer bezit een inbouwkast om ruimte te kunnen besparen. Vervolgens zou men de route 
kunnen vervolgen door de laatste trap te nemen naar de zolder, maar deze was niet verdie
pingshoog en diende voornamelijk als opslagruimte. 

Tegenwoordig zijn de woningen voorzien van isolatieglas, spouw, dak, vlieringsisolatie en 
een combiketel. Dus er is al een stap in de richting van de tegenwoordige tijd gedaan. 

De seniorenwoning 
Deze gelijkvloerse woningen, 8 stuks, zijn in dezelfde tijdsperiode gebouwd als de eenge
zinswoningen. Men komt midden in de woning binnen. Aan de linkerzijde is de Woonkamer 



gesitueerd, met daarachter het terras. Waar men vanuit de Slaapkamer op kan kijken. Vanuit 
de Slaapkamer betreedt men de Badkamer. Waar vanuit men, als men de route zou doorlo
pen, ook weer bij de voordeur kan komen. Aan de rechterzijde van het entree, en dus aan de 
straatzijde, bevind de keuken en de berging. Je zou kunnen stellen dat een senior steeds in 
contact staat met de buitenwereld, overal in de ruimtes waar hij zijn meeste tijd doorbrengt 
- de Woonkamer en de keuken - zit een koppeling naar buiten. 

De flatgebouwen 
De flatgebouwen staan op de rand van het plangebied en omkaderen de eengezinswoningen 
en de seniorenwoningen. De drie gebouwen bezitten ieders 4 bouwlagen, waarvan de plint 
uit opslagruimte bestaat. 

Het gezamenlijke entree bevindt zich aan de kopgevel, waar men vervolgens door een galerij 
zich naar zijn woning voort beweegt. Het entree is in het midden van de woning gesitueerd. 
Aan de gang ligt aan de rechterkant een kleine Slaapkamer en aan de linkerkant bevindt zich 
de douche en de keuken. Aan het eind van de gang is er nog een Slaapkamer terug te vinden 
en de Woonkamer. Deze twee ruimtes zijn gekoppeld aan een balkon dat weids uitzicht biedt 
over het groene Limburgs landschap. 

4.5 HERSTRUCTURERING 
De komende jaren zal Parkstad Limburg te maken gaan krijgen met sloop, herstructurering 
en nieuwbouw, dit heeft niet alleen met het verschijnsel Krimp te maken. Maar ook heeft 
het te maken met het feit dat de bebouwing (zie 4.4) van Meezenbroek al een aantal jaren 
niet meer voldoet aan de woonvisie van de tegenwoordige tijd. Doordat er een kans ontstaat 
door Krimp, zal er sneller gereageerd moeten worden op de bestaande woonkwaliteit en 
leefbaarheid. De bevolkingsaamallen zullen terug gaan lopen en het aantal huishoudens 
gaan ook dalen (al dan niet in een minder sterk dalende lijn). Woningen en andere bebou
wingen komen leeg te staan, waardoor de leefbaarheid rondom deze situatie in twijfel wordt 
getrokken. Hier zal dus geanticipeerd moeten worden, door middel van transformatie. Aan 
de ene kant zal deze herstructurering eenvoudig kunnen verlopen, aangezien het plangebied 
binnen Meezenbroek voornamelijk uit huurwoningen (woningbouwcoöperatie Woonpunt) 
bestaat. Maar anderzijds kan dit een lichte vertraging oplopen, vanwege de 'honkvastheid' 
van de bewoners. 

Ook wordt de herstructurering aangewakkerd vanwege de vraag naar een andere type 
woningen. De rijtjeswoningen en appartementen, zijn te klein en vervullen niet de huidige 
wensen en eisen van de, toekomstige, bewoners. Dit is niet alleen toe te schrijven aan de 
veranderende tijdsgeest, maar de verschuiving van de demografie en de vergrijzing zijn ook 
belangrijke aspecten. De bebouwing is zowel verloederd als verouderd, waardoor aanpas
singen ten aanzien van zorg erg lastig gaat worden. Het entree, bijvoorbeeld, bezit veelal een 
optrede en de gangen zijn te smal voor een rolstoel. Zorgbehoevenden raken hierdoor nog Krimp 
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meer immobiel, waardoor de kans op 'achter de geraniums zitten' groter wordt en in het 
welbekende isolement raken. 

De wijk M.S.P. valt onder de vele jaren '60 wijken van Nederland. Het is bekend dat veel 
van deze wijken, ook M.S.P. enige problematiek kennen. Zowel bouwtechnisch als sociaal
maatschappelijk. Bij dit laatste kun je denken aan hangjongeren, hoge werkloosheid (in een 
groot aantal gezinnen zijn al drie generaties werkloos), laag geschoold, criminaliteit, etc .. 
Maar doordat er in de wijk weinig openbare ruimte, weinig groen, vele blinde vlekken terug 
te vinden zijn, staat de leefbaarheid en woonkwaliteit op een laag pitje. Er is ook geen plek 
voor zelfontplooiing. Maar door de Krimpperiode ontstaat er licht, lucht en ruimte in de wijk, 
waardoor juist weer ruimte ontstaat voor nieuwe ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zullen 
de leefbaarheid en woonkwaliteit van de locatie weer doen optimaliseren. Maar om dit te 
verkrijgen is het de bedoeling dat de bewoners hierin ook een belangrijke rol gaan spelen. 
Zij zullen volwaardig deel gaan uitmaken van de samenleving van de wijk en daarbij de 
verantwoordelijkheden op zich nemen die bij deze wijk komt kijken. Er is nu al een buurt
bewonerscommissie opgestart, en men is bereidwillig genoeg om mee te helpen aan een 
betere wijk. Zowel jong als oud (zie verder 4.5 Doelgroepen). 

De beekstructuur met zijn groene Iimburgse heuvellandsschap is een belangrijk uitgangs
punt om het plangebied te optimaliseren. Het is opmerkelijk te noemen dat je van binnen 
uit de wijk, totaal niets ervaart van deze groene omgeving. Terwijl je juist binnen een loop
afstand van zo'n vijf minuten midden in het groene landschap kan wanen. Er bestaat geen 
relatie tussen het rood en het groen, maar er bestaat ook geen overgangsgebied van het 
stedelijke naar het landschappelijke. Terwijl de wijk juist gelegen is op de rand van Heerlen. 
Dit is een fascinerend gegeven, om te zien hoe Krimp hier op zal gaat reageren. 



I Is. DOELGROEPEN 

De doelgroepen die bekeken worden binnen de locatie zijn zowel de jongeren, als de seni
oren, als de allochtone vrouw. Ik noem deze drie groepen de 'eenzame doelgroepen' , want 
alledrie de groepen staan altijd een beetje op de zijlijn van de maatschappij. Zij worden vaak 
niet begrepen of gehoord, terwijl deze mensen genoeg te zeggen hebben en beslaat een 
groot deel van de samenleving. 

Een voorbeeld vanuit het plangebied Meezenbroek, is dat de jongeren tegenwoordig een 
probleem vormen binnen M.S.P en er is vraag naar een jongerencentrum. Zoals de tabel aan 
de linkerkant doet vermelden, bestaat een groot deel van de bevolking uit jongeren (22%). 
Waardoor het aan te raden is om naar deze jongeren te luisteren. De senioren lopen het 
gevaar dat ze op een bepaalde leeftijd in een isolement raken en om deze vereenzaming te 
voorkomen zullen er diverse laagdrempelige impulsen worden toegevoegd aan het plan
gebied. Ook de andere doelgroep, de allochtone vrouw, is ontstaan uit een onderzoek van 
gemeente Heerlen (sociale herovering, stand van zaken 2007) . Hieruit is gebleken dat de 
allochtone vrouw graag in aanraking wil komen met andere vrouwen, zowel autochtoon als 
allochtoon. Nu zit de allochtone vrouw thuis met haar kinderen . Ze kan niet gaan werken 
omdat ze de Nederlandse taal niet voldoende beheerst. Daarbij heeft ze geen familie en/of 
vrienden in haar directe nabijheid, waardoor de kans op vereenzaming vergroot. 

Bij de eerste twee doelgroepen is er sprake over een nieuwe generatie mensen. De opvattin
gen zijn veranderd en de maatschappij op hun heen ook. Daarom spreekt men tegenwoordig 
over de nieuwe jongeren en de nieuwe ouderen. 

5.1 DE NIEUWE JONGEREN 
Ik ben een jongere, jij niet. Ik ben geïnteresseerd in deze wereld, ik ben bevlogen, ik ben 
sociaal, ik vind het belangrijk wat er op deze wereld gebeurt. Ik geloof niet alleen niet dat er 
iets op te lossen valt via de politieke systemen van nu. Ik zoek liever mijn eigen vorm, mijn 
eigen manier. Ik wil niet gekopieerd worden, ik hou van mensen die zichzelf zijn en staan 
voor hun eigen denkbeelden. Ik vind volwassenen die jong en hip doen echt belachelijk. 
Volwassenen begrijpen ons niet. Bron: Generatie Einstein, slimmer, sneller en soc1aler. Communiceren met 

jongeren van de 21e eeuw. Jeroen Boschma & lnez Groen, Pearson Education Benelux 2007, P 81 

De huidige generatie jongeren laat zich typeren in een aantal kenmerken en eigenschappen. 
Ze zijn socialer, doen steeds meer vrijwilligerswerk en zijn meer betrokken bij maatschap
pelijke onderwerpen. Voorbeeld hiervan is een project uit de Randstad georganiseerd door 
het Rode Kruis, 2 aan tafel. Deze generatie heeft een mening, komt hier openlijk voor uit en 
discussiëren over allerlei maatschappelijke thema's, waarbij het thema en onderwerp met 
mogelijke oplossingen belangrijk zijn, niet de vorm en de procedure waarin oplossingen 
dienen te worden gegoten. 
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voor staan en duidelijk je eigen mening hebben. Jongeren van nu zijn, net als alle voorgaan
de generaties, bezig met het ontwikkelen van een eigen identiteit. Meelopen zit er niet meer 
in als individu, 11et is juist belangrijk om je eigen ik te hebben ontwikkeld. Deze ontplooiing 
gaat gepaard met verschillende experimenten; verschillende kledingstijlen, haardrachten, 
piercings, etc. 

Authenticiteit verwachten jongeren niet alleen van hun leeftijdsgenoten, maar ook van de 
wereld om zich heen. Een docent moet goed zijn in zijn vak en dit kunnen overbrengen naar 
de studenten, hiermee dwingt de docent respect af. Een hippe docent valt door de mand 
wanneer hij zijn vak niet goed verstaat. Een bedrijf dat hip doet, maar niet is, zal geen res
pect verkrijgen bij zijn doelgroep jongeren, al heeft het bedrijf wel goede producten. Echtheid 
is belangrijk. 

Ik wil serieus genomen worden. Ik haal mijn informatie van zo veel verschillende plekken, 
dat je mij niets meer kunt wijsmaken. Ik geloof niet automatisch wat je zegt. Ik heb respect 
voor mensen die het echt weten, niet voor iemand die een standaardverhaaltje uit een boek 
opdreunt. Bron: Generatie Einstein, slimmer, sneller en socialer. Communiceren met jongeren van de 21 e eeuw, 
Jeroen Boschma & lnez Groen, Pearson Education Benelux 2007, P 81 

Een ander aspect is respect, wat bijzonder belangrijk geworden is binnen deze generatie. 
De definitie heeft een totaal andere lading gekregen dan binnen de voorgaande generaties. 
Respect betekent niet het automatische respect dat (oudere) mensen verwachten op basis 
van leeftijd of positie in de maatschappij, maar betreft respect voor je eigen kunnen en je 
authenticiteit. 

Wat sterk naar voren komt is dat deze generatie jongeren erg bezig is met zelfontplooiing. 
Jezelf ontwikkelen als mens speelt daarin een belangrijke rol, waarbij in het leven gelukkig 
worden en plezier hebben het belangrijkste is. Een baan en een opleiding moeten dan ook 
aan dat doel voldoen. Bij een baan is het niet belangrijk hoeveel geld je ermee verdient, 
maar hoeveel je ervan leert en of je er gelukkig van wordt. Switchen van baan is dan ook 
veellogischer - als het ergens echt niet leuk is, dan ga je ergens anders heen. Het gaat er 
dan ook eerder om dat je zelf bepaalt wat kwaliteit is, wat goed werk afleveren is, dan wat 
je baas daarvan vindt. 

Jongeren als doelgroep is een stukje lastiger te omschrijven dan bij volwassenen. Met al
leen leeftijd en geslacht kom je er vaak niet, want dan zou ieder meisje van dertien geïn
teresseerd zijn in jouw product. En dat terwijl we wel weten dat de ene dertienjarige zeker 
de andere niet is. Er wordt dus veel moeite gestoken in een goede beschrijving van deze 
doelgroep. Wat het zo lastig maakt om deze doelgroep te beschrijven is het hart van het 
probleem: jongeren zijn geen volwassenen. Jongeren zijn nog niet 'af', leeftijd speelt een an
dere en grotere rol dan bij volwassenen, ze hebben nog geen (relatief) vaststaande identiteit, 



zijn nog veranderlijk in hun meningen, hobby's en voorkeuren. Daarnaast hebben ze geen 
vast bestedingspatroon, geen auto, wonen nog bij hun ouders, gaan naar school (ofwel, 
vallen op beide plekken onder de supervisie van volwassenen), hebben in veel zaken nog de 
toestemming nodig van ouders en verzorgers. Dit zijn allemaal factoren die de beschrijving 
van deze doelgroep lastig maken. 

Jongeren maken uiteraard, net als volwassenen, uitgebreid gebruik van diverse media en 
middelen. Zij kijken tv, surfen op internet, lopen op straat en zien billboards in de bushokjes 
en luisteren naar de radio. Het verschil is dat volwassenen middelen en media vanuit een 
technisch oogpunt bekijken (informatie verzamelen) en de jongeren vanuit een emotioneel 
oogpunt (sociale contacten behouden). Maar jongeren zijn opgegroeid met bijvoorbeeld in
ternet en halen hier al hun kennis vandaan. Ze kunnen aan allerlei soorten informatie komen, 
waar zij op dat moment zijn in geïnteresseerd. Jongeren worden ook wel de 'knipplakgene
ratie' genoemd omdat zij veel huiswerk maken met behulp van internet. Kennisoverdracht 
onder jongeren gaat sneller via het doorlinken van interessante sites/weblogs door middel 
van bijvoorbeeld MSN. Zij maken kennis op een andere en snellere manier eigen door een ei
gen mening te vormen over bepaalde onderwerpen, waardoor ze niet zomaar iets aannemen 
van volwassenen. Ook doordat er veel informatie te vinden is over de meest uiteenlopende 
onderwerpen en onderzoeken, hoeven zij zelf al minder op onderzoek uit. Zelf hoeven ze 
minder te ontdekken omdat het al voor hun gedaan is en beschreven staat. 

Daar waar jongeren wonen gaat het namelijk om meer dan het huis alleen. Het huis is het 
centrale knooppunt van waaruit alles gebeurt: wonen, werken, leren, vrienden, familie - l1et 
gehele leven is geworteld in die ene plek waar je woont. Het huis of de wijk als statussym
bool, zoals dat nog zo kan gelden voor voorgaande generaties (zoals de babyboomers), 
geldt dit niet voor jongeren. Het gaat niet meer om de dakpannen, vierkante meters, maar 
om de sfeer, de gezelligheid, de mensen, de wijk, de buurt, de stad, de regio. 

De eigen plek, die is heel belangrijk en alleen als jongeren nadenken over later, dan gaan 
beperkingen pas echt tellen. Er zijn essentiële onderdelen van goed wonen die naast gezel
ligheid en sfeer een rol gaan spelen als er anderen (lees kinderen) in het spel zijn. Veiligheid, 
groen, rust, ruimte, schoon, frisse lucht, al die zaken worden dan belangrijk. 

Voor jongeren is niet alleen het eigen huis belangrijk, nog belangrijker is de omgeving waarin 
het huis staat: de wijk, de buurt, de straat, het dorp. En zoals gezegd dan niet de wijk als 
statussymbool, maar de wijk als de plek waar jouw leven zich afspeelt. Jongeren groeien op 
in een bepaalde wijk, bouwen daar ~1un leven op, leren daar ~1un vrienden kennen, gaan in de 
buurt naar school, etc. Die wijk speelt dan ook een belangrijke rol in hun leven, zozeer dat 
als de wijk goed is, zij liever niet willen ver~1uizen. Een eigen huis, ja dat gaat er op termijn 
zeker komen, maar dan het liefst nog in de eigen wijk. 

'Knipplakgeneratie' 

Hangjongeren 
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Een goede wijk wordt gedefinieerd door twee zaken: de mensen die er wonen en het al dan 
niet aanwezig zijn van een centrale ontmoetingsplek. Sociale contacten en gezelligheid zijn 
voor jongeren ook belangrijk. De aanwezigheid van andere mensen is van essentieel belang 
voor het hebben van een leuke en gezellige leefomgeving. Hoe meer zielen hoe beter, maar 
belangrijker nog is dat er verschillende zielen zijn . Jong, oud, kind, bejaarde, wit, zwart, 
Bijbel, Koran - het maakt niet uit; iedereen moet er zijn en iedereen verdient een eigen plek, 
waarbij respect voor de onderlinge verschillen dan centraal staat. Het is volstrekt ongezellig 
als in een straat geen kinderen maar alleen oudere mensen wonen. Andersom echter ook, 
alleen kinder zonder bejaarden is ook niet leuk. Alleen autochtonen en geen allochtonen, of 
andersom, is net zo min leuk. Bron Generatie Einstein, slimmer. sneller en socialer. Communiceren met 

jongeren van de 21 e eeuw, Jeroen Boschma & lnez Groen, Pearson Education Benelux 2007, P 82 

Een gezonde mix van culturen, van gedachten en ideeën, van meningen, zijn volgens jonge
ren heel belangrijk. Respect voor elkaars eigenheid kan namelijk alleen ontstaan bij een vrije 
uitwisseling van ideeën en van het elkaar dan ook daadwerkelijk tegenkomen. Als iedereen 
maar binnen zit, leert niemand wat. Dus is een centrale ontmoetingsplek essentieel: Een 
plek voor en door iedereen, waar iedereen iets kan vinden voor hem- of haarzelf. Dat kan de 
vorm aannemen van een groot plein, liefst met fontein, maar een park mag ook. Het plein/ 
park wordt dan ingericht met voor elk wat wils: bankjes voor de bejaarden, een tafeltennis
tafel, een hangplek voor de jongeren, een speeltuin voor de kleintjes. 

Een dergelijke ontmoetingsplek als hierboven staat beschreven kent Meezenbroek niet, 
daarom zijn jongeren genoodzaakt om maar ergens te gaan 'hangen'. Dit gebeurt dan ook in 
het centrum, aangezien hier de meeste mensen zich begeven. Men vindt dit niet prettig dat 
een groepje op de hoek van de straat staat te 'niksen' en loopt hier met een boog omheen. 
Dit prikkelt de jongeren weer. Zij gaan zich vervelend gedragen wanneer ze zich vervelen of 
wanneer ze genegeert worden. 

Als je deze laatste uitgangspunten reflecteert op de locatie binnen M.S.P. , ontstaat er een 
nieuwe functie voor het plangebied; ontmoetingsplek voor jongeren. Een soortgelijke ont
moetingsplek staat op de planning om gerealiseerd te worden, alleen heeft de gemeente 
ervoor gekozen om deze jongeren een locatie toe te wijzen op de rand van de wijk. Hier zou 
een J.O.P. (jongeren ontmoetingsplek) geplaatst worden. Maar dit is niet de juiste locatie 
voor een J.O.P., en zo worden de jongeren nog niet betrokken bij de buurt en verplaatst men 
het probleem. Naar mijn mening moet je deze 'hangjongeren ' een plek geven midden in de 
wijk. Ook verdient deze doelgroep beter onderkomen dan een veredelt schuilhok tegen de 
regen, waar ze vervolgens binnen een jaar ook weer op uitgekeken zijn. Het is de bedoeling 
om voor deze groep een 'Woonkamer' te ontwikkelen, waar ze kunnen socializen maar ook 
een plek waar zij zich creatief kunnen uiten. 

Als men naar de rest van de bewoners van het plangebied kijkt, is een ontmoetingsplek niet 



alleen van belang voor jongeren, maar ook voor senioren hebben baat bij een dergelijke 
functie. Senioren, die niet meer hoeven te werken, willen iets om handen hebben of een plek 
hebben om naar toe te kunnen gaan. 

5.2 DE NIEUWE OUDEREN 
Binnen de Nederlandse samenleving zal er op een kort termijn een op de drie mensen ouder 
zijn dan zestig jaar, daarom is het tijd om afstand te doen van het negatieve beeld dat men 
van oudere heeft. Het zou totaal onbruikbaar en onrealistisch zijn , als men een eenzijdig 
beeld zou houden over senioren. Maar toch, er zijn genoeg mensen die senioren associëren 
met de dingen die voorbijgaan. Zo vreemd is dat niet, want oud zijn of oud worden heeft te 
maken met het verstrijken van de tijd, met het verleden en de vergankelijkheid . 

Vanuit oudsher gezien bestaat er bij sommige nog steeds het beeld over ouderen dat zij niets 
meer bijdragen aan de samenleving, en zijn vooral zorgverslindende uitvreters die de wel
vaart doen bedreigen en de maatschappij verstikken door afhankelijkheid en behoudzucht. 
Er dreigt een verkalkte gemeenschap. 'Kalk' is een typische ouderdomsmetafoor, hard en 
toch bros, breekbaar. De straten raken gevuld met achter hun rollator schuifelende grijskop
pige, onwelriekende lieden, snelwegen vullen zich met 45-km wagentjes en bij stoplichten 
zorgen traag optrekkende automobilisten voor veel erge nis.' Bron Van oude mensen, de dingen die 

gaan komen, Dick Sipsma, Cosse Essay Amsterdam 2008, p.10 

Nooit eerder in de geschiedenis van de levende wezens, en zeker niet in de geschiedenis van 
de mensheid is het aantal ouderen relatief en absoluut zo groot geweest. De demografische 
situatie die men vergrijzing noemt, is dan ook een historisch nieuwe bewering. 

Deze historische situatie is uniek, nog meer aangezien er zelfs sprake is van een dubbele 
vergrijzing doordat het aantal zeer oude mensen relatief nog sterker toeneemt. Nog nooit 
eerder waren er zoveel tachtigplussers; en wat te denken van het aantal honderdjarigen? In 
1900 waren tien mensen honderd jaar of ouder, in 2000 was hun aantal al gestegen tot bijna 
elfhonderd en de verwachting is dat er in 2050 wel een paar duizend van deze superouden 
zullen rondlopen. Inderdaad, letterlijk nog zullen lopen, waardoor ook het beeld van deze 
groep ouderen in positieve zin zal gaan veranderen. Deze eeuwlingen worden vaak nog 
beschreven en getoond als vreemde en uiterst broze overlevers, terwijl deze mensen vaak 
nog een bewonderenswaardige geestkracht bezitten, ondanks hun fragiele fysieke verschij
ning. Zij tonen een mengeling van betrokkenheid en afstandelijkheid; ze hebben doorgaans 
nog veel belangstelling voor de wereld om hen heen, maar met relativerende wijsheid. Vaak 
wordt er over hen gesproken als 'de wandelende bibliotheek'. 

De reden dat men steeds ouder wordt komt voornamelijk voort uit de toegenomen welvaart 
en de daarmee samenhangende verbetering van de hygiëne, de afwezigheid van honger 
of onvoldoende en slechte voeding, het grotendeels onder controle zijn van infectieziek- senioren + Wil-fit 
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ten door preventieprogramma's en behandeling met antibiotica. De mogelijkheden van de 
moderne geneeskunde nemen exponentieel toe en onnodige vroegtijde sterfte kan worden 
teruggedrongen. 

De ouderen van nu zijn heel anders dan de ouderen van een decennia geleden. Ze zijn niet 
echt in een hokje te plaatsen, dit willen ze ook niet meer. Oud worden is iets wat bij het 
leven hoort, maar het valt niet onder banken en stoelen te setluiven aangezien we spreken 
over vergrijzing. Maar sociaal-economisch wordt de mens minder gewaardeerd naarmate 
t1ij ouder is. Het blijft moeilijk voor mensen boven de vijftig jaar om aan een nieuwe baan 
te komen. Terwijl zij juist beschikken over ruime werkervaring. Steeds meer senioren willen 
blijven werken, volledig al dan niet volledig, na hun vijfenzestigste levensjaar. Als men hier 
ook de kans voor krijgt zal het sociaal-economisch probleem tijdens de piek van de vergrij
zing lichtelijk verminderd kunnen worden. 

Vijfenzestigplussers van nu zien zichzelf niet als lastposten die niet meer werken en dus veel 
geld kosten en soms zorgbehoevend zijn. Integendeel, ze zijn gemiddeld hoger opgeleid en 
langer gezond dan twintig jaar terug. Ze hebben vaker een aanvullend pensioen en een huis 
dat enorm is gestegen in waarde. Ze nemen hun lot in eigen handen en maken er een mooie 
oude dag van. Ze reizen, sporten, studeren, zeilen, trekken er samen op uit en naast het 
huishouden, doen ze er ook nog (vrijwilligers-) werk bij. Ze kopen een huis waar ze samen 
met vrienden oud kunnen worden en passen alleen op de kleinkinderen als het hen uitkomt. 
Het zijn geen 'oudjes', maar 'feestgangers op leeftijd'. 

De nieuwe senioren/bejaarden van tegenwoordig verwachten meer van het leven dan vroe
ger, en dan niet alleen van l1et leven maar ook waarin zij leven. Ze willen niet meer 'opge
hakt' wonen in te kleine bejaardenoorden, in Kamertjes van drie bij drie meter, en men wil 
eigenlijk niet meer in instituten worden opgeborgen, maar als het enigszins kan in eigen 
woning blijven wonen. We zien de opkomst van seniorenflats en seniorensteden, waar over 
het algemeen welgestelde ouderen met elkaar wonen. Soms kiest men er voor om met een 
aantal bekenden een soort 'community' te vormen. Dit klinkt als een neiging tot 'Fioridaïse
ring', het oprichten van luxe, bescl1ermde en soms fors beveiligde woongemeenschappen, 
waar ouderen zich aan de rand van hun zwembad koesteren in de zon, naar fitness en bingo 
gaan en gezamenlijk de tijd doden. Maar is dit wel de juiste weg? Voor je het weet worden 
ouderen weer weggestopt in hun eigen reservaten. 

Men blijft tegenwoordig dus langer in zijn woning wonen, dit komt ook voornamelijk doordat 
men ook niet weet wat 'zorgtelluizen' tegenwoordig te bieden heeft. Men is drukdoende om 
een nieuw soort woonvorm te ontwikkelen voor de vergrijzingsperiode. Het is de bedoe
ling dat het een woonvorm gaat aannemen met een tijdsgeest van nu en die zich verder 
kan ontwikkelen door de jaren heen. Maar als men er voor kiest om in zijn eigen woning 
te blijven wonen, ontstaan er ook nieuwe kansen voor buurten en wijken om de sociale 



cohesie weer te versterken. Aangezien kerken en verenigingen teruglopen in leden, staan 
veel samenkomst gebouwen leeg. Maar dit wil niet zeggen dat er geen vraag is naar een 
dergelijke bijeenkomst-functies binnen een wijk. Juist nu, is er vraag naar dergelijke functies 
op kortere afstand. IVIen moet zich op een laagdrempelige manier kunnen omringen met 
buurtgenoten zodat de vereenzaming binnen de vergrijzing niet de spuigaten uitloopt. 

5.3 DE ALLOCHTONE VROUW 
"Wat wij ook doen in 't Mallegat (Heerlen), de computerles of de kook/es, in feite gaat het 
steeds om twee dingen: het leren van de Nederlandse taal en het leggen van contacten 
buitenshuis. Net als ons zijn veel allochtone vrouwen in Nederland eenzaam. Zij hebben 
geen familie in de buurt en de Nederlandse samenleving is nu eenmaal individualistisch 
ingesteld. ledereen leeft voor zichzelf en sommige 'codes ' zijn moeilijk te begrijpen. Bij
voorbeeld het maken van afspraken voor een bezoekje. Je kunt je dus wel voorstellen hoe 
belangrijk een actief buurtcentrum voor ons is. Daar kunnen wij ons verhaal doen, een 
luisterend oor vinden en kennis maken met vrouwen die dezelfde dingen meemaken. De 
taal is het allerbelangrijkste onderdeel van integratie. Alleen is Nederlands zo enorm moei
lijk. Thuis spreken wij Russisch, daar corrigeert niemand mij. In het buurtcentrum word 
ik gestimuleerd om de taaluitdaging aan te gaan. We luisteren, praten, lachen en huilen 
met elkaar, in het Nederlands. Dat helpt. En het leuke is dat je zo meteen ook steeds meer 
mensen uit de buurt goed leert kennen. Een bezoekje aan de supermarkt wordt daardoor 
al een heel stuk leuker. " Lena, deelneemster aan het allochtonenproject. Bron: Mensen maken 

M.S.P, Sociale Herovering, Gemeente Heerlen, stand van zaken 2007 

De allochtonen vrouw heeft sterk de behoefte aan contact buitenshuis. Dit is niet alleen 
gezellig, maar is ook nog erg belangrijk ten opzichte van de integratie en het leren van de Ne
derlandse taal. Lena geeft dit ook aan in het stukje tekst hierboven. Als men de Nederlandse 
taal beter beheerst, kan men werk zoeken, cursussen volgen , sporten, recreëren, enz .. Ook 
is het belangrijk voor buurtbewoners om in contact te staan met deze doelgroep. Zo worden 
onduidelijkheden en vooroordelen ontkracht, en staan mensen niet zo negatief tegenover de 
buitenlandse cultuur. 

Er bestaat een initiatief, genaamd 'Couscous-met-appelmoes', om de integratie te bevor
deren binnen een wijk. Binnen dit initiatief gaat het om de twee groepen, de allochtone 
bevolking en de autochtone bevolking nader tot elkaar te brengen door middel van bijvoor
beeld kookworkshops Het wel bekende voorbeeld is te benoemen, wanneer moeders op het 
schoolplein op hun kinderen staan te wachten. Er bestaan groepjes nederlandse moeders 
en buitenlandse moeders. Ze staan ervaringen uit te wisselen binnen hun groep. Zij zijn ei
genlijk best wel nieuwsgierig naar elkaars cultuur, maar durven de eerste stap nauwelijks te 
zetten. Terwijl deze stap voor hun kinderen vanzelfsprekend is. Zij zitten bijelkaar in de klas 
en voor hen is Mohammed Aynan net zo'n naam als Karel Jansen. 

Multiculturele senioren 
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Kantoor 

Entree/ 
ontvangsthal 

5.4 COMBINATIE DOELGROEPEN 
Vanuit alledrie de doelgroepen is er vraag naar een bijeenkomstruimte in de wijk. Deze bij
eenkomstruimte zal een centrale locatie, waar nu de 'Heilig Hart' Kerk gelegen is, krijgen in 
de samenleving, waardoor ze letterlijk midden in de maatschappij geplaatst worden. Dit te 
voorkomen dat de 'eenzame doelgroep' verpieterd binnen zijn/haar isolement. De voor de 
handliggende oplossing zou zijn om drie ruimtes te ontwikkelen waar de doelgroepen zijn ei
gen plek kan creëren, waar men zich mee kan identificeren. Maar als de bijeenkomstruimte 
uit drie verschillende ruimtes zou bestaan, worden de afzonderlijke doelgroepen opnieuw in 
een maatschappelijk isolement geplaatst. Daarom zou er één bijeenkomstruimte ontwikkeld 
moeten worden, waar alledrie de doelgroepen kunnen samenkomen. Het zou uit 1 ruimte 
moeten zijn, waar iedere doelgroep zich op zijn gemak kan voelen. 



116. KAMERS 

6.1 KULTURHUS 
Dat er door Krimp kansen ontstaan voor ruimtelijke, sociaal-maatschappelijke, economische 
ontwikkelingen is nu wel duidelijk. Maar er zit nog een andere keerzijde aan dit fenomeen, 
met name de voorzieningen die nu nog in de wijk op loopafstand liggen, verdwijnen in de 
richting van het centrum. Dit is het gevolg van het afnemende bevolkingsaantal, waardoor 
het draagvlak van een voorziening, bijvoorbeeld een apotheek, niet meer rendabel genoeg 
blijkt te blijven en men genoodzaakt is naar een dichtbevolkt gebied te verhuizen om voort 
te bestaan. Dit is niet gunstig ten tijde van de vergrijzing . Senioren raken op een gegeven 
moment slechter ter been, waardoor de actieradius verkleind wordt van een senior en dus 
ook zijn belevingswereld. 

Dit is een rede om de voorzieningen zolang mogelijk in een wijk/dorp te laten voortbestaan, 
al dan niet met hulp van bijvoorbeeld gemeenten of de gemeenschap. Dit gegeven wordt 
meegenomen in het opstellen van de uitgangspunten die de toegevoegde functie('s) van het 
plangebied bepaald . Om een programma te kunnen opstellen voor de nieuwe functie binnen 
het plangebied, wordt er ingespeeld op de wensen en eisen van de huidige bewoners en wat 
zij nodig zullen hebben in de toekomst. 

Er is al naar voren gekomen dat er vraag is naar een bijeenkomstruimte vanuit diverse lagen 
van de bevolking. Om deze functie ook meer 'body' te geven, wordt dit gekoppeld aan zowel 
de 'eenzame doelgroepen, als aan de rest van de bevolking. Denk hierbij aan een bijeenkom
struimte voor de doelgroepen met een informatiepunt ten behoeve van de herstructurering 
van de wijk. Waar mensen terecht kunnen voor vragen en waar informatie-avonden georga
niseerd kunnen worden over de vorderingen binnen de wijk. Ook wordt eraan gedacht om 
een ruimte te creëren waar gekookt kan worden. Eten verbroederd namelijk en tegenwoordig 
is het 'hip' om met eten bezig te zijn . Juist doordat verschillende lagen van de bevolking de 
functies in gebruik zal nemen, wordt de kans van slagen steeds groter. 

Er zou een directe vergelijking gemaakt kunnen worden met het Kulturhusconcept. Bij dit, 
Scandinavisch, concept draait het om: 'Waar mensen komen gebeurt iets '. Het vitaliseert 
het wij(k)gevoel binnen stadswijken en/of buurtkernen. Een kulturhus is een combinatie van 
verschillende voorzieningen onder 1 of meerdere daken, waarin samenwerking de sleutel is. 
Verschillende participanten, organisatoren, vrijwilligers en het verenigingsleven doen mee. 
Dit samenwerken is de voedingsbodem van een Kulturhus en de basis van de voorziening. 
Het voedt de diverse instanties om het concept vitaal te behouden en om het concept te 
blijven doorontwikkelen. Daarom is de menselijke inbreng, de betrokkenheid en de welwil
lendheid van groots belang, want juist deze elementen zorgen voor een grote meerwaarde 
voor participanten en gebruikers. Men moet bereidt zijn om buiten zijn kaders te kunnen 
treden en niet moeilijk doen om een klusje voor een ander te klaren. 

Het is een plek waar bewoners bij elkaar komen, centrale ontmoetingsplek, waarbij de deu- Referentie project "de kamers· Vathorst 
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ren zowel letterlijk als figuurlijk openstaan voor de bezoekers. Deze open deuren doen de 
samenwerking versterken en behoudt het concept zijn laagdrempelligheid en transparantie. 
Een Kulturhus heeft een informatiepunt met een gemengde en gezamenlijke balie-functie. 
Denk hier bij aan een punt waar je informatie kan verstrekken bij het buurtteam/ de wo
ningcorporatie/ ontwikkelingen omtrent de herstructurering van de wijk/ etc. De andere 
voorzieningen die gekoppeld kunnen worden, hebben te maken met sport, educatie en het 
culturele ondernemeningschap. Door deze samenwerkingsverbanden onstaan er oneindig 
vele, creatieve combinaties en mogelijkheden. Het kan gaan om bijvoorbeeld; een WV, 
bank, bibliotheek, peuterspeelzaal, kinderopvang, schoolruimte, spreekkamers voor artsen, 
fysiotherapeut e.a., vergaderfaciliteiten en ontmoetingsplekken. Een goede mengeling van 
deze ingrediënten zorgt voor een hoge bezettingsgraad van diverse leeftijdsgroeperingen en 
het zorgt natuurlijk ook voor een gezonde financiële drager. Ook door het open concept kan 
de informatie functie alleen maar groeien, waardoor een Kulturhuus zich kan manifesteren 
als een centraal informatiepunt binnen de wijk. 

In Nederland - Gelderland, Utrecht en Overrijsel - zijn al meerdere Kulturhusen ontwikkeld 
en worden gesubsidieerd door de desbetreffende provincies en/of gemeentes. Grotendeels 
worden dergelijke functies door vrijwilligers, in samenwerking met professionals, bekleed. 
Zij wonen in de wijk/buurt en weten wat er afspeelt binnen de samenleving en kunnen hier 
op anticiperen, waardoor de binding tussen de bewoners ook optimaal blijft. Maar ook door
dat de vrijwilligers makkelijk contact kunnen opnemen met de professionals blijft het niveau 
binnen de voorziening stabiel en bezit het kwaliteit. 

Om niet alleen afhankelijk te moeten zijn van financiële middelen van de overheid en om 
de wijk ook een bepaalde zelfstandigheid mee te geven, kan er ook gedacht worden aan 
inkomsten van de opbrengsten van de diverse workshops/ cursussen die gegeven worden. 
Voor de geteelde groenten uit de volkstuin en fruit uit de boomgaarden, moet men een kleine 
vergoeding betalen. De volkstuintjes die verhuurd worden, leveren ook inkomsten op. Het 
zijn geen grote opbrengsten maar kunnen behoren tot kleine financiële middelen, die een 
deel van de onkosten voor rekening kan nemen. Een ander inkomstenbron is misschien, 
voor in de toekomst van belang, wel het verkopen van een aantal collectieve tuinen. Deze 
zouden kunnen verkocht worden aan de VMBO (Citaverde), zodat zij een praktijklocatie 
krijgen in een bestaande setting. 

De associatie Kulturhus met een fysiek gebouw is snel gemaakt, maar een Kulturhus is 

In Meezenbroek staat de 'Heilig-Hart kerk al een aantal jaren leeg, waardoor het hart uit de 
gemeenschap was gesneden. Langzamerhand zal er grote verschuiving plaats vinden onder 
de voorzieningen binnen het plangebied. Wijkbewoners zullen steeds meer aangewezen zijn 
op de voorzieningen in het centrum van Heerlen. Door deze bewoners te enthousiastmeren 
om meer initiatief te tonen om voorzieningen binnen de wijk te houden, zal er een wijkbe
heerder aangewezen moeten worden. Deze wijkbeheerder zal het doel hebben om de rest 
van de wijkbewoners te prikkelen met zijn bevlogenheid, om tot een samenwerkingsverband 
te komen om de wijk samen weer leefbaar te maken. Dit zal de sociale banden binnen de 
wijk weer doen herleven en men zal nog trotser zijn op de plek waar ze vandaan komen. 
Een wijk waarin het samenleven vanzelfsprekend is en waarin de ontwikkelingskansen voor 
bewoners worden vergroot. 

Het Kulturhus dat voor dit project ontwikkeld zou gaan worden, zal niet de diverse voor
zieningen onder één dak herbergen. Dit wordt gedaan, vanwege het feit; als je meerdere 
kleinschalige voorzieningen binnen een plangebied hebt liggen, ontwikkelen zich er meerder 
ontmoetingsplekken. Ook zorgt deze ontrafeling voor kortere loopafstanden voor de seni
oren. 

6.2 PROGRAMMA 
Woonkamer: het centrale punt van het plangebied 
Jongeren (12-18) - Samenkomstruimtel Jongerencentrum/ Workshopruimte 
Ouderen (65 +) - Samenkomstruimtel Dagopvang/ Zang- en Kaartvereniging 
Allochtonen (vrouw) - Samenkomstruimtel Vrouwenvereniging/ Bureau integratie 

Woonkamer: overige functies 

Losstaande functies 
Kookkamer 

Badkamer 

- lnfo-/meldpunV Buurtteam/ Wijkvereniging/ Vrijwilligers 
werk (tuinen, kleine binnenshuis klusjes, etc.) 

- Biologische keuken, waar de vergaarde groente uit de col 
lectieve tuin verwerkt worden/ Kook workshops met eetgele 
genheid/ Tafeltjedekje van 'eigenstekje' (uitdeel-/afhaalpunt) 

- Kapsalon/ PrikposV Sauna 

meer. Behalve het delen van één of meerdere daken, zijn gezamenlijk beheer, gezamenlijke Tuinkamer - Collectieve volkstuin/ Openbare speelruimte/ Parkjes/ 
Boomgaarden programmering en de onderlinge samenwerking belangrijke elementen. Bij het realiseren van 

een Kulturhus staan de wensen van de inwoners en de functie die het zal innemen centraal. 
De gezamenlijke afspraken en programmering geven het Kulturhus net die meerwaarde bo- Slaapkamer - Logeerfunctie 
ven een gewoon multifunctioneel gebouw. En dat is nu juist waar vanuit het Projectbureau 
Kulturhus de nadruk op wordt gelegd en wat het Kulturhus uniek maakt. 
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I 17. BEELDKWALITEITSPLAN 

7.1 INLEIDING 
Het beeldkwaliteitplan biedt een overzicht van de herontwikkeling van de deelbuurt Mee
zenbroek, een deelbuurt uit de wijk M.S.P. te Heerlen. De locatie Meezenbroek is gesitueerd 
ten noorden van het centrum van Heerlen en te midden in het hart van Parkstad Limburg. 
Parkstad Limburg bestaat uit een aantal kernen die met elkaar samenwerken om een krach
tig gebied te vormen. 

In dit beeldkwaliteitplan wordt duidelijk beschreven hoe de ruimtelijke beleving wordt geop
timaliseerd tijdens/na de herstructurering van dit plangebied binnen Meezen broek. 

Het doel van dit beeldkwaliteitplan is om de stedenbouwkundige, en later de architecto
nische, visie inzichtelijk te maken. Daarnaast wordt het beeldkwaliteitplan gebruikt om 
een aantal toetsingscriteria te kunnen opstellen. Deze criteria hebben geleid tot bruikbare 
uitgangspunten en richtlijnen voor het daadwerkelijke ontwerp, zowel stedenbouwkundig 
als arcl1itectonisch. 

In de voorgaande hoo1dstukken is het plangebied, Meezenbroek, al uitvoerig bescl1reven. 
Vanuit deze kennis worden de volgende aspecten behandeld. 

Hoofdstuk 7.2 gaat inhoudelijk in op de stedenbouwkundige plan. 

Hoofdstuk 7.3 worden de algemene uitgangspunten voor de beeldkwaliteit van Meezen
broek beschreven, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen richtlijnen van de openbare 
ruimte en richtlijnen voor de architectuur van de 'ontrafelde woning'. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 7.4 specifiek ingegaan op de beeldkwaliteit van de afzon
derlijke Kamers. 

7.2 STEDENBOUWKUNDIG PLAN 
De hoofdopzet van de herstructurering van de locatie, is de locatie zo te optimaliseren 
zodat de woonkwaliteit voldoet aan de tijdgeest van nu, maar doorgroeit in de wortels van 
toen. Met dit laatste wordt er bedoeld, dat er verder geborduurd wordt op hetgeen wat van 
belang is binnen de wijk. Een van de belangrijke kwaliteiten van het plangebied is de sociale 
cohesie. Het is voornaam om deze te behouden en te versterken. Het plan is om de locatie 
te transformeren in een wijk met parkachtige, landelijke en groene kenmerken, waardoor het 
harde grens tussen de natuurlijke omgeving en de harde stedelijkheid doorbroken wordt. 
Hierdoor ontstaat er meer licht, lucht en ruimte in de wijk wat de leefbaarheid verbeterd. 

Om een aansluiting te vinden tussen het groen van de omgeving en het rood van de wijk, 
zullen de hoge flats op de Govert Flinckstraat worden gesloopt (ten noorden van de locatie). Ugging en begrenzing van het plangebied. 
Hierdoor ontstaat er ruimte, waar zichtlijnen in de richting van het groen en Palemig worden Bron: parkstad-Jimburg.buurtmonitor.nl 
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geleid. De hoogte van de bestaande laagbouw, die achter de flats gelegen zijn, sluit zich aan 
op de hoogte van de bestaande groene bomen - en de bomen die aangepland zullen gaan 
worden - in de richting van het landelijke Palemig. Een extra verticale groenstrook versterkt 
de relatie met het omringde groen. Deze as is verticaal getrokken zodat er relatie ontstaat 
tussen de stadvijvers aan de linkerkant en het groen aan de rechterzijde van de locatie. (zie 
afbeeldingen volgende pagina) 

Om te transformeren zal er gesloopt gaan worden. Daarbij was er eerder al gesteld dat de 
sociale cohesie een belangrijk uitgangspunt is. Om dit uitgangspunt beeldend te krijgen, 
is er voor gekozen om de sociale cohesie te beschouwen als een ketting. Deze ketting is 
geschakeld aan elkaar en dus wanneer er een belangrijke schakel tussen uitgehaald wordt 
(sloop bij herstructurering), is de kans groot dat de ketting in duigen valt. Daarom is er 
gekozen om de wijk gefaseerd te slopen en te transformeren. Dit wordt in drie fases gedaan 
(zie overzicht op de volgende pagina). De herstructurering begint met een startfase in 2009, 
en de opeenvolgende jaren als 2014, 2020, 2025 zijn de transformatie-fases. 

Een woning wordt gesloopt wanneer een woning leeg komt staan, door verhuizing of sterf
geval, of door de slechte bouwtechnische staat. Op plekken waar ruimte ontstaat, zal een 
wandelgebied zich vormen, waar later nieuwe samenkomstplekken aangekoppeld worden. 
Deze samenkomstplekken zullen voor nieuwe impulsen binnen de locatie zorgen op een 
laagdrempelige manier. Deze samenkomstplekken bestaan uit bebouwing (voorzieningen 
als een Woonkamer, Kookkamer, Badkamer, Slaapkamer) en openbare ruimte (Tuinkamer) 
waar gerecreëerd kan worden. Denk hierbij aan parkachtige structuren, boomgaarden en 
volkstuinen. Deze openbare, collectieve, tuinen zijn niet alleen het gevolg van het slopen 
van woningen, maar op sommige plekken worden de achtertuinen opgeheven. Hiervoor is 
gekozen om senioren tegenmoet te komen die langer in eigen woning willen blijven wonen, 
maar niet iedereen is mobiel genoeg om voor hun eigen tuin te zorgen. Dat is de reden dat 
achtergebieden worden opengebroken zodat degene die willen tuinieren hun gang kunnen 
gaan. Is dit op een bepaald moment niet meer rendabel, dan kan de VMBO (gespecialiseerd 
in Land- & Tuinbouw, gehuisvest aan de andere kant van de kasteellaan), bij springen door 
tuinen op te kopen en deze te gebruiken als praktijklocatie voor de studenten. Dit is niet al
leen ontlastend voor de bewoners, maar kan ook dienen als een financiële bijdrage van het 
plan gebied. 

Doordat de bewonerscommissie de wijk beheert, ontstaat er ook een sterkere betrokkenheid 
onder de bewoners en voelen zich hier meer verantwoordelijk voor. Al heerst deze betrok
kenheid nu al onder de bewoners. Door diverse initiatieven, bijvoorbeeld het zogenaamde 
Parkfeest, zijn mensen warm gemaakt, om het een kans te geven dat men zelf M.S.P tot een 
betere wijk kan maken. Men is enthousiast en er zijn vele aanmeldingen voor vrijwilligers
werk om de wijk op te knappen en dit zo te onderhouden. Dit loopt uiteen van deelname aan 
wijkbeheer tot het beheren van speeltuinen. Men is bereidt om zelf deel te nemen om 
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de wijk weer in een beter daglicht te plaatsen. Het is de bedoeling dat zowel jong als oud 
zich thuis blijft voelen binnen deze locatie en dit is alleen te bereiken als er geluisterd wordt 
naar de bewoners. Dat is de reden dat de (hang-) jongeren, senioren en de allochtonen 
vrouw een eigen plek, een Woonkamer, gaat krijgen centraal binnen de wijk zodat deze in de 
maatschappij wordt opgenomen. 

Groen- en waterstructuur 
Het is nu wel duidelijk dat de natuurlijke omgeving een belangrijke rol speelt binnen Parkstad 
Limburg. Aangezien dat krimp waarschijnlijk op de randen van Heerlen het meest zichbaar 
zal zijn en het hardst getroffen zal raken, kan deze unieke groene situatie een kans krijgen 
om zich meer in het stedelijk patroon te manifesteren. Oftewel, het groen kan door middel 
van groene vingers of groene-injecties een getroffen Krimp gebied weer leefbaar maken. De 
woonkwaliteit krijgt hierbij een impuls, waardoor een bepaald gebied weer als aantrekkelijk 
beschouwd kan worden 

De openbare ruimte binnen in het plangebied krijgt een open structuur met een parkach
tige inrichting, ingevuld met landelijke elementen om de relatie met de omgeving doen te 
versterken. Er zijn op diverse plekken parkachtige situaties en volkstuintjes terug te vinden. 
Deze volkstuintjes dienen voor een laagdrempelige bezigheid onder de bewoners, waar sa
menkomen en bezig zijn met tuinieren centraal staan. Deze volkstuintjes zijn gerefereerd 
aan de landelijke kenmerken van Palemig. Een van de deelbuurten van M.S.P. ten noorden 
van Meezenbroek. Ook voor kinderen die binnen een stedelijk weefsel wonen komen op 
deze manier direct in contact te staan met 'stads landbouw'. Het is de bedoeling dat zij meer 
geprikkeld worden hoe groenten en fruit uitgroeien van een kiemplantje tot een volledige 
planVvrucht. Onder kinderen heerst nog steeds de gedachte; ' ... Melk komt uit een pakje ... '. 
Tegenwoordig zie je in meerdere steden lichte landelijke impulsen om men meer in contact 
te brengen met de groene aspecten van het buitenleven. 

Om het unieke groene landschap te koppelen aan de nieuwe groene 'Tuinen' binnen het plan
gebied, wordt er een padenstelsel aangelegd. Deze paden worden gemaakt van gruis wat 
er ontstaat wanneer de woningen gesloopt worden. Hier door krijgen de paden een sym
bolische waarde. Echter wordt deze waarde niet alleen toegekend door het toepassen van 
het sloopmateriaal, maar deze paden zullen juist gelegen zijn op de plekken die vrijkomen 
wanneer er een woning gesloopt wordt. Hierdoor ontstaat er een organische wandelgebied 
dat voor een nieuwe dynamiek binnen de wijk vormt. Dit wandelgebied zal op meerdere 
plekken binnen de wijk terug komen, zodat men makkelijk, veilig en snel zich door de wijk 
kan verplaatsen. Het brengt men ook op plaatsen waar men nog nooit is geweest, waardoor 
de kijk op de wijk veranderd. Ook zorgt deze aanpak, wederom, dat men elkaar onderweg 
kan ontmoeten en een praatje kan maken - al dan niet op de vele geplaatste bankjes langs 
het padenstelsel. 



Om terug te komen op de bestaande waterstructuren, de beekdalen, zullen deze binnen 
de ontwikkelingen van het plangebied als inspiratiebron zijn werk doen. Aan de rechter
zijde van de locatie, en de nieuw aangelegde binnenring, zal een nieuwe groenstrook met 
kleine waterplassen zijn dienst doen als buffer. Deze kleine waterplassen worden gevuld bij 
regenbuien en zorgen er voor dat teveel aan water wordt afgevoerd in de richting van de 
Palembergerbeek. Dit zal ook binnen het plangebied terug komen, met name in het verticale 
park dat aangelegd zal gaan worden. Dit park wordt als een verticale as gezien, zodat er 
een relatie ontstaat met de stadsvijvers en de nieuwe groenstrook tussen de locatie en de 
binnenring. In dit park komen verschillende ondiepe waterpartijen te liggen die aan elkaar 
gekoppeld worden met smalle stroompjes. Deze stroompjes zorgen er eveneens voor een 
natuurlijke waterhuishouding bij veel regenval, zij zorgen ervoor dat teveel water wordt af
gevoerd naar de Palembergerbeek. Ook deze ingreep zorgt voor een extra dynamische 
beeldkwaliteit binnen het plangebied. 

Verkeersstructuur 
Aan de bestaande verkeersstructuren zal er niets veranderen. Door de aanleg van de Bin
neming zal de verkeersdruk wel dermate afnemen, zodat de locatie echt kan gaan functio
neren als een verkeersluwe wijk. De snelheid zal worden aangepast tot een 30-KM zone. 
Deze aanpassing maakt het plangebied tot een situatie waarbij de verkeersveiligheid zal 
gaan toenemen en zowel jongeren als ouderen zich veilig kunnen bewegen binnen de ver
keersroutes. 

Ook de parkeergelegenheid zal blijven zoals het nu is, de auto kan geparkeerd worden aan 
de voorzijde van de woning. Als er auto's staan geparkeerd langs de trottoirs zal men eerder 
geneigd zijn om langzamer te gaan rijden, dan wanneer men volledig overzicht heeft. Ook 
zal de tweede auto verdwijnen wanneer men met pensioen gaat, waardoor de drukte in het 
straatbeeld ook zal afnemen. 

Oe enige aanpassing die doorgevoerd zal gaan worden, is omtrent de garageboxen achter de 
flatgebouwen. Deze garageboxen zullen verplaatst worden in de plint van de flatgebouwen. 
Dit wordt gedaan om de blinde vlekken te verminderen die optreden bij garagebox-locaties. 
Oe garageboxen die achter de woningen liggen. zullen eveneens verdwijnen waardoor er 
meer overzicht ontstaat en de criminaliteit, wietplantages en hangjongeren verminderen. 

Functie: 'Ontrafelde woning• 
De functie die toegevoegd wordt aan de wijk, is er voor om het samenlevingsgevoel te doen 
versterken binnen M.S.P. Net als de meerdere wijken binnen Parkstad Limburg, zal er om
gegaan moeten worden met het afnemend voorzieningenniveau. Binnen deze toegevoegde 
functie zal er ingesprongen worden op deze daling, door middel van diverse kleine voorzie
ningen terug te plaatsen binnen de wijk op een kleinschaligere manier. 
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De functie die wordt toegevoegd is een 'Ontrafelde woning'. Deze 'Ontrafelde woning' zal 
op meerdere plekken binnen de wijk gesitueerd worden onder de naam van een Kamer.; 
onder andere Woonkamer, Slaapkamer, etc (zie programma). Juist door deze verspreiding 
worden de afstanden verkleind om bij een voorziening te komen. De 'ontrafelde woning' 
zal Kulturhuus-achtige kenmerken bezitten. Bij het Kulturhus staat de mens centraal en 
aangezien dat een kulturhus beheert wordt door bewoners van een desbetreffende wijk, is 
het concept ook erg met een wijk betrokken. Dit concept klinkt als een logische vervolg op 
de sociale cohesie die er nu al heerst. 

De 'Ontrafelde woning' is een plek waar bewoners bij elkaar komen, centrale ontmoetings
plek, waarbij de deuren zowelletterlijk als figuurlijk openstaan voor de bezoekers. Deze open 
deuren doen de samenwerking versterken en behoudt het concept zijn laagdrempelligheid 
en transparantie. 

Binnen de 'ontrafelde woning' komen diverse ondernemingen aanbod, die elementen bezit
ten als sport (basketbalveldje), educatie (diverse workshops) en cultuur (integratie, work
shops rondom koken en tuinieren, anticiperend op carnaval). 

7.3 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN BEELDKWALITEITSPLAN 
Openbare ruimte: Groen 
Kenmerkend voor de bestaande locatie is dat de grens tussen rood-groen erg hard is en 
deze zal in de nieuwe situatie verzacht worden door op verschillende plekken groen toe 
te voegen, waardoor nieuwe zichtlijnen zullen ontstaan. Dit is een belangrijk uitgangspunt 
waarbij het bestaande groen gerespecteerd blijft en nieuw wordt toegevoegd. Het groene 
karakter krijgt meer kracht bijgezet in de gekozen materialisering van de openbare ruimte en 
de nieuwbouw, toegevoegde functie en levensloopbestendige woningen. De keuze van de 
materialen worden zorgvuldig gekozen zodat zowel de bebouwing als openbare ruimte met 
elkaar harmonieren. Groene tuinen en erfafscheidingen, bijvoorbeeld harde muren worden 
vervangen door hagen. 

De groene omgeving en de bomen vormen een belangrijke kwaliteit voor het toekomstig 
woongebied. Door de toekomstige vergrijzing zal de wijk gaan krimpen, dit wil zeggen dat 
er ruimte ontstaat voor nieuwe ontwikkelingen en voor groen. Hierdoor zal het gebied zal 
opener, transparanter en meer toegankelijker worden zowel binnen als buiten de wijk. Als 
men in de toekomst zich in de wijk bevindt zal het groen merkbaar zijn. Ook zal het zicht naar 
het buitengebied hierdoor verbeterd worden, waardoor men een beter gevoel gaat krijgen 
qua oriëntatie. 

Het water in het gebied wordt zo ontworpen zodat het de parkbeleving doet optimaliseren. 
Het vormgeven van de waterranden zijn hier van belang, een natuurlijk verloop of een steen
achtige rand. Deze waterpartijen zorgen voor een dynamische beleving binnen de locatie en 



daarbij verhoogt het de woonkwaliteit van de wijk, door bewoners de kans te kunnen bieden 
om aan het water te kunnen wonen. De waterpartijen zullen ten behoeve van de veiligheid 
voor kinderen en minder valide mensen begroeide oevers hebben en een minimale diepte 
bezitten. 

Aangezien dat er voortuintjes grenzen aan het park, is het de bedoeling dat men zijn voor
tuin beplant met groene elementen. Dit in tegenstelling tot de veel voorkomende verharde 
voortuintjes die er nu veelal liggen. 

Ook de achtertuintjes zullen in de loop der jaren worden aangepakt. Niet iedere bewoner 
zal nog in staat zijn om zijn achtertuin te kunnen onderhouden. Dit wordt opgelost door de 
achtertuin op te heffen en er een collectieve tuin van te maken. Deze collectieve tuinen zullen 
diverse invullingen krijgen . Achter de Woonkamer zal voornamelijk de openbare ruimte inge
vuld worden met speelruimte voor kinderen die verbonden wordt met gras met het basket
veld voor de adolescenten. De invulling achter de Kookkamer komen volkstuintjes te liggen 
die dienen als grote kruiden-/groententuin voor de keuken van onder andere 'Tafeltjedekje' 
en/of kookworkshops, etc . De volkstuintjes dienen niet alleen als een plek waar gewassen 
kunnen groeien, maar ook om de landelijke kenmerken van Palemig de wijk in te trekken. 
Dit zou aan het verschijnsel stadslandbouw gekoppeld kunnen worden. Stadslandbouw is 
landbouw op een onlogische plek in of aan de stad. Het geeft invulling aan de beleving van 
landbouwproducten, het productieproces, educatie en recreatie. 

Achter de Badkamer, in het binnenhof zal een 'kingsize' achtertuin gerealiseerd worden, 
één achtertuin voor meerdere bewoners. De Tuinkamer is verticaal gesitueerd binnen het 
plangebied en zorgt voor de groene as die de omgeving in relatie brengt met het plangebied. 
Het is een groene 'vinger' die voor een groene impuls zorgt, waar men door een parkachtige 
setting kan wanen en recreëren. De Slaapkamer staat op palen waar het landschap onder 
door loopt. 

Openbare ruimte: Bebouwing 
Doordat Krimp het hardst zal toeslaan op de randen van een gebied, zullen er een aantal 
woningen/ flatgebouwen gaan verdwijnen, zoals de flats op de Govert Flinckstraat ten noor
den van de locatie. Ook de woningen die in een slechte bouwtechnische staat verkeren en 
woningen met een langere leegstand zullen gesloopt worden. De ruimte die vrij komt, zal 
een publieke functie krijgen door er een wandelpad te creëren . De woningen die overblijven 
zullen goede onderhoudsbeurt krijgen en aangepast worden aan de wensen en eisen van 
deze tijd. Ook zal er nieuwbouw gepleegd worden, om de vraag naar levensloopbestendige 
woningen te beantwoorden. Deze vraag heerst vooral bij de toenemende singles, starters 
en senioren. 

" 2000 , 1800 ~ l20CI " l.'OOD " 
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Toegankelijkheid voor minder valide 
Door de vergrijzing zullen er een aantal aanpassingen gedaan worden om de toegankelijk
heid binnen het plangebied te vergroten. Hierbij wordt gedacht aan de hoogteverschillen 
tussen de trottoirs en de rijweg zo min groot mogelijk mogen, zodat men makkelijk met 
rollator, rolstoel, maar ook met de kinderwagen door het gebied kunnen voortbewegen. Ook 
de wandelpaden zullen in het maaiveld worden verwerkt en verhard zijn. 

Veiligheid en verlichting 
Een uitganspunt binnen het plangebied is de openbare veiligheid te verbeteren. Binnen de 
locatie is er veel sprake van hangjongeren en (jeugd-) criminaliteit, om dit aan te pakken is 
openbare verlichting van groot belang om de (sociale) veiligheid 's avonds te optimalise
ren. Uit een artikel van het vakblad 'Licht' (november 2008) is gebleken dat wit licht in de 
openbare ruimte kan bijdragen aan gezichtsherkenning, gevoel van sociale veiligheid en de 
reactiesnelheid van bestuurders aanzienlijk verkort. Uit een onderzoek in Eindhoven (2007) 
toont aan dat met wit licht voornamelijk 55+ -ers eerder gezichten herkennen. Het eerder 
herkennen van gezichten vergoot het gevoel van sociale veiligheid . Bron vakblad Licht, Energie
besparing of lichtkwa litei t, is er een keuze? 

Verharding, kleuren en materialen 
- De hoofdontsluitingen blijven geasfalteerd waar een kleuronderscheiding zal op aange
bracht worden voor fietspaden (rijweg zwart en de fietspaden rood) 
- De wegen binnen het plangebied zullen beklinkerd worden, bestaande uit grijze gebakken 
klinkers. Dit wordt gedaan om het doorgaand langzaamverkeersroutes aan te duiden in het 
binnengebied van de locatie. 
-Voetpaden langs de woningen worden uitgevoerd in donker grijze tegel, waarbij een duide
lijke scheiding wordt aangebracht door middel van een molgoot en het kleurverschil tussen 
rijweg en trottoir. 
- De wandelpaden zullen afgewerkt worden met een laag van Gralux. Deze Gralux zal ge
combineerd worden met het sloopafval van de woningen, die op een minimale manier de 
symboliek van de geschiedenis van de wijk doet herbergen. 

Groene overgangen tussen privé en openbaar 
In het plangebied dient de overgang tussen publiek en privaat duidelijk waarneembaar te 
zijn, juist wanneer er gesproken wordt binnen het plangebied over situaties waar meer col
lectieve tuinen zijn terug te vinden dan private achtertuintjes. Er moet voorkomen worden 
dat het beeld van de openbare ruimte niet bepaald gaat worden door wildgroei van garage
boxen en schuttingen. 

Waar tuinafscheidingen grenzen aan openbaar gebied wordt de overgang vormgegeven 
door natuurlijke elementen als hagen of groeischermen (zie afbeelding volgende pagina). 
Laaggebouwde muurtjes zijn toegestaan tot een hoogte van 1 meter, met daarboven groei-



schermen met een totale hoogte van 2 meter in verband met de privacy van de tuinen. Door 
deze groene erfafscheidingen zal er een relatie ontstaan tussen het publieke en private ge
deelte van de wijk. De overgang tussen de voortuintjes en het openbare voetpad zal worden 
vormgegeven door lage hagen van 60 cm hoog. 

Speelgelegenheid 
Door het groeiende hoeveelheid openbare ruimte in het toekomstig plangebied, ontstaat er 
ook ruimte voor speelgelegenheden. Er kan overal informele speelruimtes ontstaan, maar 
er wordt er ook 1 ingericht bij de centrale toegevoegde functie, op de plek waar de kerk nu 
staat. Er zullen speelruimtes ontwikkeld worden voor de peuters/ kleuters (leeftijdsgroep 
vanaf 7 jaar), zandbak en wipkippen, en ook voor de wat oudere kinderen (leeftijdsgroep 
vanaf 7 jaar) basketbalveld, etc .. 

Eenheid en herkenbaarheid 
Een uitgangspunt die bekeken wordt vanuit de architectuur, is dat architectuur harmonieert 
met de natuur (rood-groen). Het rigide bestaande stedenbouwkundig plan zorgt voor een 
straffe scheiding tussen wijk en omgeving. Dit wordt alleen nog extra versterkt wanneer men 
tot de ontdekking komt dat de locatie op de rand van Heerlen is gelegen. Het is de bedoeling 
dat hier een betere overgang in gevonden gaat worden. 

De bestaande bebouwing, rijtjeswoningen en flatgebouwen, staat opgesteld in een bepaald 
stempelpatroon, waar niet van afgeweken wordt. Heel rationeel en heel duidelijk. Om het 
stratenpatroon te behouden, worden de nieuwbouw woningen binnen het bestaande pa
troon gesitueerd. De vorm komt voort uit een carré-boerderij, die binnen de geschiedenis 
verscheidene op deze locatie hebben gestaan en zelfs nu nog zijn binnen de wijk M.S.P. een 
aantal van deze typische Iimburgse boerderijen terug te vinden. De carré vorm van deze 
nieuwbouw ontleent zich prima voor het behoudt van de sociale cohesie en doet deze zelfs 
versterken. De ruimte binnen in de carré, wordt een collectieve tuin ontwikkeld waar men 
kan recreëren. 

De nieuwe toegevoegde functies van de ontrafelde woning , zal een herkenbare vorm krijgen 
voor de wijk en zijn doelgroepen, om de laagdrempelligheid en benaderbaarheidsfactor te 
versterken. De vijf Kamers; Woonkamer, Kookkamer, Badkamer, Tuinkamer, Slaapkamer, 
zijn aan elkaar gerelateerd in de vormgeving. Maar om ieder gebouw een eigen identiteit te 
bieden, zal elk gebouw zijn eigen materiaal naar buiten uitdragen. Bijvoorbeeld de Badkamer, 
hierbij zal de keramische tegel sterk naar voren moeten komen. 

Grote contrasten zijn niet nodig tussen de verschillende Kamers. Ook niet met betrekking tot 
de relatie met de rest van de wijk. Dit komt voornamelijk doordat het plangebied volledig uit 
de functie wonen bestaat, waardoor de nieuwe toevoeging automatisch herkenbaar wordt. 

Referentie Rotterdam openbaar basketbalveld 
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Het groene element, de bomen en beplantingen geeft het belangrijkste bindende element en 
de samenhang tussen wijk en het landschappelijke omgeving. Bestaande groen elementen 
uit de omgeving, worden aangesterkt door in de wijk dezelfde groene elementen te plaatsten 
om een betere relatie te krijgen binnen het bestaande en het nieuwe. 

Karakteristieke bebouwingselementen. 
Een groot deel van de bestaande bebouwing zal behouden blijven. Deze jaren '60 woningen 
kennen geen overdaad, zowel niet in de dimensionering als in ornamenten. Kreten als 'Less 
is more' en 'Licht, lucht en ruimte' zijn kenmerkend binnen deze tijd en zijn daarom ook 
terug te vinden in de bebouwing van de wijk. Dit zijn elementen die gerespecteerd worden 
en gehandhaafd worden in de architectuur van de toegevoegde functie. 

Bouwhoogtes 
De bestaande bebouwing kent bouwhoogtes die liggen tussen minimaal 2 bouwlagen en 
maximaal 5 bouwlagen. De nieuwbouw zal niet hoger dan 3 bouwlagen gaan, om niet de 
bouwhoogtes van de rijtjeswoningen te overschrijden. Ook wordt de nieuwbouw niet hoger 
dan 3 bouwlagen om de zichtlijnen op de omgeving niet te doen belemmeren. 

Kleur en materiaalgebruik 
Natuurlijke materialen en kleurgebruik zullen er voor zorgen dat de relatie tussen bebouwing 
en groen versterkt wordt. Uitgegaan wordt van natuurlijke materialen zoals; baksteen, hout, 
natuursteen en kleuren die corresponderen met de groene omgeving. 

De bestaande bebouwing bestaat uit een roodbruine baksteen, dit aspect is mee te nemen 
als uitgangspunt binnen een van de basismaterialen. Variatie wordt gemaakt door basisma
terialen te combineren met andere materialen, bijvoorbeeld glas, en/of kleuren. 

Daken 
Alle daken van de rijtjeswoningen hebben een kap, de flatgebouwen hebben een platdak. 
De Flatgebouwen staan op de rand en de rijtjeswoningen zijn terug te vinden daar binnen. 
dit versterkt de intimiteit van de locatie. Dit is een uitgangspunt die ik meeneem in de toege
paste functie om de eenheid te behouden. Voor de daken wordt uitgegaan van bakstenen en 
soms vegetatiedaken waardoor de relatie met de natuurlijke omgeving versterkt wordt. 

Gevelopbouw 
De gevels, ten op zichten van de toegevoegde functie, zullen leesbaar zijn. Hiermee wil ik 
zeggen dat er van de buitenkant gezien kan worden wat er zich binnen afspeelt, dit is te 
bereiken door transparante delen op ooghoogte. Dit zal er voor zorgen dat men geprikkeld 
wordt om over de drempel te treden en deel te nemen aan desbetreffende functie. 



7.4 BEELDKWALITEIT PER KAMER 
De Kamers 
In de komende paragrafen wordt per Kamer de richtlijnen opgesteld voor het beeldkwaliteit 
van de openbare ruimte en de architectuur. De richtlijnen worden ingeleid door een steden
bouwkundige opzet rondom de desbetreffende Kamer. In paragraaf 7.3 zijn de algemene 
uitgangspunten beschreven, in dit hoofdstuk worden de uitgangspunten per Kamer bespro
ken. 

De opbouw van dit hoofdstuk zal zijn: 
- Woonkamer (7 .4 .1) 
- Kookkamer (7 .4 .2) 
- Badkamer (7 .4.3) 
-Tuinkamer (7.4.4) 
- Slaapkamer (7.4.5) 
De situering zal aangegeven worden in een plattegrond. 

Per paragraaf wordt eerste de stedenbouwkundige opzet beschreven. Daarna worden de 
uitgangspunten met aspecten als; sfeer, karakter, ontsluiting, parkeren, keuze verhardingen, 
groen, water, overige inrichtingsaspecten, voor de openbare ruimte aan het licht gebracht. 
Hierop volgend komen de beeldrichtlijnen van de architectuur aanbod; sfeer, karakter, hoog
te, bouwmassa, oriëntatie, geleding, materialisering, dak, gevels. 

7.4.1 Woonkamer 
Stedenbouw 
De Woonkamer zal als eerste gerealiseerd worden, namelijk in 2014, vanwege de grote 
vraag naar een samenkomstgebouw binnen de wijk door verschillende doelgroepen. Deze 
Woonkamer is centraal gelegen ten opzichte van de hele wijk M.S.P., dit geldt overigens ook 
voor de deelbuurt Meezenbroek. Er is gekozen voor deze centrale ligging, zodat de functie 
voor iedereen goed bereikbaar is . Dit is toch wel een pré, wanneer men spreekt over een 
openbaar gebouw binnen M.S.P.. De centrale locatie is aan de Kasteellaan gelegen, die 
dwars door de deelbuurt Meezenbroek loopt en is van oudsher een belangrijke verkeersader 
geweest. Juist doordat de Woonkamer het hoekpunt van het plangebied als een baken mar
keert, krijgt de locatie een gezicht. Hierdoor krijgt de locatie een heel ander imago. 

Openbare ruimte 
Rondom de Woonkamer - een van de Kamers van de 'Ontrafelde Woning' - wordt de open
bare ruimte ingevuld met speelruimte voor jongeren. Een zandbak voor kinderen en een 
basketbalveld voor de adolescenten. Ook zal er gedacht worden aan zitgelegenheden voor 
ouders en senioren. Dit zal gerealiseerd worden achter de Woonkamer en achter de be
staande woningen. De functie en de openbare ruimte zijn gelegen aan het wandelgebied 

Situatie Woonkamer 
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Architectuur 
De Woonkamer is een gebouw dat zich openbaart in de richting van de straatzijdes, deze 
oriëntatie zorgt er voor dat men op straat kan zien wat er zich afspeelt rondom en binnen 
afspeelt in het gebouw. Men wordt hierdoor geprikkeld om het gebouw te benaderen, waar
door de laagdrempelligheid van de functie wordt nagestreeft 
De bouwhoogte zal niet hoger zijn dan de omringende bebouwing, 3 bouwlagen, zodat de 
Woonkamer niet uitstijgt ten op zichten van de omliggende bebouwing. De herkenbaarheid 
van het gebouw zal zich ontlenen aan de vormgeving en zijn materialisering (zie 7.3). 

7.4.2 Kookkamer 
Stedenbouw 
Centraal in het plangebied wordt de Kookkamer gesitueerd, die in 2014 ontwikkeld zou 
worden tegelijkertijd met de Badkamer en de Tuinkamer(s). Deze functie zal diverse klein
schalige functies herbergen rondom de activiteit koken. De Kookkamer is gelegen op een 
hoekpunt, tussen bestaande woningen en op een plek waar voorheen woningen hebben 
gestaan. Achter de Kookkamer zijn volkstuintjes te vinden, die voor de ingrediënten van de 
Kookkamer zorgen. 
Wederom wordt er een functie gekoppeld aan het wandelgebied, zodat de bereikbaarheid 
optimaal blijft, bijvoorbeeld voor senioren die een maaltijd gaan afhalen van 'Tafeltje-dekje' 
of juist voor de mensen die willen gaan tuinieren in de volkstuin. 

Openbare ruimte 
De openbare ruimte rondom de Kookkamer zal voornamelijk bestaan uit collectief groen 
met volkstuintjes als invulling. Deze collectieve volkstuintjes worden onderhouden door de 
bewoners zelf. Zij die op een laagdrempelige manier in contact willen komen met de rest 
van de wijkbewoners. Deze volkstuintjes zijn achter de bestaande woningen gelegen en zij 
vervullen een collectieve groenfunctie voor de bewoners die niet meer voor zijn tuin kunnen 
zorgen. Bij deze volkstuintjes zullen voldoende bankjes geplaatst worden, waar men kan 
uitrusten of even een praatje met elkaar kan maken. 
De oriëntatie van de Kookkamer zal tweezijdig zijn. De functie zal zich richten op de volks
tuintjes, maar het zal zich ook richten op de straatzijde waar het commerciële aspect van 
de functie zich zal manifesteren. Onder andere het afhaalloket van 'Tafeltje-dekje', maar ook 
een plek waar buurtbewoners groente kunnen kopen. 

Architectuur 
De bouwmassa en bouwhoogte zal zich aanpassen aan de omgeving. De functie zal een 
bouwhoogte bezitten niet hoger dan 3 bouwlagen in tegenstelling tot de flatgebouwen ten 
oosten van de Kookkamer. Om niet meer dan 3 bouwlagen te bezitten, zal de Kookkamer 
zich mengen in het intiem karakter van de omliggende woningen. De vormgeving van het 
gebouw zal eigenschappen hebben van een tuinkas, maar ook van een keuken. 



7.4.3 Badkamer 
Stedenbouw 
De Badkamer is tussen de Tuinkamer en de Kookkamer in gesitueerd en wordt dus net als 
de Kookkamer in 2014 gerealiseerd. Het bezit een klein programma als een prikpost, kap
persfunctie, mani-I pedicure en een sauna en is gekoppeld aan de levensloopbestendige 
woningen. Dit is bewust gedaan, vanwege de actieradius van minder valide mensen, met 
bijvoorbeeld een rollator. Ook deze functie is gelegen aan het wandelpad, waardoor de rela
tie tussen de losstaande functies wordt vergroot. 

Openbare ruimte 
De openbare ruimte is direct aan de straatzijde gelegen, waar het entree van de Badkamer 
gelegen is. Het bezit een functie waar mensen bijeenkomen, maar ook weer vrij snel uit el
kaar gaan. Even bloed laten prikken, even je haren in model brengen, etc. De materialisering 
van dit volume zal zich kenmerken aan een Badkamer, hierbij is de keuze gevallen op de 
keramische tegel . 
Binnen de levensloopbestendige woningen die in een carré-vorm zijn ontwikkeld, wordt een 
collectieve tuin ontwikkeld met een andere invulling dan bij de Kookkamer. Deze collectieve 
tuin zal meer op een 'kingsize' tuin lijken waar men kan recreëren, tuinieren en bijeenkomen. 
Als de omwonende niet meer instaat zijn om voor deze tuin te zorgen, zal de binnen Mee
zenbroek gevestigde VMBO school (Citaverde) deze tuin opkopen waardoor de tuin dienst 
zal doen als praktijklocatie. 
Binnen de collectieve tuin zijn; wandelpaden, bankjes, gras, lage struikjes, bloemen, planten 
en bomen terug te vinden. 

Architectuur 
De Badkamer is geïntegreerd in een carré-vormige bebouwing en zal zich hier op aanpas
sen, maar om de relatie niet te verbreken met de andere Kamers zal de materialisering en/ 
of vorm afwijken van de woningen binnen de carré. De Badkamer zal opvallend in het oog 
springen ten op zichten van de rest binnen de carré-vorm. Er dient rekening gehouden te 
worden met de herkenbaarheid van de Badkamer. 
De bouwhoogte en de kapvorm zal voldoen aan de richtlijnen van de carré-bebouwing om 
als geheel een eenheid te vormen. 

Impressie Badkamer 
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7.4.4 Tuinkamer 
Stedenbouw 
Op diverse locaties binnen het plangebied zijn de Tuinkamers terug te vinden wat het groene 
karakter vergroot binnen het plangebied. Het gevolg hiervan is dat er een betere relatie 
ontstaat tussen het plangebied en het groene karakteristieke landschap. Dit wordt nog extra 
bewerkstelligd door het wandelpad dat de meerdere bestaande groenzones aan elkaar kop
pelt. Dit wandelpad slingert als het ware door het plangebied, waar men al wandelend veilig 
van A naar B zich kan verplaatsen. Niet allleen het bestaande groen wordt op deze manier 
verbonden met het plangebied, maar ook de nieuwe groene invullingen; de Tuinkamers 
genoemd. 
Het landschap van de Tuinkamers zijn uiteenlopend, van volkstuinen, tot een collectieve 
tuin, tot een park, tot een speelruimte, tot een boomgaarden. Daarom is er gekozen voor 
de inrichting, voor dezelfde soort bomen en planten als de bestaande bomen en planten. 
Er zijn rijen bomen terug te vinden, bomen die solitaire zijn geplaatst en er zijn bomen die 
geclusterd in kleine groepjes. 
Er is binnen het nieuwe groen een belangrijke verticale as, park, terug te vinden. Deze ver
ticale as is zo gelegen om een verbinding te leggen tussen de groene as ten oosten van het 
plangebied en de stadsvijvers ten westen van het plangebied. Dit is overigens niet de enige 
reden van zijn verticaal karakter, de verticaliteit zorgt voor een brede zichtlijn in de richting 
van het landelijk groen en richting van het landelijke Palemig. 
Binnen deze verticale Tuinkamer is groen niet het enige natuurlijke element. Water zorgt voor 
dynamiek en het verhoogd de woonkwaliteit De permanente waterplassen worden bij veel 
regenwateroverlast natuurlijk geregeld door middel van natuurlijk verloopsysteem, waarbij 
teveel aan water afgevoerd wordt naar de Palembergerbeek. 

Openbare ruimte 
De openbare ruimte van de Tuinkamers, zijn groen, open, transparant en omringd door 
bebouwing. Soms verbinden ze het ene groen met het andere. Maar de hoofdfunctie van het 
groen is de leefbaarheid van de locatie te optimaliseren, waarbij de woonkwaliteit ook wordt 
verbeterd. Binnen de groene inrichting zal er ook plaats gemaakt worden voor zitgelegenheid 
en samenkomstplekken. Alleen de openbare ruimte bij de Woonkamer zal minder groen zijn 
als de andere Tuinkamers. Dit komt door de grote hoeveelheid speelruimte voor kinderen/ 
jongeren. Om het parkachtige karakter te behouden dienen alle erfafscheidingen een groen 
karakter te hebben. 

Architectuur 
De Tuinkamers bestaan alleen uit tuinen en bezit verder geen architectuur. 



7.4. 5 Slaapkamer 
Stedenbouw 
Ten noorden van de locatie ligt de laatste functie aan het wandelpad, althans het laatste 
gebouw dat in 2025 ontwikkeld wordt. De Slaapkamer is gelegen op dezelfde rooilijn als 
de gesloopte bebouwing. Aan de achterzijde van het gebouw is het landschap groen en 
toegankelijk voor publiek. Aan de voorzijde van de Slaapkamer is er een smal stukje groen, 
trottoir, rijweg en aan de overzijde staan bestaande ri~jeswoningen, met daar tussen het 
wandelpad. 
Het volume zal opgetild zijn uit het maaiveld, waardoor het entree van de functie onder het 
volume gesitueerd worden. Dit optillen versterkt het introverte karakter van de Slaapkamer. 

Openbare ruimte 
De Slaapkamer bezit een volume van 2 rijtjeswoningen en wordt ontsloten door het wan
delpad en de straatkant. Aan een zijde wordt de Slaapkamer begrensd met een tweetal 
woningen en wordt daarbij omringd door meerdere woningen. 

Architectuur 
De Slaapkamer zal veelallijken op een doorgaand ri~jeswoning, maar mist de begane grond. 
Hierdoor wijkt het volume af en zal daardoor herkend worden als een van de toegevoegde 
functies. De bouwhoogte van de bestaande bebouwing is maximaal 3 bouwlagen, waar de 
hoogte van de Slaapkamer op wordt afgestemd. Ook de kapvorm van deze functie zal zich Situatie Slaapkamer 

aanpassen aan de zadeldaken van de omringende bebouwing, met dezelfde hellingshoek. 
De architectuur en zijn materialisatie bij deze functie, Slaapkamer, zal gesloten zijn, waar
door de functie een onderstreping krijgt van zijn ingetogen karakter. 

Impressie Slaapkamer 
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8.1 CONCEPT 
De gekozen locatie is gelegen ten noorden van de Kasteellaan in Meezenbroek, een deel
buurt van M.S.P. te Heerlen. De hoofdfunctie van het bekeken plangebied is wonen en dan 
ook alleen maar wonen. Er is weinig openbare ruimte en groene invullingen terug te vinden. 
Meezenbroek is dan ook een wijk die is ontstaan uit het modernistische gedachtengoed uit 
de jaren '60, waarbij de eigenschappen licht, lucht en ruimte hoog in het vaandel stonden. 
Het beeldkwaliteitsplan, hetgeen wat hiervoor beschreven wordt, wil dit beeld versterken 
door deze elementen als licht, lucht en ruimte in de stedenbouw tegenwoordige tijd te plaat
sen. Denk aan de ontbrekende elementen als werken en recreëren. Dit kan ook een kans 
krijgen aangezien Krimp deze ruimte ook biedt. De bestaande structuur van de wijk zal 
nauwelijks veranderen alleen de bebouwing, die in een slechte bouwtechnische staat ver
keren, zullen gesloopt worden of getransformeerd worden in woningen waar vraag naar is: 
seniorenwoningen en levensloopbestendige woningen. Rondom deze nieuwe ontwikkeling 
zullen de nieuwe functies geplaatst worden. 

Aangezien de toegevoegde functies vóór en dóór de bewoners van het plangebied zullen 
ontwikkeld worden, zal de vormentaal van de functies bepaald worden uit de gewoonheid 
van de wijk. De wijk kenmerkt zich als een laag sociale milieu, zonder teveel poespas. 
Daarom zou het ook niet gepast zijn, wanneer er een totaal autonoom gebouw gerealiseerd 
zou worden. Hier vraagt de sfeer van de wijk niet om en het heeft juist niet de binding met 
de natuurlijke omgeving. Daarom is ervoor gekozen om de vormentaal dicht bij de mens 
te houden. Deze vormentaal zal zich daarom ook direct ontlenen aan de vormentaal van de 
wijk. Aangezien de hoofdfunctie van het plangebied wonen is en de toegevoegde functies 
worden Kamers benoemd, zal de vormentaal hierop reageren, in de zin van een archetypi
sche vorm van een woning . Binnen de vorm van het volume zal de oriëntatie zich open naar 
de openbare ruimte. Veelal zal men door transparante delen naar binnen gelokt worden. Het 
volume zal zich zowel aan de bestaande omgeving identificeren als aan de uiterlijke ken
merken van de desbetreffende Kamer. Onderling zullen de Kamers een en dezelfde typologie 
bezitten om de relatie binnen deze te behouden. 

Als men de voorzieningen samen zou voegen zal men weer een complete woning krijgen; 
Woonkamer, Kookkamer, Badkamer, Tuinkamer en Slaapkamer. Ook is de plaatsing van de 
Kamers binnen de wijk afgestemd op de routing binnen de bestaande rijtjeswoning; bene
den in het plangebied is de Woonkamer (2014) gesitueerd, rechts daarboven is de Kookka
mer (2020)gesitueerd met daarnaast de Badkamer (2020) en opeenvolgend de Tuinkamer 
(2020) en in het bovenste puntje is de Slaapkamer (2025) gesitueerd. 

Als men kijkt naar de term 'Kamer' dan zou je deze kunnen koppelen aan de term 'woning'. 
Aangezien de locatie volledig bestaat uit de functie wonen, wordt er ook gedacht aan een 
'Kookkamer'; waar de groenten uit de collectieve volkstuin vergaart kunnen worden, tijdens 
een kookworkshop (eten doet elkaar samenbrengen). Ook kan er op een andere plek binnen 



de wijk een 'BadKamer' , 'SlaapKamer', etc. ontwikkeld worden. De nieuwe groene ontwik
kelde tuinen zouden gezien kunnen worden als 'Tuinkamers'. 

De 'huiskamer' is de enige functie die bij elkaar geclusterd wordt zodat de doelgroepen in 
contact met elkaar kunnen komen. De andere functie zullen op verschillende plekken binnen 
de wijk gesitueerd worden, zodat er op verschillende plaatsen ontmoetingen ontstaan. Er zal 
een relatie moeten worden ontwikkeld om de verschillende 'Kamers' met elkaar te verbin
den, bijvoorbeeld de wandelroute. 

Een belangrijke eigenschap van de 'Kamers' moeten voornamelijk, laagdrempelig, gastvrij 
en voor iedereen zijn en geschikt zijn voor diverse kleinschalige activiteiten (lezingen, work
shops, cursussen, informatie-avonden, socializen). Een hangplek voor de buurt. 

8.2 ONTWERPREGELS 
De toegevoegde functies zijn ontwikkeld uit een aantal algemene ontwerpprincipes. Deze 
zijn tweeledig opgezet. De ene zijn vanuit de context opgezet en de andere zijn bepaald door 
de desbetreffende Kamer, deze komen later aanbod. 

Algemene ontwerpprincipes: 
1. Archetype woonhuis; Elk volume bezit de vormeigenschappen van een archetype 

woonhuis. 
2. Openbaring straatzijde; Elk volume openbaart zich naar de straatzijde. Door deze oriën

tatie in de ricllting van de straatzijde, en/of wandelpad, ontstaat er een laagdrempellig
heid om de desbetreffende functie te betreden. 

3. Landschap; Het omliggende landschap speelt een rol bij 11et ontwerp van de functie(s), 
deze relatie kan terug komen binnen de materialisatie en/of vorm. Het materiaal refe
reert naar de functie en/of omgeving. 

4. Bouwhoogte; De bouwhoogte van de nieuwbouw zal zich aanpassen aan de bestaande 
omgeving en zal deze niet overstijgen. Dit zorgt er voor dat het intieme karakter niet 
wordt aangetast. 

De context 
De Kamers zullen zich zowel oriënteren naar de groene omgeving als naar de straatzijde. Dit 
wordt gedaan zodat de functies in relatie staan met de omgeving en juist door de verras
sende bekleding van een archetype, vallen de functies goed op. Dit versterkt ook de nieuw
schierigheid van de mens. Ze raken geprikkeld doordat de functies niet altijd prijs geven wat 
ze huishouden, waardoor men eerdere een gebouw zullen betreden. 

De richtlijnen ten op zichten van de morfologie worden gevolgd aan de hand van de rooilij
nen van de toegevoegde functies. Juist door de rooilijn te volgen van de bestaande situatie, 
blijft de structuur hetzelfde binnen het plangebied maar is er een verandering in de bebou-

Ontwerprichtlijnen vanuit de morfologie Ontwerprichtlijnen vanuit de groenstructuren 
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Ontwerpprincipe Kookkamer 
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wing terug te vinden. Dit zorgt voor minder onrust binnen de wijk, 

De groene omgeving is een gemene deler onder 5 functies; bij de Woonkamer wordt het 
landschap gezien als een tapijt waar het volume opstaat gepresenteerd, de Kookkamer wordt 
het volume als het ware het maaiveld ingeduwd in de richting van de volkstuintjes, waardoor 
het landschap, in de zin van groentebakken, tegen de gevel omhoog wordt gedrukt. Bij de 
Badkamer wordt het volume gezien als het badhuis dat verzonken is in de grond. En juist de 
Slaapkamer heft zich uit het landschap en wat juist het introverte karakter versterkt. 

De verschillende functies hebben hun benaming te danken aan een ruimte binnen een wo
ning; Woonkamer, Kookkamer, Badkamer, Tuinkamer en Slaapkamer. Hiervoor is gekozen 
om het archetype van een woning te onderstrepen en blijft het concept duidelijk binnen 
het plangebied. De materialen van de Kamers ontlenen zich aan de eigenschappen, die als 
metafoor dienen, van deze Kamers; 
- Woonkamer; Landschap als tapijt 
- Kookkamer: Kookkamer als Tuinkas 
- Badkamer: Badkamer als tegel 
- Tuinkamer: Tuinkamer als Park 
- Slaapkamer: als hoogslaper 
Om nu de ontwerpprincipes per kamer te definiëren, wordt er vooropgesteld dat het land
schap een rol in de beleving van het gebouw speelt. 

De Woonkamer 
Bij de functie de Woonkamer heeft het voornamelijk uitwerking op de vormentaal. Het vo
lume wordt gevormd doordat het landschap, zich er omheen krult als een tapijt dat opgerold 
wordt. Het tapijt heeft daarbij een harde en een zachte kant. De harde kant richt zich naar 
de stedelijkheid, waardoor de zachte kant zich opent in de richting van de intimiteit van het 
plangebied, de openbare ruimte en het omliggende groen. Hierdoor treedt de intimiteit van 
de wijk naar binnen in het hart van de 'Ontrafelde Woning', de Woonkamer. 

De openbare ruimte en het omringende landschap wordt beschouwd als het tapijt van de 
Woonkamer. Hierdoor wordt de directe omgeving in relatie gebracht met de architectuur van 
de functie. 

De Kookkamer 
Het landschap van de Kookkamer wordt in relatie gebracht met de achterliggende volkstuin
tjes. Hier zijn de groente-bedden van belang, zij zorgen immers voor de ingrediënten voor 
de kookaangelegenheden. Om deze volkstuintjes te koppelen aan de architectuur van de 
Kookkamer, wordt deze geworteld in de grond. Met andere woorden de Kookkamer wordt 
lichtelijk verzonken in de grond. De achtergevel en het dak zal de relatie tussen de functie 
en de tuintjes benadrukken doordat er 'groentenbakken' (soortgelijke plantenbakken met 



groentes en/of fruit erin) tegen deze gevel aangemonteerd worden. Door dij beeld lijkt het of 
de Kookkamer geland is in de volkstuintjes. 

De Badkamer 
Bij de ontwikkeling van de Badkamer werd er snel gedacht aan een Badhuis idee, waarbij 
de baden veelal verzonken zijn in het maaiveld. Dit is versterkt terug gebracht door een hele 
verdieping de grond in te plaatsen. Bij de ruimtelijke ervaring wordt er ingespeeld op daglicht 
dat binnendringt in een intieme ruimte. (zie hoofdstuk 8.3.3) . 

De Tuinkamer 
Deze openbare ruimte bezit alleen maar landschappelijke kenmerken. Deze bezit dan verder 
ook geen architectonisch object, maar aangezien dit plan voornamelijk inspeelt op de be
woners van het plangebied zal een boomhut hier niet misplaatst zijn. De landschappelijke 
elementen die hier terug te vinden zijn, is het glooiend landschap dat rijk is aan groengewas 
als; bomen, gras, beekjes en wandelpaden. 

De Slaapkamer 
De Slaapkamer is herkenbaar door zijn intieme en introverte karakter. Om dit optimaal te 
kunnen bewerkstelligen is er voor gekozen om dit volume op te tillen uit het landschap, 
waardoor de functie volledig naar zich naar binnen keert 

.8.3 ONTWERP PER KAMER 
De Kamers worden ontworpen, vanuit de visies die in het voorgaande staan beschreven. 
Voor de ruimtelijke ervaring komt hier nogeens bij dat de desbetreffende Kamer, zich ontwik
keld als één ruimte. De beeldspraak die hierbij opgeroepen wordt, is wanneer men zich in 
zijn woning begeeft en opzoek is naar een ander persoon. Deze wordt namelijk doorgaans 
makkelijk bereikt door simpel zijn stem te verheffen. 

8.3.1 De Woonkamer: Landschap als tapijt 
De Woonkamer is het eerste gebouw dat tijdens de herstructurering gerealiseerd wordt, 
2014. Het programma van de Woonkamer kenmerkt zich door de samenkomstruimtes van 
de drie eenzame doelgroepen; de jongeren, de senioren en de allochtone vrouw. ledere 
doelgroep heeft zijn eigen ruimte, maar tegelijkertijd staan deze weer in contact met elkaar 
doordat de ruimtes niet ontsloten worden door dichte wanden en een plafond. 

De kamers bezitten elementen die gekoppeld kunnen worden aan eigenschappen van een 
woonkamer van de desbetreffende doelgroep; de Woonkamer van de allochtone vrouw bezit 
bijvoorbeeld een zitkuil. Deze refeert naar de fauteuil-indeling binnen de oosterse wooncul-
tuur. Deze fauteuils staan namelijk allemaal tegen de wand aan gesitueerd in een cirkel, 
kenmerkend aan een zitkuil. De Woonkamer voor de senioren is een ruimte die we allemaal 

3d-impressie van het plangebied 2014 

kennen, als de woonkamer bij opa en oma. Zware en veel meubels in een kleine ruimte, 3d-impressie van exterieur Woonkamer 
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gezellig dicht op elkaar. De Woonkamer van de jongeren, is op de 2e verdieping gelegen. 
Dit is gedaan om de jongeren zowel te mengen met het andere publiek, maar toch ook een 
ruimte te bieden waar ze zich kunnen terugtrekken. Hier kunnen ze internetten, hangen op 
de banken en doen en laten wat ze zelf willen. 

Tevens is aan de Woonkamer een informatiepunt gekoppeld waar iedere bewoner van M.S.P. 
terecht kan met vragen omtrent de herstructurering of andere wijkgerelateerde vragen en/ 
of opmerkingen. Aangezien een informatiepunt weleens lezingen wil geven over de ontwik
kelingen binnen de wijk, is er ruimte gereserveerd - een trappenzaal - op de eerste verdie
ping voor kleine lezingen. Verder is er op de eerste verdieping ruimte overgelaten voor de 
wijkbeheerder/gastheer. Deze is midden in het hart geplaatst, waardoor de wijkbeheerder 
zicht heeft op hetgeen wat om zichheen afspeelt, ook wordt het contact verkleind tussen 
de beheerder en de wijkbewoner. Dit is zo optimaal mogelijk gerealiseerd. Het kantoor is 
namelijk een open ruimte, waar men langs af moet lopen wanneer men naar de trappenzaal 
gaat of wanneer men onderweg is naar de Woonkamer van de jongeren. 

Programma Woonkamer: - Hal/infopunt 
- Garderobe 
- Bar/Pantry 
- Toilet (man/vrouw/invalide) 
- Woonkamer allochtone vrouw; 
- Woonkamer senioren 
- Kantoor 
- Trappenzaal 
- Woonkamer jongeren 

8.3.2 De Kookkamer: Kookkamer als Tuinkas 
De Kookkamer is de gezelligste ruimte binnen in een woning. Hierin wordt gekookt en te
genwoordig brengt men steeds meer tijd door in deze ruimte. Men is ook steeds bewuster 
van hetgeen wat ze eten. Om dit fenomeen te versterken is de Kookkamer totaal transparant 
naar de straatzijde, waar men zicht heeft op de volkstuintjes en dus ook meteen ziet waar 
het eten vandaan komt. 

De Kookkamer is een van de drie functies die in 2020 ontwikkeld wordt. Dit is wanneer de 
vergrijzing toe zal gaan nemen en er dus meer senioren zich in het plangebied doen bege
ven . Dit voorspelt immers het toekomstbeeld. Men zal steeds langer in hun eigen woning 
blijven wonen, tot op het punt dat het niet meer kan. Om deze reden zullen ook de meeste 
functies met de juiste voorzieningen in 2020 gerealiseerd worden. 

Binnen de Kookkamer zullen kookworkshops worden gegeven en het eten ten behoeve van 
'Tafeltjedekje' zal hier bereidt worden. Ook wordt hier de mogelijkheid aangeboden om initi-



atieven als '2 aan tafel' en 'Couscous met appelmoes' ruimte te bieden om door te ontwik
kelen. Deze initiatieven worden gevoed door koken, want eten verbroedert immers. '2 aan 
tafel' is een initiatief van het Rode Kruis om jong en oud aan 1 tafel te krijgen. 'Couscous met 
appelmoes' is weer een initiatief om allochtone te mengen met autochtone. 

De uitstraling van deze functie is gerefereerd aan een tuinkas, dat de kenmerken als open en 
transparant bezit. Deze kenmerken zijn ook eenvoudig aan een keuken te koppelen, waarbij 
overzicht ook een belangrijk element is. De Kookkamer heeft direct verbinding met de volks
tuintjes die praktisch in de achtertuin liggen van de Kookkamer liggen. Om juist ook nog de 
binding met de een (leef-)keuken niet te doorbreken, zal de plattegrond het meest weg heb
ben van een doorsnee keuken. Open en overzichtelijk. Het is één ruimte dat afgeschermd 
wordt door 1 wand en1 element waar de toiletten, koelcel en berging in gehuisvest is. Maar 
wederom bestaat de functie uit één ruimte. 

Aan de straatzijde is de Kookkamer dan ook volledig transparant en is aan deze zijde ook 
gekoppeld aan het wandelgebied. Door zijn transparantie is de herkenbaarheid van de Kook
kamer groot aan de straatzijde. Als men zich voorbeweegt over het wandelgebied zal de her
kenbaarheid volgen uit de schanskorf die recht uit het volume steekt. Dit zorgt voor een stop 
moment en een moment waarvan weet dat dit de entree is van het gebouw. De langgevel 
aan de zijde van de volkstuintjes bestaat uit een beeld van 'groentebakken' wat geïnspireerd 
is door de geraniumbakken aan de voorgevels van de bestaande eengezinswoningen binnen 
de wijk. De kopsekant van het volume aan de zijde van het achtergebied, zit ook een door
gang om de route van het wandelpad eenvoudig te laten doorlopen. De materialen hebben 
vooral de eigenschappen van een keuken; wit, hygiënisch en sereen. (klinisch, wit, licht & 
transparant). 

Programma Kookkamer: - Keuken 
- Garderobe 
- Zitgedeelte 
- Uitgiftepost 'Tafeltje dekje' 
- Toilet 

8.3.3 De Badkamer: Badkamer als Tegel 
De Badkamer is gerefereerd aan een Badhuis en is daarom verzonken als een bad in het 
landschap. Omdat deze functie zich identificeert aan een badkamer, wordt dit beeld versterkt 
door de toepassing van de witte keramische tegels die als afwerking dien van het exterieur. 
Deze tegels referen naar de gesloopte badkamers en bezitten het klinische en het harde 
karakter van een badkamer. 

Overigens, terugkomend op het verschijnsel dat de badtegel verwijst naar de gesloopte 
badkamer, geldt niet alleen voor deze ruimte. Dit geldt voor elk materiaal van het exterieur 

3d-impressie van exterieur Kookkamer 
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bij alle kamers. Bij de Woonkamer, zijn het de brokstukken uit de schanskorf - de onderkant 
van het tapijt - die verwijzen naar de gesloopte woningen. Bij de Kookkamer zijn het de 
glazenpanelen die verwijzen naar de puien. 

De intimiteit van een badkamer zal in de ruimtelijke ervaring voornamelijk een introverte 
waarneming zijn. De dichte delen in de richting van de openbare ruimte, zullen het private 
element van een badkamer doen waarborgen. Waar daglichttoetreding wenselijk is zullen 
glazen bouwstenen toegepast worden. Dit verschijnsel zorgt voor een spel van lichtbundels 
die verrassend het gebouw binnentreden. De lichtschachten zorgen voor extra daglicht
toetreding bij de interne ruimtes; sauna, pantry, mani-/pedicure, kapper en prikpost In deze 
lichtschachten zullen uplights geplaatst worden zodat het gebouw 's avonds verlicht wordt. 
Hierbij zullen de glazenbouwstenen er ook voorzorgen dat het kunstlicht naar buitendringt 

Men betreedt de Badkamer vanaf het maaiveld en neemt de trap naar beneden naar -1, waar 
de prikpost, kapper, en de andere (ver-)zorggerelateerde voorzieningen zijn terug te vinden. 
Het interieur is net als het exterieur afgewerkt met een witte keramische tegel. Dit geeft extra 
kracht aan het klinische effect van een badkamer. 

Programma Badkamer: - Kapper 
- Manicure/Pedicure 
- Prikpost 
- Pantry 
- Sauna 
- Toilet 

8.3.4 De Tuinkamer: Tuinkamer als Park 
De Tuinkamers zijn divers opgezet en komen op diverse plekken binnen de wijk terug. Zo
wiezo rondom elke toegevoegde functie is een nieuwe invulling gegeven aan de openbare 
ruimte. Het gehele plan is 'vergroend' en hierdoor krijgt het plangebied een betere kans om 
te anticiperen op het omliggende groene landschap. 

De grootste Tuinkamer is de verticale as ten noorden van het plangebied. Deze nieuwe 
groene invulling staat in relatie met de bestaande groenstroken. Zowel aan de linkerzijde van 
het plangebied -de stadsvijvers- als aan de rechterzijde van het plangebied zijn belangrijke 
verticale groenstroken terug te vinden. Aan de rechterzijde vindt men een groenstrook die 
als buffer dient ten opzichte van de binnenring, die in 2008 is aangelegd. 

De invulling van het nieuwe park, binnen het plangebied, zal dezelfde, of overeenstemmende 
bomen en struiken bezitten als de bestaande opzet. Zo wordt de verbinding helder in beeld 
gebracht en dit zal er voor zorgen dat de nieuwe aanplanting versmelt met de bestaande 
situatie. Ook de glooiingen binnen het park zullen aangezet worden, waardoor het unieke 



van het Iimburgse landschap versterkt wordt. Langs het wandelpad zal grasvelden terug te 
vinden zijn, waar ook water terug te vinden is. Dit zorgt voor een betere waterhuishouding 
binnen de wijk en zorgt voor versterking van de beekstructuur die ten noorden van de locatie 
loopt. 

De andere Tuinkamers zijn gelegen rondom de Woonkamer, Kookkamer, Badkamer en 
Slaapkamer. Bij de Woonkamer zijn de randen van het bouwblok aangezet met een rij bo
men. In het centrum is een basketbalveld en speelruimte ontwikkeld ten behoefte van de 
jonge bewoners van het plangebied. De bomen ten noorden van de Woonkamer zorgen voor 
de relatie met de Tuinkamer. De invulling van de openbare ruimte rondom Kookkamer bezit 
gras, wandelpad en volkstuintjes. Ten Oosten van dit bouwblok zorgen wederom bomen 
voor de afrastering van het bouwblok. Het groene rondom de Badkamer is voornamelijk in 
het binnenhof terug te vinden, wat als een grote collectieve tuin dient voor de bewoners die 
hier omheen wonen. De openbare ruimte rondom de Slaapkamer bestaat voornamelijk uit 
gras, een aantal bomen en het wandelpad. 

De Tuinkamer(s) zijn de ruimtelijke vertalingen binnen het gebied van de groene invullingen. 
Architectonische invullingen kent deze niet. 

Programma Tuinkamer: - Openbaar groen 
- Collectieve tuinen 
- Volkstuintjes 
- Tuinkamer 

8.3.5 De Slaapkamer: Slaapkamer als Hoogslaper 
De Slaapkamer is de laatste toegevoegde functie, wordt in 2025 gerealiseerd, binnen de 
locatie. Deze functie wordt toegevoegd als reactie op de top van de vergrijzing. Deze functie 
herbergt een logeerfunctie voor de 'kinderen' van de bewoners van de locatie. Aangezien 
de bewoners op dit tijdstip zullen gaan wegvallen, zullen deze 'volwassen kinderen' graag 
in de buurt van hun ouders willen bivakeren. Maar soms is in het ouderlijk huis gebrek aan 
ruimte, maar veelal willen deze 'volwassen kinderen' een plek hebben waar ze tot zichzelf 
kunnen komen. Het ouderlijk huis is vaak te confronterend rondom hetgeen waar ze door
heen moeten gaan. Vandaar dat de Slaapkamer het leven is ingeroepen om deze 'volwassen 
kinderen' een plek te kunnen bieden binnen de wijk, wat dichtbij de ouders is, maar niet 
binnen het ouderlijk huis. 

Als men naar de sfeer van een slaapkamer kijkt, kan er gesteld worden dat dit een van de 
intiemste ruimtes is binnen een woning . Het bezit een stoffig karakter; behang, gordijnen, 
kussens, beddegoed, etc., wat zorgt voor een warm en veilig gevoel. Merendeel van de tijd 
die men besteed in deze ruimte, is het donker in deze (privé-)ruimte en in zichzelf gekeerd. 

.· 
Situatie de Tuinkamer 

m.iO~~iJacl 

Situatie openbare ruimte 
Slaapkamer 

Situatie openbare ruimte 
bouwblok Badkamer Situatie openbare ru1mte 

Kookkamer 

Situatie openbare ruimte rondom de Woonkamer 

2d-impressies van de Tumkamer 
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3d-impressies van het interieur Slaapkamer 
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Deze introverte eigenschap is terug te vinden in de vorm en sfeer. Het volume van de Slaap
kamer verheft zich vanuit het landschap en is volledig gesloten vanaf het maaiveld. Het 
enige open element van de Slaapkamer is terug te vinden in het entree, de glazen liftschacht. 
Dit volume is in het midden van de functie geplaatst en biedt de entree mogelijkheid tot de 3 
vertrekken en loopt van het maaiveld tot nokhoogte. 

De materialisering zal een kunststofafwerking zijn , groen EPDM. Dit EPDM heeft een wat 
zacht uiterlijk, wat het stoffige karakter symboliseert naar de buitenwereld. De schil van de 
ruimte zal een bepaalde dikte hebben, wat het private karakter herbergt. 

Programma Slaapkamer: - Entree 
Per vertrek: - Slaapgedeelte 

- Kookgedeelte 
- Zitgedeelte 
- Badkamer 



I 19 BEELDBANK 

Analyse kaarten 
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Vergrijzing en Ontgroening in Limburg Groene randen Parkstad Limburg Infrastructuur Parkstad Limburg Geschiedenis Meezenbroek Afstanden Meezenbroek 

Infrastructuur Meezenbroek Morfologie Meezenbroek Morfologie versus groene randen Meezenbroek Groen en blauw Meezenbroek Herstructurering Meezenbroek 

Een greep uit de analyse kaarten van het vooronderzoek 
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Scenario's Meezenbroek 

Scenario 1. Beekjesstad. 
Een van de betere karakteristieken van MSP is het groene glooiende 
landschap, met zijn meanderende beekstructuur. Deze karakteristieken 
zouden de woonkwaliteiten kunnen verbeteren wanneer deze beter in re
latie zouden gebracht worden met betrekking tot de wijk. Door de harde 
grenzen van de wijk te vezachten ontstaan er zichtlijnen in de richting 
van het groen, wat tevens voor meer adem zorgt binnen het straatbeeld. 
De nieuwe woontypologieën die gerealiseerd worden in het groen zullen 
gefragmenteerd verdeeld worden in de richting van Palemig. Palemig komt 
zo uit zijn isolement, met betrekking tot de rest van de deelbuurten binnen 
MSP, doordat Meezenbroek zijn harde stedelijke grens verliest. 

Scenario 2. Verbindingsstad. 
MSP kent een twee gezichten zowel een stedelijk als een natuurlijk. Deze 
twee kenmerken, worden door harde (stedelijke) grenzen ontkent van el
kaars bestaansrecht. Dit zou door herstructurering met elkaar verbonden 
kunnen worden, waar tegenwoordig ook de realisatie van de binnenring 
erbij betrokken moet worden, aangezien deze binnenring een uniek land
schap doet scheiden van MSP. Als men dit niet doet zal de relatie tussen 
rood en groen wederom ontkent worden in een later stadium van wonen. 
Deze binnenring zal voor een drempel zorgen om de Meezen broekers naar 
buiten te lokken, om te recreëren e.d. De fietsrotonde zal ervoor zorgen dat 
men eenvoudig zich kan blijven kan verplaatsen ondanks de binnenring. 

Scenario 3. ZorgParkstad. 
Anno 2008 bezit de wijk nog voldoende voorzieningen. Maar door de ver
grijzing, met als gevolg krimp, zullen er niet alleen woningen, maar ook 
diverse voorzieningen verdwijnen en er zal vraag zijn naar nieuwe voor
zieningen. Hierbij kan gedacht worden aan een 'SRV-bus' die de nieuwe 
woonvormen bedient als apotheek bijvoorbeeld. Zorg-Parkstad zou 
daardoor gecombineerd kunnen worden met Beekjesstad, waardoor een 
nieuwe vorm van een zorgboerderij kan ontstaan door het Crtaverde Col
lege te koppelen aan de wijk. Studenten kunnen zodoende de verloederde 
tuinen onderhouden en zich richten op de praktijk. Ook zouden er dieren 
uit andere landen gehuisvest kunnen worden, waarvoor de allochtonen 
bevolking kan zorgen, met het oog op intergratie. 

Scenario 4. SportParkstad. 
Aan de rand van Meezenbroek, in de richting van Palemig, zijn nu sport
velden gesitueerd. Ort zorgt, in combinatie van de beekdalen, voor een 
fysieke grens tussen het stedelijke karakter van Meezenbroek en het idyl
lische karakter van Palemig. De sportvoorzieningen zullen zich verplaat
sen, weliswaar op een kleinere schaal niveau, naar waar lege plekken gaan 
ontstaan. Hierdoor ontstaat er een nieuwe locatie voor nieuwe woonty
pologieën, denk aan innovatieve oplossingen en levensloopbestendige 
bebouwing. Ook kunnen leegstaande woningen (tijdelijk) getransformeerd 
worden tot sportscholen of sportparken, zowel voor jong als oud. 

e+ ' 
Scenario 1. Beekjesstad Scenano 2. Verbindmgsstad Scenario 3. ZorgParkstad Scenario 4. SportParkstad 



De Woonkamer 

De Woonkamer - Exteneur & Interieur 

De Woonkamer- Gevels 1:500 
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De Woonkamer- Interieur 

De Woonkamer- Plattegronden 1.500 

De Woonkamer - Doorsnede 1.500 De Woonkamer- Interieur 
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De Kookkamer 

De Kookkamer- Gevels 1:500 
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De Kookkamer - Plattegronden 1:500 

De Kookkamer -Doorsnede 1:500 
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De Kookkamer- Exterieur & Interieur 

De Kookkamer- Exterieur 

De Kookkamer- Interieur 



De Badkamer 

De Badkamer- Gevels 1:500 De Badkamer- Exterieur & Interieur 

De Badkamer- Plattegronden 1:500 De Badkamer- Interieur 

De Badkamer- Doorsnede 1. 500 



De Tuinkamer 

2009 

De Tuinkamer- Doorsnede 1.1000 
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De Slaapkamer 

De Slaapkamer- Gevels 1:500 De Slaapkamer- Exterieur & Interieur 
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De Slaapkamer- Plattegronden 1:500 

De Slaapkamer - Doorsnede 1.500 De Slaapkamer- Interieur 1 e verdieping 

De Slaapkamer - Interieur 2e verdieping 
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I 11 0. CONCLUSIE 

Krimp is een kans! Het is een kans om een probleemwijk als Meezenbroek weer meer kracht 
in te blazen. Juist nu doordat het gebied te maken heeft met Krimp ontstaat er leegstand, wat 
ruimte biedt voor herontwikkeling. 

De locatie bestaat uit slechte woningen uit de jaren '50-'60, die toendertijd in een rap tempo 
gebouwd werden om de toenemende vraag naar woningen te kunnen .?ea~twoorden. De~e 
woningen zijn verouderd en soms zelfs verloederd , wat de aantrekkelijkheld van deze Wijk 
in het niets brengt. Door de vergrijzing zal er meer leegstand ontstaat. waardoor het aanbod 
van woningen wordt vergroot. Maar juist doordat het bevolkingsaantal afneemt, zullen deze 
woningen niet meer bewoont raken, omdat er simpelweg niemand is die een dergelijke 
woning wil kopen. Ook woningbouwcorporaties, krijgen hier last van wanneer hun aanbod 
groter is dan het aantal woningzoekende. 

Om te leren om te gaan met deze ontwikkeling is er een nieuw stedenbouwkundig plan ont
wikkeld, waarbinnen kleinschalige impulsen gefaseerd worden toegevoegd die de aantrek
kelijkheid van het plangebied optimaliseerd. Het stimuleerd de woonkwaliteit en leefbaarheid, 
binnen de wijk waardoor het gebied ook een totaal ander identiteit krijgt. De inpassingen 
zijn gekoppeld aan bijvoorbeeld bestaande groenstructuren, waardoor de grens tussen het 
rood - de bebouwing- en het groen - de natuurlijke omgeving- minder hard wordt ervaren. 
Het groen krijgt hierdoor ook meer kans in de wijk om zich te ontwikkelen , waardoor de 
woonkwaliteit van de wijk vervolgens weer wordt verbeterd . Bestaande groenstroken als de 
stadsvijvers en de nieuw aangelegde groenstrook naast de binnenring worden verbonden 
door een wandelpad dat door deze twee gebieden en het plangebied loopt. Ook wordt de 
deelbuurt Palemig beter bij de wijk betrokken door kwaliteitseigenschappen van dit gebied 
terug te laten komen in het plangebied. Denk aan de landelijke kenmerken in de vorm van 
volkstuintjes, groen en de Iimburgse carréboerderij-vorm wordt ook geherintroduceerd. 

De bestaande sociale structuren zijn erg belangrijk en inspirerend. Deze zijn gerespecteerd 
en worden juist binnen dit project gewaardeerd om nieuw leven in te blazen. Dit nieuwe 
leven is noodzakelijk, aangezien men vanuit het mijnwerkersbestaan een hechte sociale 
cohesie vormden. Tegenwoordig bestaan deze hechte banden nog steeds, maar niet meer 
in de mate van toendertijd . Deze worden aangesterkt doordat er binnen het plangebied 
meerdere ontmoetingsplaatsen ontwikkeld worden vóór de bewoners en dóór de bewoners. 
Er wordt geluisterd naar de bewoners en er wordt hierop gereageerd. Om juist niet alleen te 
kijken wat senioren nodig hebben tentijden van de Krimp, maar ook te kijken wat jongeren 
nodig hebben en andere doelgroepen, krijgt het plan een betere plan kans van slagen. Ook 
wordt er rekening gehouden met de sociale banden tijdens de herstructurering, er wordt 
gefaseerd gesloopt. Dus de bewoners worden niet uit elkaar getrokken en kunnen gewoon 
blijven wonen in hun woning. 

De toegevoegde functies zijn voorzieningen die inspelen in het verloop van de vergrijzing. 
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Wanneer er vraag is naar voorzieningen dichtbij huis zullen deze ontwikkeld worden. De 
Woonkamer wordt ontwikkeld, vanwege het feit dat er nu al vraag is naar een samenkomst
plek binnen de wijk. De voorzieningen binnen de Kookkamer, de Badkamer en de Slaapkamer 
reageren op de vergrijzing. Deze functies herbergen voorzieningen als 'Tafeltjedekje', zorg
voorzieningen als prikposV kapper/ pedi- en manicure. Binnen de laatste fase van Knmp, 
wanneer de vergrijzing de top heeft bereikt, wordt er ingespeeld op een logeervoorziening 
voor de kinderen van de bewoners, zodat zij een plek krijgen binnen het plangebied om voor 
hun ouders te kunnen zorgen. 

Terugkijkend naar de intentie om een randgebied van een stad te herstructureren in tijden 
van vergrijzing, met gevolg als Krimp, om te zetten tot een overgangsgebied van stad naar 
land door middel van een aantal kleinschalige impulsen en een nieuwe groenstructuur- die 
leiden tot een verbeterd imago, rekening houdend met de sociale banden en verschillende 
doelgroepen - een goede invulling. Door het plangebied meer adem te bieden binnen zijn 
ruimtelijke opzet, door de verdunning van de bebouwing die vervangen worden door open
bare groene plekken, wordt de relatie aangegaan met de omliggende landschap. De grens 
van stad en land wordt verzacht, waardoor de wijk M.S.P. zowel aansluiting vindt met de 
stad maar ook met zijn omgeving. De voorzieningen met het wandelpad zorgen ervoor dat 
er niet alleen gewoond wordt in het plangebied, maar ook gewerkt en gerecreëerd. 

Men zou zich ook nog kunnen afvragen of een Krimpstrategie, zoals deze die ontwikkeld is 
binnen Parkstad Limburg of dat zonder schroom ook toegepast kan worden in Groningen, 
bijvoorbeeld in Ganzedijk. Naar mijn mening zou dit niet werken. Elke regio, stad, dorp en/ 
of stuk land bezit zijn eigen kwaliteiten, kenmerken en schoonheden. Bij Krimp moet hier op 
ingespeeld worden. Juist als men de kwaliteitskenmerken in beeld brengt en hier op antici
peert. krijgt Krimp een kans om een gebied weer aantrekkelijk te maken en te optimaliseren. 
Maar deze kwaliteitskenmerken zullen anders zijn in Limburg dan in Groningen. Ook de 
mentaliteit en de cultuur van bewoners zijn anders, waarop een strategie spaak kan lopen. 
Naar mijn mening is het van belang om te onderzoeken wat de belangrijkste eigenschappen 
zijn, op verschillende schaalniveau's, van een bepaald regio/stad/dorp/land. Het kan zelfs 
zo zijn dat door Krimp de ruimte ontstaat om een bepaald gebied eindelijk eens te kunnen 
aanpakken. Denk aan probleemwijken. En deze wijken bezitten totaal andere eigenschappen 
als een dorp als Ganzendijk. 

Of de 'eenzame doelgroepren', door het toepassen van een dergelijke strategie die in dt 
project wordt behandeld, niet meer eenzaam zullen zijn binnen de gemeenschap blijft dis
cutabel. Eenzaamheid zit in een mens. Ben wel van mening dat eenzaamheid door deze 
aanpak bespreekbaar wordt gemaakt en juist door deze doelgroepen iets te bieden in hun 
naaste omgeving is er een mogelijkheid om men over de drempel te lokken, zowelletterlijk 
als figuurlijk. Maar het is geen oplossing, aangezien men ook eenzaam kan zien binnen een 
grote sociale groep. 



I 111. REFLECTIE 

Eind Januari 2008 moest er een keuze gemaakt worden in welk afstudeeratelier ik mijn 
project wilden gaan volgen. Het afstudeeratelier GreyPower zou zijn vijfde project opstarten 
onder de naam Krimp2: Parkstad Limburg. Ik werd geprikkeld door het actuele onderwerp, 
dat verbonden was aan een ontwerplab dat opgezet was door onderandere de BNA, Aedes 
en KEI. Dit zou betekenen dat dit atelier betrokken zou raken met de wereld rondom de ar
chitectuur, stedenbouw en overheidsinstanties. 

Het idee van dit afstudeeratelier was gekoppeld aan het vergrijzend Parkstad Limburg. Dit 
gebied is als voorloper op de rest van Nederland aangewezen op een nu al Krimpend ge
bied. Het was de bedoeling dat we deze regio in collectief verband gingen onderzoeken op 
diverse schaalniveau's; Limburg, Parkstad Limburg, M.S.P. en Kerkrade-West. En al snel 
was duidelijk dat dit gebied niet alleen 'last' had een teruglopend bevolkingsaantal, maar ook 
rijke historie kende rondom de Mijnbouw. Door de malaise na de sluiting van de Mijnen, zijn 
er diverse sociale problemen naar voren gekomen; hoge werkloosheid, criminaliteit, verloe
dering, etc. Maar dit alles ligt achter de spreekwoordelijke voordeur, je loopt er niet zomaar 
tegen aan wanneer je rondwandelt door het plangebied. De kwaliteiten van het plangebied 
waar ik voorgekozen heb liggen voornamelijk in de sociale cohesie en het unieke groene 
Limburgse landschap. Het plangebied wat in dit verslag uitvoerig beschreven is, is gekozen 
vanwege de fascinatie naar dit groene landschap dat zo hard wordt afgesneden door het 
rood de wijk M.S.P.. Er bestaat geen overgangsgebied van de stedelijkheid van Heerlen naar 
de groene omgeving. Door Krimp ontstaat hiervoor een kans om een overgangsgebied te 
ontwikkelen en groen een kans te geven binnen dit krimpende gebied. 

Het proces van mijn afstuderen, is natuurlijk niet zonder horten en stoten verlopen. Maar al 
met al kan zeer tevreden terug kijken . Niet alleen ben ik tevreden over het proces, maar niet 
geheel onbelangrijk, maar ook over het uiteindelijke product. Heb enorm veel geleerd; het 
ontwikkelen van scenario's en strategieën, omgaan met het tegenovergestelde van groei en 
dus niet meteen logischerwijs bouwen, werken op een grote schaal en daarbij het toepas
sen van nieuwe stedenbouwkundige elementen, etc .. Natuurlijk zijn er ontwerpbeslissingen 
die ik nu misschien anders zou doen. Maar over het algemeen kan ik tevreden terug kijken. 
Ik vind het concept nog een steeds interessant gegeven en de uitwerking in het uiteindelijke 
produkt geeft voldoening. Ben tevreden over het ontwerp van het plangebied, over de 5 
impulsen en de combinatie hiervan. 
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