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Samenvatting 

Tijdens mijn afstuderen heb ik mij beziggehouden met de krimp
problematiek in Parkstad. Al snel bleek dat een echte oplossing 
voor krimp niet aan de orde is. Hooguit kan bereikt worden dat een 
wijk niet leegloppt of zelfs groeit, maar dan zal dit alleen maar bete
kenen dat de leegloop op een andere plek nog sterker zal zijn. 
Daarom is het zaak de schade beperkt te houden. Het belangrijk
ste gevolg dat krimpt op de bevolking heeft is dat de samenhang 
verloren gaat, doordat krimp overal toeslaat en gaten maakt in de 
wijk en in het sociaalleven van haar bewoners. 
Om die samenhang te behouden moet gefocust worden op de kwa
liteiten die een wijk biedt, in dit geval Kaalheide. Die bestaan uit 
wijkvoorzieningen en een groene omgeving. Bovendien zal door 
de komst van een ringweg de leefbaarheid in de kern van de wijk 
op de hoofdstraat dusdanig verbeteren dat hier in geïnvesteerd 
kan worden. Deze centrale plek moet ontmoeten mogelijk maken, 
in combinatie met woonvoorziening, aantrekkelijk genoeg om be
woners uit randgebieden te verleiden hier te wonen. Zo worden de 
onvermijdelijke gaten die zullen gaan vallen opgevult. 
Na grondige analyse op verschillende schaalniveaus heb ik ervoor 
gekozen om een gebied van ongeveer 200 meter, de hoofdstraat 
overkruisend te herinrichten, omdat dit veel potentie heeft om het 
hart van de wijk te worden. Hierbij heb ik mij gericht op de relatie 
tussen de parkachtige omgeving en de versteende stedelijkheid 
van Kaalheide. Door deze op elkaar aan te sluiten word een aan
trekkelijk leefklimaat ontwikkeld. 
Het architectonisch ontwerp is gemaakt voor het wijkpunt dat in 
dagelijkse behoeften voorziet als wijkvoorzieningspunt, gekoppeld 
aan een bestaande basisschool. Dit gebouw zal het hart van de 

wijk worden, gelegen aan de hoofdstraat, 
Het zal de landschappelijke kwaliteiten optimaal tot hun recht laat 
komen en het voorziet in de mogelijkheid voor mensen om samen 
te komen, veelal op ongedwongen manier om te voorkomen dat 
bewoners door de gevolgen van krimp zoals werkeloosheid niet in 
een sociaal isolement terecht zullen komen. 
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RIMP IN PARKSTAD, VERLEIDEN EN VERDUNNEN 

Inleiding 

Krimp in Parkstad. Drie woorden die sinds enkele jaren met 
enige regelmaat in de krant staan. Een actueel onderwerp, 
omdat op dit moment de bevolking in Zuid-Limburg aan het 
rimpen is. In dit verslag zal ik ingaan op de gevolgen die dit 
heeft op de leefomgeving van de betreffende bewoners en 
de aanpak die daar het beste bij past. Uiteindelijk is hier een 
architectonisch ontwerp uit voort gekomen dat de conclusies 
uit mijn onderzoek verenigt met de context van de locatie die 
vanuit datzelfde onderzoek naar voren is gekomen. 
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RIMP IN PARKSTAD, VERLEIDEN EN VERDUNNEN 

Krimp Algemeen 

Krimp wereldwijd 

Krimp. Een woord dat de laatste jaren steeds vaker in kranten en 
gesprekken gebruikt word. Krimp van de economie, naar aanlei
ding van een economische crisis, maar ook krimp van de bevol
king, krimp van de beroepsbevolking en alle gevolgen van dien. 
Toch is het fenomeen ouder dan men zou denken. Eigenlijk heb
ben de meeste huidige steden van enige betekenis wel ooit in hun 
bestaan te maken gehad met een teruglopende bevolking. Dat 
hoorde er nu eenmaal bij. Meestal kwam het ook wel weer goed 
met die steden en werd de weg naar groei wel weer gevonden. 
Oorzaken voor krimp waren uiteenlopend: oorlog, ziekte, natuur
rampen. Het kwam regelmatig voor dat in korte tijd veel mensen op 
onnatuurlijke wijze het leven lieten. 
Deze fluctuaties kwamen pas aan ~et eind van de 18e eeuw tot 
een eind door de Industriële Revolutie. Door de overgang van een 
agrarische naar een industriële economie werd werkgelegenheid 
gecentraliseerd in de steden. Een urbanisatiegolf vond plaats die 
eigenlijk nog steeds op sommige plekken in de wereld gaande 
is. Hoewel de oorzaken van krimp nog steeds van kracht waren, 
groeiden steden zo sterk dat sterfte opgevangen werd. 
De wetenschap heeft zich sindsdien ook ontwikkeld, waardoor 
ziektes op zich op minder grote schaal voordeden. Oorlogen ko
men steeds minder voor waardoor de gemiddelde leeftijd van bur
gers er flink op vooruit is gegaan. 
De afgelopen tweehonderd jaar is groei dus altijd aan de orde ge
weest. De Westerse economie is er op gebaseerd. Steden zijn zelfs 
zo snel gegroeid dat leefbaarheid er sterk op achteruit ging. In de 

.. 

!sterkste groe1 steden tussen 1900 en 1920 

. 
• ,•. r, . . .. 

I. •• 

· . 
... 

§terkste groe1 steden tussen 1980 en 2000 

• 
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IMP IN PARKSTAD, VERLEIDEN EN VERDUNNEN 

Verenigde Staten is daarop een alternatief ontwikkeld: de suburb. 
Wel wonen bij de stad, maar ruimer van opzet en dus leefbaarder. 
Stadscentra kregen te maken met leegloop, terwijl ze qua omvang 
juist exponentieel toenamen. Deze suburbanisatie heeft zich later 
ook in Europese steden voorgedaan. Het was een fenomeen dat 
hoorde bij rijke en welvarende industriële landen. 
Sinds enkele tientallen jaren is er een omslag gaande in werkvoor
ziening. Waar de grote steden zijn ontstaan door de omslag van 
agrarische naar industriële economie, is er nu een omslag van een 
industriële economie naar een op diensten gebaseerde economie. 
Die omslag is langer gaande, maar niet alle steden zijn hier even 
goed op voorbereid. Vooral de karakteristiek werksteden met een 
mono-industriele werkvoorziening komen in de problemen, omdat 
deze industrie niet langer nodig blijkt. Detroit is een bekend voor
beeld van een stad die groot is geworden door de auto-industrie, 
maar nu de productie voor een groot deel verplaatst word naar 
ontwikkelingslanden is de stad niet in stad om hier een passend 
antwoord op te bieden. De bevolking trekt weg naar flexibelere 
op diensten gebaseerde steden die wel werkgelegenheid bieden. 
Juist daar waar voorheen de sterkste groei werd waargenomen, 
vind nu de sterkste krimp plaats. De steden die nu sterk groeien in 
ontwikkelingslanden als China en India zullen over enige tijd dus 
waarschijnlijk ook te maken krijgen met dit zelfde probleem. 
Oude industrie steden hebben steeds meer te kampen met leeg
stand, verloedering en criminaliteit wat de economische aantrek
kelijkheid en de kans op herstel extra verkleint. 

lknmp grote steden tussen 1900 en 1920 

. .. 

. . ..: . . •• ,,.".i •f, 
I. -.._ • .. • • .. . ... 

lknmp grote steden tussen 1980 en 2000 

-
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RIMP IN PARKST AD, VERLEIDEN EN VERDUNNEN 

Krimp door vergrijzing 

De tweede en meest belangrijke oorzaak voor de krimp die nu al op 
veel plekken plaatsvindt is vergrijzing. Na de Tweede Wereldoor
log was er een geboortegolf, de babyboom. Die geboortegolf had 
haar hoogtepunt tussen rond 1946 en 1947, maar liep wel zo'n 20 
jaar uit. TerwiJl juist door de Tweede Wereldoorlog de bevolking in 
Europa enigszins terugliep, groeide deze daarna zeer sterk. Deze 
babyboomers zijn de 65+ ers van nu. Aangezien de gemiddelde 
leeftijd in Nederland tegenwoordig ongeveer 80 jaar is, zal vanaf 
over ongeveer 15 jaar de bevolking sterk teruglopen. Met andere 
woorden: krimp door vergrijzing. 

Vergrijzing 

Zoals gezegd is de belangrijkste oorzaak van krimp een vergrij
zende bevolking. Een groter aandeel van ouderen betekent ook 
een hoger sterftecijfer. Een combinatie met een kleinere groep jon
geren brengt dat het geboortecijfer juist laag is en dus de bevolking 
als geheel daalt. Het verschil tussen geboorte- en sterftecijfer zal 
over ongeveer twintig jaar het grootst zijn. Voor die tijd groeit het 
aandeel ouderen aanzienlijk. 
Een doelgroep groeit en daarmee ook de behoeftes van deze 
groep. Hier moet in voorzien worden, om deze bewoners wel voor 
de stad te behouden. Immers, veel ouderen zijn kapitaalkrachtig 
en hebben de tijd om geld te besteden. Het is dus van belang om 
te weten welke behoeftes ouderen hebben: 

Comfort: 
gelijkvloerse woningen of appartementen met lift 
Dagelijkse behoeften nabij. Zeker in de toekomst als steeds meer 
mensen niet over een familie-netwerk beschikken (zoon of doch
ter is immers vertrokken naar de randstad). Hoogbouw is hierbij 
geschikt, doordat afstanden hiermee klein kunnen worden gehou
den. 
Terras of balkon met uitzicht 

Veiligheid een verkeersvrije omgeving met goede 
infrastructuur zoals busverbindingen. 
Beheersbare gebouwen, met overzicht en zonder lastige hoeken 
en donkere ruimtes 

Tot slot valt op dat ouderen zeer betrokken zijn bij hun standplaats 
en vaak burgerinitiatieven initiëren. Ouderen doen mee, om de 
sociale samenhang te versterken. Een eigenschap die in de toe
komst zeer wenselijk is. .r..,..-._.__ 
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lRIMP IN PARKSTAD, VERLEIDEN EN VERDUNNEN 

Scenario's 

Uit literatuuronderzoek heb ik een reeks scenario's gedestilleerd 
die geschikt lijken voor de locatie die ik uiteindelijk heb gekozen. 
Dit zijn specifieke scenario's, mijn uiteindelijke visie en aanpak 
vloeit hieruit voort. Geschikte ideeen heb ik dus gebruikt en sa
mengevoegd tot een specifieke eindaanpak. 

Groene stad: de natuur neemt de stad over 

Bij krimpende regio's is een van de neveneffecten dat er ook wei
nig geld ter beschikking is. Er is geen geld om lege kavels opnieuw 
te gebruiken. 
Stel de lege kavels (waar ooit bebouwing stond) centraal in de 
stedelijke ontwikkeling. Laat deze ruimtes bepalen hoe de stad er
uit gaan zien. Niet andersom, door te proberen orde te scheppen 
en zelf te bepalen waar groen en waar bebouwing komt. Steden 
veranderen voortdurend, 
zeker bij krimp, en hier is 
moeilijk op te anticiperen . 
Laat de stad overwoeke
ren en onderdeel worden 
van haar omgeving. 
Een idee dat hier op aan
sluit is dat van Frank Lloyd 
Wright over Braadacre City 
waar ook de agricultuur 
een integraal onderdeel 
van de stad word. Wright 

zag de traditionele industriële stad als symbool van uitbuiting en 
wilde op deze manier de zelfvoorzienendheid van de burger be
vorderen. Een thema dat later in dit verslag terug zal komen . 

De compacte stad 

De compacte stad is de tegenhanger van suburbanisatie. Door 
lage energiekosten en vergroting van de mobiliteit was decentra
lisatie mogelijk. Gevolg was dat ruimtelijke relaties verzwakten . 
Omdat voorzieningen gericht zijn op economische waarde en ren
dabiliteit zullen de ruimtelijke relaties tussen verschillende func
ties verdwijnen als de bevolking van een gedecentraliseerde stad 
krimpt. 
De idee van de compacte stad is niet geheel nieuw. Compact city 
uit 1990 stelde al voor om stadscentra die in bewonersaantalleeg
liepen versterkt moesten worden in hun voorzieningen. Het cen
trum verdichten en daar omheen een minder compacte leefzone 
die gebruik maakt van de voorzieninaen in het centrum. Vanzelf
sprekend is een goede 
infrastructuur onontbeer
lijk. Dit schema kan ook 
in de krimpende stad 
bestaan, zolang verbin
ding behouden blijven. 
Zulke centralisatie mag 
niet doorschieten in de 
centralisatie van wijk
voorzieningen. Het kan 
niet de bedoeling zijn dat 
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IMP IN PARKSTAD, VERLEIDEN EN VERDUNNEN 

men een half uur onderweg is voor een pak melk. Behoud de onaf
hankelijkheid van de bewoners van kernen. 

De geperforeerde stad 

De geperforeerde stad is het resultaat als niet direct word inge
grepen in de ontwikkeling van een leeglopende stad. De gaten die 
ontstaan worden een herinnering voor de toekomstige bewoners 
aan de krimp die ooit heeft plaatsgevonden. De stad ontdicht en 
behoud daardoor mensen die anders zouden vertrekken, omdat 
deze te druk was. Voor sommige mensen word de stad dus leef
baarder. Echter, groot nadeel is dat de samenhang van de stad ook 
verloren gaat. Verloedering treedt op en de economische waarde 
neemt af, waardoor de krimp zich alleen maar zal uitbreiden. Ach
terkanten worden zichtbaar, de eenheid van de stad verdwijnt en 
stedelijke of landschappelijke concepten gaan verloren. 
Waar het hier om gaat is dat het idee dat door krimp ruimte ont
staan en dit een goed ontwikke-
ling is, onvolledig is. 

-• --·-•. -
• • 

'. 
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IMP IN PARKST AD, VERLEIDEN EN VERDUNNEN 

Gevolgen van krimp 

De grootschalige leegstand die nu al aan de orde is heeft een aan
tal gevolgen: 

Leegstand betekent minderinwoners en daarmee minder 
vraag naar bestaande voorzieningen zoals winkels en dergelijke, 
waardoor deze ook zullen verdwijnen. Een supermarkt bedient ge
middeld zo'n 7.000 inwoners. Indien een voorziening dan dient te 
verdwijnen, zullen de mensen die overblijven verder moeten reizen 
voor hun dagelijkse behoeften. 

Leegstand werkt ook in op de beleving van bewoners van 
hun wijk. Als de helft van de straat leeg staat en ramen en deuren 
zijn dichtgetimmerd of woningen zijn gesloopt, zorgt dat voor een 
onaantrekkelijk beeld, wat een aanmoediging is voor degenen die 

achterblijven om ook te vertrekken. 
Wat moeilijk blijkt, aangezien de prijs van hun woning drastisch 
zal kelderen en het maar de vraag is of er überhaupt een prijs is 
waarvoor mensen hier nog willen wonen. Het daaropvolgend ge
volg is dat door de grote leegstand een wijk ook haar samenhang 
verliest. Men zal de wijk niet meer herkennen in hoe ze ooit was in 
bloei. Sociale contacten verdwijnen, waardoor mensen in sociaal 
isolement terecht zullen komen. Dit kan zo verder getrokken tot 
de kosten die nodig zijn om de psychische zorg die gevraagd zal 
worden ook flink zal stijgen. Al met al zullen minder mensen in een 
wijk wonen die evenveel kosten, maar minder opbrengen. Ook op 
het gebied van infrastructuur zakt de efficiëntie, omdat onderhoud 
gelijk blijft terwiJl er minder voor word betaald. 

~ :_ __ -

t 
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(RIMP IN PARKSTAD, VERLEIDEN EN VERDUNNEN 

Krimp doet een wijk geen goed, criminaliteit komt meer voor en de 
wijk verloedert wat elkaar in de hand werkt. Bovendien zal de soci
ale samenhang van een wijk minder worden. Door minder mensen 
en door de onvoorspelbaarheid waar leegstand zal ontstaan. De 
verantwoording voor deze laatste stelling zal later gedaan wor
den. 

Aanpak en doelstelling 

Daarom is mijn voorstel om het behouden van de samenhang van 
de wijk als belangrijkste speerpunt te maken van het beleid. Als er 
niets word gedaan zal een gatenkaas ontstaan en is het nog moei
lijker om hier iets tegen te doen, immers, ingrepen zullen minder 
bewoners bereiken doordat de wijk in dichtheid is afgenomen. 
Door dichtheid te behouden op vooraf bepaald plekken blijft sa-

menhang wel behouden. De manier waarop dit bereikt kan worden 
is door mensen te verleiden op een bepaalde plek te gaan wonen 
en andere plekken aan te wijzen waar fors verdunt moet worden. 

~an gatenkaas naar geconcentereerde klemere stad 
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IN PARKSTAD, VERLEIDEN EN VERDUNNEN 

Er moet dus op twee plaatsen of verdund of verleid worden. Dit kan 
op twee manieren 

Ongecontroleerd laten verdunnen 
Er ontstaat een negatieve neerwaartse spiraal waarbij mensen niet 
verdwijnen door vergrijzing (overlijden), ontgroening, financiële re
denen of door de slechte wijk, maar doordat anderen vertrekken en 
de wijk steeds onaantrekkelijker wordt door de leegstand. 
Mensen worden door de niet-ingrijpende overheid eigenlijk alsnog 
gedwongen te vertrekken. Getracht moet worden om juist deze 
mensen op te vangen en te verleiden om aan de steenwegzone 
te gaan wonen. Ook omdat dit oorspronkelijke bewoners van 
Kerkrade-West zijn die het eigenlijk best naar hun zin hadden in 
hun wijk, maar door de veranderde situatie niet anders kunnen dan 
te verkassen. Daarom zijn zij makkelijker te verleiden om aan de 
steenweg te gaan wonen, mits hier de juiste woningen beschikbaar 
zijn. 

Gecontroleerd verdunnen 
Top-down benadering waarbij word bepaald welk woningblok ge
sloopt word en welk niet. Tegelijkertijd moet er een geschikte ver
vangende woonvoorziening beschikbaar zijn voor die bewoners 
aan de steenweg, zodat ze direct worden verplaatst van de rand 
van de wijk naar het centrum. Hierbij kan dan met behulp van een 
premie gestimuleerd worden om juist deze mensen in de nieuwe 
woningen te krijgen. 
De fasering van deze benadering is van groot belang, ook het 
tempo hiervan, omdat mensen niet alleen in een lege wijk willen 
wonen. Welke woningen gaan eerst tegen de vlakte? 
Hoewel de focus van mijn afstuderen hier niet op gericht is, is het 

wel belangrijk dat er wel over nagedacht word. 

Om extra mensen uit slechte gebieden te laten vertrekken, moet 
een aantrekkelijk woonalternatief aangeboden worden. Er moet 
dus extra gebouw en geïnvesteerd worden, terwijl dit feitelijk niets 
zal opbrengen en alleen geld zal kosten. Het argument om toch 
voor deze aanpak te kiezen is dat als er niets word gedaan, er nog 
veel meer geld verloren zal gaan. Verloedering, criminaliteit, inef
ficientie van infrastructuur, dalende huizenprijzen en sociaal-psy
chologische problemen zullen allen omvangrijker zijn. Een ideaal 
scenario, een perfecte oplossing is er helaas niet, maar een vorm 
damage control is een goed alternatief voor iedereen. 

lJoelstelllng 

Naar aanleiding van deze eerste constateringen en ontwikkelde 
visie heb ik een voorlopige doelstelling opgesteld, die later 

uitgebreid zal worden: 

Het ontwerpen van wonen en woonondersteunende functies in 
een wijk waar samenhang verloren gaat, de bevolkingssamen

stelling verandert en leegstand aan de orde is, 

= - ---

...--
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IMP IN PARKSTAD, VERLEIDEN EN VERDUNNEN 

Introductie Parkstad Limburg 

Geschiedenis 1900 - heden 

Het huidige Parkstad Limburg is een bundeling van verschillende 
gemeentes: Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Hoensbroek, 
Voerendaal. De grootste stad is Heerlen met ongeveer 90.000 
inwoners. Heerlen was altijd de belangrijkste plaats in de regio, 
hoewel rond 1900 alle huidige steden nog dorpen waren. Toen in 
Zuid-Limburg tentijde van de Industriële Revolutie steenkool werd 
gevonden, bracht dat een enorme werkgelegenheid met zich mee. 
Vanuit heel Nederland, maar ook daarbuiten kwamen mensen hier 
wonen en werken. De economie groeide en de dorpjes groeiden 
mee tot steden. De steden werden zo groot dat ze samenklonterden 
tot een stedelijke agglomeratie van nu 240.000 inwoners, waarmee 
het de op 5 na grootste agglomeratie van Nederland is. iln 1959 
werd bij Slochteren aardgas gevonden wat de oorzaak was dat 
kort daarna werd besloten om de mijnen te sloten. De laatste mijn 
werd in 1974 gesloten. In een klap stonden tienduizenden mensen 
op straat. Nieuwe vervangende werkgelegenheid werd met de 
komst van CBS, ABP en DSM onvoldoende geboden. 

16 
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IMP IN PARKSTAD, VERLEIDEN EN VERDUNNEN 

Economie 

Hoewel Parkstad Limburg ten tijde van de mijnbouw een van de 
welvarendste regio's van het land was, is dat nu niet meer het 
geval. Momenteel behoren 4 gemeentes bij de slechtst presterende 
gemeentes van Nederland. 
In heel Limburg is maar een gemeente te vinden die in de top 50 
van best presterende gemeentes van Nederland staat. 
Hoewel de potentiële beroepsbevolking groot is, ligt de 
arbeidsparticipatie laag, wat in combinatie met de toch dalende 
bevolking de vooruitzichten voor Parkstad Limburg economisch 
gezien slecht maakt 
Er is in wel enige differentiatie te zien binnen afzonderlijke buurten. 
Werkeloosheid is het laagst in de dunst bevolkte gebieden zoals 
Simpelveld, Voerendaal en Onderbanken. 

; , ~ 

• , I 
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MP IN PARKSTAD, VERLEIDEN EN VERDUNNEN 

Ligging 

Is er dan niets positiefs te melden over Parkstad? 
Zelfs qua ligging zou gezegd kunnen worden dat de regio ongustig 
ligt, in Zuid-Limburg, ver weg van de randstand in een hoek van 
Nederland. Maar daar waar juist de kracht van Zuid-Limburg ligt is 
dat het dichtbij andere landen ligt, valt op dat het centraler ligt bij 
een grensoverschrijdende blik. 
Dan ligt het juist in het centrum van een grootstedelijke gebied 
tussen Aachen, Luik, Eindhoven en Maastricht. Al deze steden 
hebben een Universiteit wat voor jongeren aantrekkelijk maakt. Er 
is dus een grote markt waar Parkstad onderdeel van uitmaakt. Al 
deze steden zijn binnen een uur te bereiken met trein of auto. 

lälstanden vanwt parkstad 

Parkstad, recreatiestad 

Binnen Parkstad zijn er ook verschillende bijzondere plekken van 
regionale of zelfs internationale allure. De woonboulevard trekt 
jaarlijks 1 ,8 miljoen bezoekers, het jaarlijks terugkerend Pinkpop 
festival, de grootste indoor skipiste van Europa, een dierentuin en 
veel meer. Parkstad bied ontzettend veel aan. 
Ook op natuurrecreatie heeft enkele troeven zoals Park Gravenrode 
en de Brunssumerheide. Er is veel groene omgeving, zelfs zoveel 
dat men overal in Parkstad altijd 5 minuten verwijdert is van de 
natuur. 
Huizenprijzen liggen over het algemeen lager dan het landelijke 
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gemiddelde, zeker in vergelijking met de Randstad. Ondanks deze 
constateringen heeft het toch veel moeite met het aantrekken van 
nieuwe bewoners. 
De voornaamste reden hiervoor is de slechte identiteit die het 
gebied heeft, veroorzaakt door de grote groep werkelozen en 
de slechte economische uitstraling. Ook de huizenprijzen die zo 
laag liggen hebben niet voldoende aantrekkingskracht, omdat de 
vooruitzichten dat deze weer gaan stijgen niet rooskleurig zijn . In 
Parkstad ga je niet wonen als je wil investeren in de toekomst. 

Sterkte Zwakte 
Groen Stedelijk gebied & landelijk Sinds 1997 daling in de bevolking 
Samenwerking tussen gemeentes Negatief imago 
Vele kansen voor nieuwe Vergrijzing/ontgroening/ weinig 
ontwikkelingen draagkracht 
De bewoner staat voorop en Concurrentiepositie -7 jongeren 
hebben inspraak trekken naar de Randstad 
Versnippering van voorzieningen Meerdere probleemwijken 
Realisatie binnenring Homogeen woningaanbod 

1 woning bouwen -7 2 slopen. meer 1 Geen reking gehouden met 
bewegingsvrijheid voor groen verhuisbewegingen 
Recreatie (Snowworld, Pinkpop,etc) Cdminaliteit 
Aken woningtekort Huurwoningen raken niet kwijt 
Meerdere (oude) kernen Ontwikkelaars nemen geen risico 's 
Sterk samenlevinÇJsÇJevoel WerkgeleÇJenheid/ werkloosheid 
'Roots' gevoel is ÇJroot -7 teruÇJkeer 
Parels van PSL (pinkpop. parade Dorpen zijn vergeten. het draait 
Brunssum.etc) allemaal om verstedelijking 
Periferiestad -7 werk in omgeving Men denkt van uit groei 
Duurzame energie -7 Avantis met Men kan zijn huis niet kwijt (ver-
Solartechnieken en mflnwaterproject kopen). hoe zit dit met zorg? 

Verkoopproblemen part. markt 
Afzetproblemen corporaties/ontwikk. 
Stagnatie zorgwoningen (langer 
zelfstandig wonen) 

ISWOT analyse parkstad 

Naar aanleiding van deze eerste inventarisatie is een SWOT
analyse gemaakt waarin staat wat alle sterke en zwakke kanten 
van het gebied zijn, plus de potenties die het heeft en waar het 
voor moet waken. 

Kansen Bedreiging~n 

Krimp -7 het nieuwe denken Deïndustrialisatie 
Speciale woonmilieus Economische stagnatie 
Ligging -7 Eindhoven. Maastricht, (heel) veel slechte woonmilieus 
Luik Aken (bereikbaarheid vergroten) 
Herstructurering. -7 '50-'70 (sociale) Problemen liggen 
bebouwing verscholen 'achter de voordeur' 
'Vogelaarwijk' (MSP) Realisatie binnenring (groen) 
Groei = specialisatie. krimp = Homogene woningaanbod 
recombinatie*] (overschot) 
Zwakke wijken veroorzaken leeg- Vernieuwingen niet laten stagneren 
stand elders groeimogelijkheden 
Wisselwerking centrum & subcentra Werkgelegenheid 
Identiteit ontwikkeling Wat als krimp omslaat naar groei? 

1 Veiligheid vergroten Financieringspiaatje 
• 'groene' vinÇJers (restr_uimten) Jong heeft andere eisen dan oud 
levensloopwoningbouw VerdwijninÇJ van voorzieninÇJen 
Herstructurering in fasering -7 Het gaat niet om de woning die ge-

1 ontwikkelingen in hand houden sloopt wordt -7 de 4 die overblijven 
Omliggende steden I 

Het groene landelijke karakter 

Herstructurering en werkgelegenheid 
Nieuwe ontwikkelingen op_industrie 
Cultuur 

Aantrekken van nieuwe inwoners 

-y~=- -
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Ringweg 

Momenteel is de gemeente Parkstad voornemens een aantal 
ringwegen aan te leggen door de gehele gemeente. Deze 
ringweg zal dan een verbinding vormen tussen alle afzonderlijke 
woongebieden en daarmee de bereikbaarheid van vooral die 
gebieden die verder van de A76 liggen aanzienlijk verbeteren. 
Dit project dat het duurste intra-project ooit voor de regio zal gaan 
worden stuit op fel verzet van bewoners van bepaalde gebieden 
en van milieudefensie. Deze partijen dragen enkele redenen aan 
waarom de ringweg er nietzou moeten komen. Zo zijnergebruikelijke 
protesten tegen geluidsoverlast en bewoners die naar een nieuwe 
woning op zoek zullen moeten gaan, omdat op sommige plaatsen 
bebouwing zal moeten worden gesloopt. Ook is men bang dat 
de ringweg de landschappelijke kwaliteiten zal bedriegen en een 
barrière zal vormen tussen stad en land. Nu bestrijkt het traject een 
groot gebied en zal dit ook vele uiteenlopende situaties met zich 
meebrengen. Omdat dit project zich richt op de locatie Kaalheid in 
het woongebied Kerkrade-West, heb ik de impact van de ringweg 
op dit specifieke gebied verder geanalyseerd en daar een mening 
en visie bij gevormd. Bewoners van Kerkrade-West tonen zich 
zeer betrokken bij hun woonwijk getuige de vele spandoeken die 
op huizen zijn aangebracht om hun afkeer tegen de komst van 
de buitenring kenbaar te maken. Juist hier aan de zuidkant van 
Parkstad Limburg is een hoogwaardige groene omgeving nabij met 
Park Gravenrode en landelijk gebied over de grens met Duitsland. 
De ringweg zal vlak langs de bebouwde omgeving lopen en daarmee 
op kaartniveau een grens vormen. Waar het hier werkelijk om gaat 
is, of dit ook visueel en gevoelsmatig het geval is. De regio noemt 
zich Parkstad ofwel een combinatie van park en stad. Helaas is 
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IMP IN PARKSTAD, VERLEIDEN EN VERDUNNEN 

hier nog weinig van te merken, omdat door de verstedelijking groen 
te versnipperd is en nauwelijks word ervaren. Zo ook hier: aan de 
zuidkant ligt bedrijventerrein Willem Sophia dat nu al een grens 
vormt tussen stad en land. Aan de noordzijde geldt hetzelfde met 
bedrijventerrein Dentchenbach. Aan de oostzijde is het koppelpunt 
met Kerkrade Centrum gelegen. Hier waar de beleving van groen 
het hoogst zou kunnen zijn is dit niet het geval. Wenselijk zou hier 
enige verbetering in kunnen worden aangebracht. 
Al met al, is dus het argument dat de buitenring een barrière zal 
vormen tussen stad en park onterecht, aangezien de huidige 
situatie ondanks de aanwezige kwaliteiten onvoldoende een relatie 
vormt tussen rood en groen. 
Daartegenover staat dat wel vele voordelen zijn te behalen die de 
gemeente niet voldoende uitdraagt. 

Bereikbaarheid 

De ligging van Parkstad ten opzichte van de autosnelweg en daar
mee de verbinding naar de periferie is niet voor de gehele regio 
optimaal. De gemeentes Heerlen en Hoensbroek liggen wel vlak 
langs deze verbindingsweg, maar de achterliggende gebieden 
niet. Om van hieruit bij de autosnelweg te komen, moet op som
mige plaatsen woonwijken en stadscentra doorkruist worden. Zo 
zullen bewoners van Kerkrade Centrum (ongeveer 40.000 men
sen) eerst door Kerkrade West moeten reizen over de Steenweg. 
Dit is uiteraard geen ideale situatie. 
Met de komst van de ringweg zullen wijkontsluitingswegen ontlast 
worden, wat de leefbaarheid ten goede komt. Waar deze wegen 
nu vaak erg druk zijn en daarmee een barrière vormen, kunnen 
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zulke wegen in de toekomst een meer centrale rol in het openbare 
leven krijgen. 

löntslwllngswegen voor nngweg löntsiUihngswegen na nngweg 
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PIN PARKSTAD, VERLEIDEN EN VERDUNNEN 

Zo kan de aanleg ook juist een kans zijn om de ervaring van park 
en stad te vergroten, ook omdat ze juist op de grens tussen de 
twee ligt. Voortdurend word gekeken naar de ervaring voor de 
statische gebruiker. De beleving van de gebruikers van de ringweg 
is evenzo belangrijk. Deze zal namelijk, indien hier bij de aanleg 
rekening mee word gehouden juist een optimale ervaring krijgen 
als bewoner of bezoeker van Parkstad. Door de juiste vormgeving 
zal men onderweg verschillende gebieden, kenmerkend voor 
Parkstad te zien krijgen, afwisselend een panorama van hoge 
stedelijkheid, stad versus land en hoogwaardige landelijkheid. 
Om een verdere optimalisatie tot stand te brengen is eest uitleg 
nodig over hoe Parkstad Limburg zich beter zal profileren. Door 
de ondoorzichtige, identiteitsloze lappendeken van verschillende 
gebieden zoals wonen, industrie, bedrijven, winkels, recreatie en 
groen is het moeilijk om een duidelijke identiteit te herkennen. 
De ringweg kan een uniform, grensdoorsnijdend en beeldbepalend 
element zijn, dat al deze verschillende gebieden met elkaar 
verbindt. Een route door een versnipperd gebied dat daarin orde 
brengt. 

A 
B 
c 
D 

llocatte profielen A tot 0 
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ID groene omgevmg 

ID h1er w1sselt het ZICht vanaf de nngweg z1ch af van Stad naar Park 
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IVoor en na aanleg nngweg I.p.v. bëdnjventerre1n Dentchenbach 

~oor en na aanleg nngweg I.p.v. woonw1jk Kerkrade West 
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RIMP IN PARKSTAD, VERLEIDEN EN VERDUNNEN 

Netwerkstad 

Vanuit dit uitgangspunt kan het ontbreken van een duidelijke 
identiteit ook breedschaliger aangepakt worden. De realiteit is dat 
veel mensen zich moeilijk kunnen oriënteren in Parkstad, onder 
andere doordat de verschillende gemeentes naadloos in elkaar 
over lopen. Dit is in principe een goed teken, want dit betekent dat 
de samenvoeging van die gemeentes een goede keuze was en het 
ook één gemeenschappelijk gebied is. 
Helaas is die eenheid op bestuurlijk niveau nog niet aanwezig en 
voelen bewoners zich nog meer Heerlenaar of Brunssumer dan 
Parkstedeling. Gemeentes strijden met elkaar om projecten voor 
recreatie of bedrijven binnen te slepen en binnen hun bestuurlijke 
grenzen te krijgen. Daardoor zal die verstrooidheid van functies 
blijven bestaan. Beter zou men de gehele regio grondig analyseren 
en bekijken waar welke functies het sterkst vertegenwoordigd 
zijn en hier proberen fors op in te zetten en uit te breiden. Door 
kerngebieden aan te wijzen, ontstaat er een groter draagvlak om 
grotere bedrijven, opdrachten, evenementen e.d. binnen te slepen. 
De regio zal daar in zijn geheel van profiteren, op het gebied van 
werkgelegenheid, aanbod en financiën. Bovendien worden de 
functies van kerngebieden herkenbaarder en zullen die functies 
ook sneller gevonden worden door bewoner en bezoeker. 
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IMP IN PARKST AD, VERLEIDEN EN VERDUNNEN 

Kralenketting 

De ringwegen kunnen binnen deze visie een belangrijk element 
vormen, aangezien alle afzonderlijke functiegebieden aan de 
snelweg gelegen zullen zijn. Door de ringweg op te vatten als 
een ketting waaraan de kerngebieden van Parkstad gehangen 
worden ontstaat er een samenhangend geheel van deelgebieden 
die duidelijk herkenbaar en snel te bereiken zijn. Dit kralenketting
principe, waarbij herkenbaarheid en bereikbaarheid speerpunten 
zijn, kan het de identiteit van Parkstad gaan vormgeven. 
De aansluiting van kraal op ketting is belangrijk, hier kan een 
bepaald functiegebied zich presenteren. Hier word getoond wat 
men krijgt als de volgende afslag wordt genomen. Niet direct in 
de vorm van een reclamebord, maar wel met een beeldbepalend, 
expressief architectonisch element. Dit is de plek waar de 
eenheidsbrij die óók kenmerkend is voor Parkstad, doorbroken 
word en waar plekken ontstaan waar de parkstedeling trots op 
kan zijn. Deze beeldbepalers zullen ontworpen moeten worden als 
representatief voor de desbetreffende functiezone. 
Zo geldt voor Kerkrade West specifiek aan de oostzijde waar de 
ringweg en de belangrijkste wijkontsluitingsweg elkaar kruisen dat 
op deze plek juist de toegang ligt tot een grote woonwijk, maar 
ook een recreatiezone, groengebied en het centrum van de stad 
Kerkrade. In de vormgeving en de bebouwing zal deze combinatie 
van functies en hun precieze plaats ten opzichte van de ringweg 
ook vormgegeven moeten worden. 
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RIMP IN PARKSTAD, VERLEIDEN EN VERDUNNEN 

Kerkrade West 

Introductie Kerkrade West 

Kerkrade West is vanzelfsprekend een onderdeel van Kerkrade. 
De connectie die Kerkrade West met de rest van de stad heeft 
is behalve de naam visueel vrij be.perkt. Zo is er een scheiding 
tussen de twee bebouwde gebieden door landschapspark Grav
nerode, waar de verbinding loopt middels een enkele weg. Zoals 
gezegd de route voor Kerkradenaren om bij de autosnelweg te ko
men loopt over deze weg en door Kerkrade West. 
Toch zullen bewoners zich onderdeel voelen van de stad, omdat 
de meeste voorzieningen in het centrum liggen. Hoewel er zo'n 
16.000 mensen wonen zijn ze vooral voor de zorgvoorzieningen in 
grote mate afhankelijk van de omgeving. Welligt er een winkelcen
trum aan de Akerstraat met winkels voor de dagelijkse behoeft. He
laas ligt deze straat vrij decentraal, zodat sommige bewoners voor 
de supermarkt zo'n 30 minuten onderweg zijn. Verdere kenmerken 
van de wijk zijn dat ze aan verschillende kanten omsloten word 
door bedrijventerreinen. Dit tezamen met de minimale ervaring van 
groen op de overige plaatsen maakt dat de wijk haast geen relatie 
met de omliggende omgeving aangaat en vrij in zichzelf gekeerd 
is. 
Binnen de wijk zijn vijf buurten te herkennen; Terwinselen, een 
introverte wijk met redelijk goede bebouwing en minder verloede
ring. Spekholzerheide is een mix tussen bedrijventerrein, woonwijk 
en winkelcentrum. Gracht ligt afgescheiden van de rest door een 
spoorlijn vrij centraal ten opzichte van winkels en ontsluitingswe
gen en heeft het meest dorps karakter. Heilust is de probleemwijk, 
midden in Kerkrade West, waar de stedenbouwkundige situatie het 
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14 buurten rn Kerkrade West 

slechtst is en meer rleegstand, laag opgeleiden, werklozen en 
criminaliteit is te vinden. 
De laatste buurt is Kaalheide, het meest omsloten door groen, de 
verbinding met Park Gravenrode. Bebouwing is redelijk en leeg
stand valt mee. Toch is de verwachting dat de krimp na Heilust 
hier het eerst zal toeslaan. Wat al deze buurten met elkaar verbind 
is de Steenweg. Allen liggen aan deze straat of worden er door 
doorkruist. 
Hoewel er zeker betere plekken in Kerkrade West zijn aan te wij
zen is dit toch een van de plekken in Parkstad waar de krimp het 
grootst zal zijn. 
Het is daarom belangrijk aleerst de redenen hiervoor te formule
ren. De geïsoleerde ligging in combinatie met de afhankelijkheid 
van de omgeving is de belangrijkste reden. Verder is er weinig 
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groen of openbare ruimte aanwezig, een te sterke verstedel ijking 
en verstening in het binnenste. De problemen van Heilust hebben 
een afschrikwekkender werking op potentiële nieuwkomers. 
Kerkrade West is een van de dichtbevolkste gebieden van Park
stad, waarbij de concentratie het hoogst is rond de wijk Heilust 
Als dit word afgezet tegen de inkomensverdeling van die wijken, 
dan kan gezegd worden dat voor Heilust en Kaalheide het dichtst 
bevolkt is en tegelijkertijd de laagste inkomens heeft. Hier valt dus 
de meeste winst te behalen, aangezien zich hier meer problemen 
voordoen. 
Daarbij is de verwachting dat juist hier de bevolking nog meer zal 
krimpen dan de rest van Parkstad. 

Lage Inkomens. '" % inkomensontvangers . 2003 - Buurion uit Gomconto Kerkrade 
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PIN PARKSTAD, VERLEIDEN EN VERDUNNEN 

Oorzaak en gevolg in Kerkrade West 

Een visie is gevormd en de probleemstelling is helder. De loca
tie is bekend, maar wat de specifieke problemen en kansen zijn 
voor Kerkrade West is noodzakelijke kennis om die visie te kunnen 
toepassen. Daarom is een oorzakenkaart gemaakt waarop staat 
aangegeven wat Kerkrade West typeert. Hierbij worden alleen die 
karakteristieken besproken die ook betrekking hebben op de wijk 
Kaalheide waar later op ingezoomd zal worden. 
Allereerst is zoals eerder vermeld het bedrijventerrein overmatig 
vertegenwoordigd. Op drie locaties die de wijk omringen liggen 
de bedrijventerreinen Lacht, Dentchenbach en Willem Sophia. De 
groene omgeving die net zozeer veel aanwezig is word daardoor 
afgeschermd op die plaatsen, waarmee de beleving van die natuur 
geminimaliseerd word. 
Twee stadscentra liggen in de buurt, Kerkrade Centrum en dat van 
Heerlen. Heerlen is bijna even dichtbij wat aangeeft dat Kerkrade 
West niet echt bij de rest van Kerkrade kan gerekend worden. 
Voor de dagelijkse levensbehoeften kan men terecht in de Akers
traat, een winkelstraat die een zeer decentrale ligging heeft, maar 
tegelijkertijd de enige plek waar een supermarkt te vinden is. Be
woners van Kaalheide zijn bijna een half uur onderweg voor een 
pak melk. 
Een belangrijk identificerend element voor Parkstad is de Wilhelmi
naberg, een herinnering aan de mijnbouwhistorie en tegenwoordig 
locatie van de grootste indoor skibaan van Europa, Snowworld en 
word verder geassocieerd met Pinkpop dat jaarlijks ernaast ge
houden word. Vanuit Kerkrade West is op veel plaatsen een glimp 
op te vangen van deze berg. Versterk de aanwezigheid van deze 
berg. 

De groene randen zijn bij Kaalheide het meest voelbaar, daar waar 
ook de koppeling is met Kerkrade Centrum en Park Gravenrode. 
Hier is een aanzienlijk hoogteverschil waarmee een spectaculair 
beleving van Park tussen stad bereikt zou kunnen worden. Door 
hinderlijke en overbodige bebouwing en slechte ruimtelijke vorm
geving komt dit helaas nauwelijks tot zijn recht. 
Om deze wijk een betere uitstraling te geven zou deze bebou
wing als eerste gesloopt moeten worden. Verder moet daar waar 
bedrijventerrein en woonwijk in elkaar overlopen ook ingegrepen 
worden om de identiteit van verschillende gebieden duidelijk te 
maken. Daar ligt dan gelijk de mogelijkheid om meer groen aan 
te brengen. 
Er zijn op drie centra te vinden waar een school, buurthuis of win
kels liggen of een combinatie hiervan. Dit zijn de belangrijke plek
ken voor de wijk en deze moeten behouden blijven. De randen 
daarentegen moeten verdunt worden om de krimp op te vangen. 
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Een laatste belangrijke eigenschap van dit gebied is het hoogte
verschil. Dit is aanzienlijk, voorname,! ijk in het dal van Park Graven
rode. Dit dat spreid zich uit richting woonwijk. Verschillende beek
dalen lopen vlak langs of zelfs door Kerkrade West, maar dat word 
nergens zo ervaren, terwijl dit juist op weinig plaatsen te vinden is 
in Nederland. Door deze beekdalen weer zichtbaar te maken word 
de identiteit van het heuvellandschap weer in ere hersteld 
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IMP IN PARKSTAD, VERLEIDEN EN VERDUNNEN 

De bevindingen zijn in een SWOT analyse wederom gebundeld 
om een duidelijk overzicht te krijgen van wat er speelt in Kerkrade 
West. 

Sterkte Zwakte 
Groen aan de randen van de wijk OntQroeninQ/ verQrijzinQ 
Groen in omQevinQ Slechte '50-'70 bebouwinQ 
Sterk 'honkvast' QevoeliQheid Slecht imaQo 
Sterke sociale samenleving Criminaliteit 
Sportvoorzieningen Leegstand kerken/ winkelpanden 
Bewoner staat voorop hier wordt Onvoldoende prikkeling naar 
volop mee gecommuniceerd omliggende grote steden 
Gelegen aan de A7 6 Werkg~legenheid 

Prijsniveau koopwoningen Zwakke woningmarkt 
Bezig met herstructurering Gracht: duitsers keren terug naar D 
Heillust: - imaQo ervarinQ is + Heillust: NeQatief crimi. imaQo (pers) 
Spekholzerheide: bedrijventerrein Spekholzerheide: weinig g roen/re-
en diverse schoolvoorzieninQen creatie en speelvoorzieninQen 
Terwinselen: hoge tevredenheid Aantrekkelijkheid van de stad tov K-

W en K-0 en rest van de omgeving 
Kleine verhuisQeneigdheid 4-baanse randweg (natuur) 
Hoogteverschillen: 2-3% stijg ing in Verbetering bereikbaarheid en 
hetwegdek verkeersveiligheid. 
Vele sociaal-culturele-maatschap- Achterstand in beheer& onderhoud 
pelijke voorzieningen van openbareruimte(woonkwaliteit) 

Groene spoorzone niet bereikbaar 
voor recreanten 

ISWOT analyse Kerkrade West 
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, Kansen Bedreigingen 
Recombinatie van functies OntQroeninQ 
HerstructurerinQ/ transformatie LeeQioop van basisscholen 
ZorQ7 nieuwe economie/Qroeimarkt OuderenQhetto 
Functionelegroen verbindingszones Het centrum van Kerkrade 
Krimp 7 verdunnen Krimp 7 overschot op wonin_gmarkt 
Samenwerking woningcorporaties Het luisterende oor naar de bewoners, 
7bank+projectontwikkelaars teveel kapiteinen 
Detailhandel *1 Betaald parkeren Carboonplein 
Verouderde woonwiiken Eenzijdige woningvoorraad 
Groenrecreatie 4-baanse randweg (natuur) 
Identiteit ontwikkeling Parkeerdruk 
Maatschappelijk vastgoed7sociale Leegloop van bedrijventerrein 
aspecten beheren/onderhouden Spekholzerheide 
Willem Sophia: vrijetijdswonen Overschot goedkope meergezinswo-

ningen in huursector , gevraagd t.o.Q. 
Granenrode: toerisme en recreatie 
Heilust: nieuwbouw winkels entree Sloop= kapitaalvernietiging corporatie 
aan de straatkant 7 + best. winkels 7 sloopsubsidie 
Samenwerking bedrijventerrein en Door huur-7koopwoningen aan te 
de campus (excursies/stages/ etc.! bieden verlies van regie 
Tekort aan verzorgingshuizen & Gepland: 40 nieuwbouw woningen, 

' grotere koopwoningen (zorgjstarters) gerealiseerd 1 7 
Tekort gestapelde woningen (huur) 
30% sloop 7 10% nieuwbouw 
Mix bevolkingsgroepen is belangrijk 
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Krimp 

Als in Kerkrade West gekeken word waar momenteel te koop- of 
te huur- woningen staan, valt op dat de verdeling een gespreid 
beeld geeft. Hoewel er meer huurwoningen liggen in Heilust en 
meer koopwoningen in Terwinselen, is de algehele verdeling vrij 
gelijkmatig, enkele concentraties daargelaten. Hieruit kan de con
clusie worden getrokken dat krimp niet specifiek een probleem is 
voor bepaalde bevolkingsgroepen of gekoppeld kan worden aan 
problemen. Inderdaad, criminaliteit ·bijvoorbeeld doet de aantrek
kingskracht van een wijk op nieuwkomers geen goed, maar krimp 
word in de eerste plaats veroorzaakt doordat mensen komen te 
overlijden of doordat mensen door ouderdom en 

lhU1d1ge verdeling van won1ngen d1e te koop (blauw) of te huur (rood) staan 

de daarbij behorende afhankelijkheid van zorg niet meer in hun 
te grote ongelijkvloerse woning kunnen wonen. En aangezien er 
in Kerkrade West weinig zorgvoorzieningen liggen zullen zij naar 
elders verhuizen. Krimp is dus een onvermijdelijk probleem, dat 
geaccepteerd moet worden. iets wat bestuurders in de regio in
middels eindelijk gelukt is, maar nog niet overal de juiste oplos
sing oplevert. Zo worden nog steeds bouwprojecten gelanceerd 
waarbij de intentie is om oudere woningen te slopen en er nieuwe 
voor in de plaats te bouwen. Vervolgens lukt het dan niet om die 
woningen verkocht te krijgen. 

-
--
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lhUJdtqe bebouwtnq 

~ .. .... '\ 

·=' ..... ... , 
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De Steenweg 

De Steenweg is een koppeling van de Heerlenersteenweg, de 
Kerkradersteenweg en de Kaalheidersteenweg. Deze weg is een 
oude verbindingsroute tussen het dorp Kerkrade en de grote weg 
tussen het oude Heerlen en Aachen. Met de komst van de mijnen 
in deze regio hebben zich rond deze weg enkele woonwijken ont
wikkeld die uiteindelijk zijn samengegroeid tot het huidige Kerk
rade West. De steenweg doorsnijdt deze wijk en is nu nog steeds 
de belangrijkste verbindingsroute tussen Kerkrade Centrum en de 
A76. 
Daardoor vormt deze weg een nadrukkelijke barriere dwars door 
Kerkrade West door de grote hoeveelheid verkeer dat hier dage
lijks langskomt. 
Met de komst van de ringweg zal deze hoofdstraat dit veranderen. 
De verkeersdruk zal aanzienlijk afnemen waarmee de leefbaarheid 
van de wijk juist zal toenemen. De weg neemt veel ruimte in beslag 
die dan op een andere manier benut kan gaan worden. 
Met dit gegeven heb ik mijn originele doelstelling aangescherpt: 

Het ontwerpen van wonen en woonondersteunende functies in 
een wijk waar samenhang verloren gaat, de bevolkingssamen
ste//ing verandert en leegstand aan de orde is, waarbij gefocust 

word op de koppeling tussen wijk en ringweg van Parkstad 
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Kaalheide 

Introductie Kaalheide 

Kaalheide is de meest oostelijke buurt van Kerkrade West. Er wo
nen nu 2250 mensen, waarvan nu 35% tussen de 40 en 60 jaar 
oud is. Over 20 jaar zal deze groep mensen dus de vergrijzende 
bevolking zijn die de krimpproblematiek veroorzaakt. 
Met een hoge dichtheid in combinatie met een hoge werkeloosheid 
is de verwachting dat na Heilust hier zich als eerste problemen 
zulen voordoen. Omdat de buurt op dit moment nog in redelijke 
staat is, maakt dit het een geschikte locatie om in te zoomen. De 
buurt heeft namelijk ook potentie, doordat ze beschikt over veel 
onontwikkelde groene randen met hoogwaardig groen in de na
bije omgeving. Bovendien is hier de koppeling tussen buitenring 
en Kerkrade West en specifiek de Steenweg die hier het meest 
centraalligt en tegelijk ook juist hier de meeste last ondervonden 
word van de barrierewerking die hier vanuit gaan. De keuze voor 
Kaalheide ligt dus voor de hand. 

Statistieken 

aantal inwoners 

geboortes per jaar 

sterftesper jaar 

huidige leeftijdsopbouw 0-19 

20-39 

40-59 

60+ 

leeftijdsopbouw proc. 0-19 

20-39 

40-59 

60+ 
bevolkingsdichtheid per km2 

niet-westerse allochtonen 

niet-westerse allochtonen proc. 

samenstelling% eenpersoons 

zonder kinderen 

met kinderen 

gemiddelde grootte 

aantal 2008 

werkzame personen % 

gemiddeld inkomen 

inkomensverdeling laag 

hoog 

gemiddelde waaarde woning 

huur I koop 

!enkele stalistleken over Kaalhelde 
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2008 2035 

2253 1602 

19,5 

11,7 

394 268 

508 320 

760 463 

591 693 

17 17 

23 20 

34 20 

26 43 

3198 

90 

4 

29 

33 

38 

2,2 

1006 775 

61 

15.000 

46 

10 

143.000 
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Een van de mankementen waar heel Kerkrade West aan leidt is dat 
er weinig goede openbare ruimte is. De wijk heeft een vrije hoge 
dichtheid, waardoor er geen plek is voor groen of recreatie. Hier 
zijn enkele voorbeelden te zien van hoe er word omgegaan met de 
vrije ruimte die toch nog over is. Verwaarloosd of niet openbaar. 

45 
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Snelheden 

Door de komst van de buitenring zal de steenweg minder verkeer 
te verwerken krijgen. Omdat deze weg de kern van de wijk is mo
menteel nog een barriere vormt, wil ik de steenweg volledig ver
keersluw maken zodat het mogelijk is om hier werkelijk het leven te 
laten afspelen in combinatie met de aanwezige functies. Daarom 
zullen twee nieuwe routes gaan dienen als wijkontsluiting. 

!Verschillende snelheden 

Van buiten naar binnen 

Deze wegen zullen nu meer een grens gaan vormen, juist daar 
waar idealiter verdunt of verleid zal moeten worden. Het gebied 
dat op de afbeelding blauw gekleurd is komt ongeveer overeen 
met de hoeveelheid woningen dat verwacht word leeg te lopen de 
komende 20 jaar. De randen van de wijk trekken dus naar binnen 
en groen komt dichter bij de kern . 

!Verschillende snelheden 

. --
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Zoals eerder getoond zal de ringweg een drukke weg worden en 
is dit een goede plek om aan te wijzen om fors te krimpen of te 
slopen. Een zone van ongeveer 30 meter aan weerszijde van deze 
weeg is aangegeven als sloopzone. Andere plekken die zullen 
moeten verdwijnen zijn bedrijfshallen of woningen die in de buurt 
van bedrijfshallen liggen. Het kralenketting principe moet hier ook 
nageleefd worden, woonwijk moet ook de uitstraling van woonwijk 
hebben en bedrijventerrein evenzo. Waar deze twee functiegebie
den in elkaar overlopen moet een grens gemaakt worden. 

_,.MO ;-.;;:· ' 
,....~~-, I I 

~ \ ;-- ~.. .... ' } ;".. _..., ....... .. 
• • •• ># •·~ ~ ~ I ' 
"""'~ .. \ ( ....... 

&Vaar slopen 

Deze gegegevens resulteren in een totaalkaart waarin aan staat 
gegegen welke woningen gesloopt of behouden moeten worden. 
Zo liggen aan de randen ook woningen uit een duurder segment 
met een betere uitstraling. Op deze plekken zijn bijzondere woon
vormen mogelijk waar werkelijk gewoond kan worden in het groen. 
De landschappelijke omgeving is in ieder geval aanwezig. 
Verder zijn ook belangrijke wijkvoorzieningen aangegeven zoals 
basisschool, Kaalheiderkerk, buurthuis en volkstuinen. 

1Spec1fiek waar slopen, verdunnen of behouden 
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Instrumenten 

Om vat te krijgen op de stedelijke situatie voor handen heb ik een 
reeks ingrepen, instrumenten ontwikkeld om die grootschalige 
stedenbouwkundige situatie te lijf te gaan. De gedachte achter 
de ingrepen is om de wijk leefbaarder te maken voor een kleiner 
wordende bevolking en aan te sluiten op de totaalvisie van 
Parkstad. 

Organisch verloop 

De steenweg is nu een harde strakke lineaire weg. Probeer het 
verloop meer organisch te mkaen, door de weg te verleggen 

kïrgamsch verloop 

waar de ruimte is en zelfs te versperren met bebouwing om die 
rechtlijnigheid en de barrièrewerking te doorbreken. 

Herverdelen volkstuinen 

Aan de rand van Kaalheide ligt een volkstuinenvereniging. 
Volkstuinen zijn een goede manier om mensen met elkaar in 
contact te brengen en ze bezig te houden. In een regio met veel 
werkelozen geen overbodige luxe. Deze volkstuinen moeten meer 
bij de wijk betrokken worden en aandacht krijgen. Door ze te 
herverdelen over verschillende plekken aan de steenweg, krijgen 
zij een meer centrale rol in de gehele wijk. 

\herverdelen volkstutnen 
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Meer openbare ruimte 

Zoek plekken aan de steenweg die te ontwikkelen zijn tot goede 
openbare ruimte. Maak hoven en pleinen om de stedelijke ruimte 
aan de steenweg te verbeteren. 

!meer openbare ru1mte 

Landschap voelbaar maken 

Het glooiende heuvellandschap in de wijk brengen. Nu is de 
ervaring van het typisch Limburgse landschap minimaal. Maak 
de openbare ruimte leefbaar, specifiek aan de steenweg. Lok 
de mensen hier naartoe, zodat meer ontmoeting plaatsvindt en 
mensen niet in een sociaal isolement komen. 

läloo1end landschap 
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Grens openbaar - prive 

Oe bebouwing aan de steenweg is op veel plaatsen slecht 
en heeft een gesloten karakter. Veel woningen hebben zelfs overdag 
de rolluiken dicht en maken geen contact met de omgeving. De 
reden hiervoor is dat veel woningen haast met hun voordeur op 
straat staan en de grens tussen openbaar en privaat erg hard is. 
Door deze woningen voortuinen of een groene zone te geven wordt 
die grens zachter en zullen rolluiken niet meer gesloten blijven. 
Wederom om een sociaal isolement te vermijden. 

IVoortuin toevoegen 

Parkeren 

\Waar men nu de auto parkeert aan de steenweg, moet 
meer parkeergelegenheid gemaakt worden aan de nieuwe 
wijkontsluitingswegen. Door de auto zoveel mogelijk van 
de steenweg te weren, zal deze leefbaarder worden en zijn 
barrièrewerking verliezen. 

!parkeren aan meuwe ontslut1nqsweqen 
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Om tot een geschikte locatiekeuze te komen ben ik gaan kijken 
waar deze instrumenten toepasbaar zijn en welke plekken dus de 
meeste mogelijkheden bieden om aan te pakken en te verbete
ren. 
Hieruit volgen enkele concentratieplekken, die gecombineerd met 
de beschikbare al dan niet onontwikkelde openbare ruimte als mo
gelijke locaties zouden kunnen dienen voor een wijkvoorzieningen
punt Vier keuzes zijn hiervoor gevonden. 

Hoepassen Instrumenten waar potent1ele openbare rUimte ligt 
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Locatiekeuzes 

Locatie A 

Ook gevoelsmatig is/moet dit het einde van het dorp Kaalheide 
worden 
Er ligt veel ruimte, midden in de wijk. Het tankstation is een pitstop 
langs de drukke weg, een adempauze, bij het dorp: mogelijkheid 
om hier meer aan te bieden zoals eeUdrink gelegenheid. Daarmee 
word de doorgaande weg belangrijker gemaakt dan noodzakelijk. 
Door de drukke weg te benadrukken en versterken word er wel 

llocalleÄ 

voor gezorgd dat Kaalheide en Heilust zich meer als twee afzon
derlijke wijken profileren, echter zonder de identiteit van de steen
weg als drager uit het oog te verliezen. 
Deze locatie is minder geschikt voor alle instrumenten, maar wel 
het ontwikkelen en benoemen waard. 

Locatie B 

Woningen die midden in de wijk liggen krijgen opeens meer kwali
teit: wonen vlakbij/aan een bos en tegelijkertijd wijkvoorzieningen 
om de hoek. 
De te renoveren/verbouwen flats kunnen zo een Unité d'habitation 
uitstraling krijgen, midden in het bos, met aantrekkelijk uitzicht. 
De nieuwe ontsluitingsweg vormt wel een lichte barrière en hier 
zal een oplossing voor moeten worden gevonden. 
De groene lob dringt tot aan de steenweg de wijk binnen: de erva
ring dat de natuur in de buurt is wordt groter, het voorste blok zal 
hier wel op moeten worden aangepast. De reikwijdte van de groe
ne lob I strook openbare ruimte kan doorgetrokken worden naar 
de Lelieweg. Enerzijds om de eenheid van de wijk te bevorderen 
en anderzijds om de wijkvoorzieningen meer centraal te stellen. 
Hier kunnen meerdere instrumenten gebruikt worden 
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llocal1e B 

Locatie C + D 

De tweede as die de kerk introduceert conflicteert met de steen
weg-as, omdat hier ook andere functies aan liggen. Tegelijkertijd 
wordt de identiteit van de wijk verder uitgedragen. Daarom moeten 
de locaties B C D gebruikt om deze twee assen werkelijk te laten 
samenwerken. 
Achterliggende ruimtes die nieuw verkregen zijn verbeteren de 
leefkwaliteit maar maken dat stuk steenweg iets overbodig, maar 

tegelijkertijd ook minder hard. Zolang de ruimtes goed aangeslo
ten zijn en georiënteerd op de steenweg. 
Om volkstuintjes te laten werken zijn ook genoeg parkeerplaatsen 
nodig, sloop indien nodig. 
Hier komen veel instrumenten tot hun recht. Bestaande woningen 
krijgen hier de uitstraling van wonen in het park of moeten hiervoor 
worden verbouwd. 

- -
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Stedenbouw 

Locatiekeuze 

Van de 3/4 stroken die ik geanalyseerd heb, heb ik de tweede 
strook gekozen om verder uit te werken tot een stedenbouwkundig 
plan en een daaruitvolgend architectonisch ontwerp. 
Ik heb hiervoor gekozen omdat hier veel van de besproken instru
menten toepasbaar zijn. 
Ook is het nu al de meest belangrijke plek voor Kaalheide, door 
de aanwezigheid van de basisschool en buurthuis als belangrijke 
ontmoetingsplekken. Ook de groene omgeving is hier al meer aan-
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wezig dan op andere plekken. Er ligt dus zeker potentie, maar er 
word niet voldoende gebruik van gemaakt. 
Zo heeft het bestaande buurthuis een ontzettend belangrijke func
tie in een krimpende wijk, maar past de huidig uitstraling van ver
waarlozing daar niet bij. 

De omliggende bebouwing reageert niet op de aanwezige groen
structuur. De vier fiats keer zich juist af van de openbare ruimte, 
terwijl juist de parkeerplaatsen in het groen liggen. Bovendien blok
keert een van de fiats het zicht van de te ontwikkelen steenweg 
naar de groenstrook. 
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De basisschool is verkeerd georienteerd. De toegang tot de school 
vind plaats via een achterliggende onbelangrijke weg. De levendig
heid die een school met spelende kinderen op een speelplein kan 
brengen word zo benut. 

Het hoogteverschil tussen het hoogste punt bij de basisschool tot 
het laagste punt onder aan de groenstrook is ongeveer 20 me
ter. Juist dat hoogteverschil is een typisch kenmerk van het Zuid
Limburgs landschap die nauwelijks voelbaar is in de bebouwde 
omgeving. 

!hoogtekaart (noorden 1s naar rechts) 
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Stedenbouwkundige ingrepen 

Aan de hand van de constateringen die zojuist zijn besproken heb 
ik een stedenbouwkundig plan gemaakt, waarbij al deze punten 
zijn aangepakt. Deze zullen hier afzonderlijk besproken worden. 

Herorientatie school 
De steenweg moet een meer centrale rol gaan spelen in het open
baar leven van de mensen in Kerkrade West. De school keert zich 
hier nu nog van af, maar door bebouwing aan de steenweg te door
breken kan de school herorienteerd worden naar de steenweg, zo
dat de levendigheid van de basisschool hieraan word gekoppeld. 
Een bouwblok met woonfunctie is hierbij toegevoegd om deze zicht 
-en looplijn te begeleiden. Hier kan men aantrekkelijk wonen dicht 
bij dagelijkse voorzieningen, geschikt voor senioren. 

Herorientatie flats 
Ook de fiats richten zich niet op de kwaliteiten van dit gebied. Door 
deze te renoveren en geschikt te maken voor ouderen met zicht op 
de groenstrook word er een aantrekkelijk woonaanbod gecreerd, 
dat ook betrokken word bij de kern van Kaalheide. De parkeer
plaatsen zullen vanzelfsprekend naar de westzijde van de flats 
verplaatst worden. 
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Niveauverschil accentueren 

Het bestaande hoogteverschil is een kwaliteit die de landschap
pelijke uitstraling versterkt. Dit word geaccentueerd door terrassen 
aan te brengen die dit niveauverschil duidelijker zichtbaar maken. 
In de architectuur zal dit later ook doorgevoerd worden. 

Koppeling Park Gravenrode 

Via de groenstrook die zich tot aan de kern van Kaalheide uitstrekt 
bestaat de mogelijkheid om te wandelen naar het Park Graven
rode. Park en Stad worden hier verenigd. Dit komt momenteel 
totaal niet onder de aandacht. Daarom heb ik een wandelpad 
aangebacht Het pad heeft een zigzaggend patroon, waardoor bij 
afdaling steeds in de verte de Wilhelminaberg te zien is, een iden
titeitsbepalend element voor heel Parkstad. Op deze manier word 
Kaalheide meer verankert met het groter geheel van Parkstad. In 
de andere richting is het Kaalheiderkerkje, een karakteristiek ele
ment voor Kaalheide te zien. 
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Richting hoogteverschil 

De richting van het hoogteverschilleidt in eerste instantie richting 
Park, maar daarna zwenkt deze af naar woongebied. Ook de be
bouwing heeft een daarop aansluitende orientatie, die ook in de 
architectuur terugkomt. Om deze richting bij te sturen is een wa
terpartij aangebracht die het wandelpad richting Park Gravenrode 
leidt. Tevens bied dit een extra kwaliteit aan de groene zone. 
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Architectuur 

Architectonisch ontwerp 

In het stedenbouwkundig plan heb ik ervoor gekozen om het mul
tifunctioneel voorzieningencentrum architectonisch uit te werken, 
omdat dit de belangrijkste plek in de wijk zal gaan worden. 
Hiervoor heb ik een aantal conceptelementen gemaakt, gebaseerd 
op de context van school, steenweg en groenstrook. 
Een daarvan vloeit voort uit het stedenbouwkundig plan, dat de 
terrassen die het hoogteverschil in de groenstrook dramatiseren 
doorlopen in het gebouw. Het gebouw moet onderdeel worden van 
haar omgeving. Het uiteindelijke plan moet een totaalconcept wor-

!niveauverschillen 

den waarbij de koppeling tussen stad en land in combinatie met 
een wijkvoorzieningenpunt centraal staat. 
De terrassen lopen dus door het gebouw en dit is al zichtbaar 
doordat het gebouw zelf op een plint staat. Met verschillende ni
veau's word zo het hoogteverschil overbrugd tussen Steenweg en 
basisschool. 
In een schematische doorsnede is dit beter te zien. Ook, dat de 
groene omgeving op dezelfde wijze het gebouw intrekt. Op ver
schillende plaatsen is groen toegevoegd om die beleving te ver
sterken. 

lschemalische doorsnede 
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Programma Van Eisen 

Het voorzieningencentrum is ruwweg op te delen in 3 segmenten: 
de functies van het te vervangen buurthuis met grand-cafe waar 
omliggende bewoners terecht kunnen voor een drankje, maar ook 
een warme maaltijd als ondersteuning van de vele senioren in de 
buurt. Hieraan gekoppeld is een feestzaal. 
Verder is een sportcentrum ondergebracht dat ook de koppeling 
tussen school en nieuwbouw bekrachtigd. De nieuwe sporthal zal 
dan gebruikt worden door schoolkinderen en op andere tijden een 
wijkfunctie dienen. Daaraan gekoppeld zijn ook squashbanen, fit
nessruimte en een fysiotherapeut. Wederom ter ondersteuning van 
de ouderen. 
Andere wijkvoorzienigen zoals kapper, tand-
arts en dokterspraktijk zijn hieraan toegevoegd. 
Uiteindelijk zijn daar door de wijzigingen in het ontwerp van de 
basisschool ook een peuterspeelzaal en jeugdbibliotheek aan toe
gevoegd. 

sportcentrum 

sportzaal 

toestelberging 

omkleedruimte 

doucheruimte 
toiletten 

fitness ruimte basis 
fitness I fysio begeleiding 

squash (3 zalen) 
fysio kantoor 

fysio persoonlijke begeleiding 

tandartspraktijk 

wachtruimte 

behandelruimte 
kantoor 

kapper 

hoofdruimte 
kantoor 

rustruimte 

dokterspraktijk 
wachtruimte 

balie/kantoor 
behandelkamer 

grand-cafe 

hoofdruimte 

voorraad 
feestzaal 

jeugdbibliotheek 

balie 

hoofdruimte 
stilteruimte 

peuterspeelzaal 

Jproqramma van e1sen 
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1020 m2 

270 m2 

38 m2 

60 m2 
40 m2 
30 m2 

200 m2 

150 m2 
200 m2 

12 m2 
20 m2 

52 m2 

16 m2 

24 m2 

12 m2 

78 m2 

50 m2 

12 m2 

16 m2 

58 m2 
16 m2 

12 m2 

30 m2 

380 m2 

175 m2 

30 m2 
175 m2 

92 m2 

12 m2 

50 m2 

30 m2 

50 m2 
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Route 

Het nieuwe gebouw zal zoals eerder getoond in het stedenbouw
kundig plan toegang verschaffen naar de steenweg vanuit de wijk. 
Om het gebouw beter te begrijpen heb ik het uitgelegd aan de hand 
van die route. Met behulp van het nieuwbouw blok word deze route 
begeleid naar de groenstrook, deze is al vanuit de wijk te zien. 

Eenmaal bij de corridor aangekomen valt op dat de nieuwbouw 
een enigzins gesloten uitstraling heeft, maar zich wel nadrukkelijk 
opent. Hier is al een glimp op te vangen van hetgeen zich erbin
nen afspeelt. 
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Bij de toegang tot het complex aangekomen is de groene omgeving 
die later zal volgen duidelijk zichtbaar. De aantrekkingskracht om 
de route door het gebouw en de bijbehorende ontmoetingsfuncties 
te vervolgen word daarmee groter. 

De toegang splitst zich in twee delen, hier is de hellingbaan te zien 
die de route door het gebouw zal vervolgen. Het koppelpunt tussen 
school en nieuwbouw is de transparante doos waar de sporthal 
zich in bevind. Deze word dan ook door de school en bewoners 
gebruikt. 
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De andere toegang is voor de basisschool aan de linkerzijde. Het 
schoolplein heeft hier een meer open karakter, afgezet tegen de 
wat besloten uitstraling eerder. Zo kunnen kinderen op gemak in 
een veilige omgeving spelen, zonder afgeschermd te worden van 
de buitenwereld. 

De route vervolgend is hier de centrale binnenplaats waar alle 
overige functies aan zijn gelegen. De binnenzijde is zo helder mo
gelijk vormgegeven, om het openbare karakter van het gebouw 
te tonen. De woningen op de bovenste verdieping kunnen hier op 
neer kijken, wat interactie en ontmoeting mogelijk maakt zonder 
de privesfeer van de woning aan te tasten. 

--
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Aan het einde van de route word de bewandelaar beloond met 
zicht op de groenstrook en de achterliggende natuur. De relatie 
tussen park is hier optimaal. 
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Organisatie 

De plattegronden zijn het beste te lezen met de kennis dat de orga
nisatie radiaal is gecentraliseerd rond het binnenhof. Alle functies 
zijn tegen de massieve buitengevel gedrukt. De routing naar alle 
afzonderlijk functies geschied via een collonade. Zo kan het trans
parante en openbare karakter van het gebouw behouden blijven. 
Dit komt ook de uniformiteit ten goed, omdat geen van de functies 
belangrijker is dan de andere. 

@d1ale orqamsat1e met tunetles aan de bultenkant 
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Basisschool De Schakel 

De bestaande basisschool heeft een introvert karakter, wat wel 
past in de semi-openbare veilige omgeving die een basisschool 
moet hebben, maar dat is hier overmatig het geval. Door de nieuwe 
vormgeving van het totale complex is al een veilige, ietwat beslo
ten omgeving gecreerd, wat de mogelijkheid bied om het gebouw 
meer naar zijn omgeving te openen. Om dit te bereiken heb ik een 
aantal ingrepen gedaan die op de volgende pagina beter zijn te 
zien. Zo word de oude sporthal verplaats zodat deze zoals eerder 
gezegd een koppelpunt tussen oud en nieuw zal vormen. Daarmee 
krijgt de school een groot binnenplein tot zijn beschikking. 

lhu1d1ge s1lual1e bas1sschool 

Omdat enkele functies de gemeenschappelijke ruimte afsluiten, 
worden deze naar de oostzijde gedrukt, zodat het gebouw zich 
werkelijk opent en het ook een duidelijke entree heeft. Deze cen
trale hal met klein podium kan niet alleen tijdens schooltijden, 
maar ook 'savonds gebruikt voor toneelvoorstellingen en derge
lijke. Bestaande functies van de peuterspeelzaal en jeugdbiblio
theek moeten plaats maken om de openheid van het gebouw te 
garanderen. Ook omdat deze zich op dit moment nog in een nood
lokaal bevind. 

lbas1sschool na aanpassingen 
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lävenge lunct1es 

De raamopeningen die het gebouw nu heeft zijn vrij gesloten en 
hebben uitstralingloze witte kunststof kozijnen. Om eenheid in het 
plan te brengen zullen raamopeningen groter worden gemaakt, om 
aan te sluiten bij de heldere binnenzijde van de nieuwbouw. 
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De bestaande school heeft een vrij beperkte architectonische 
uitstraling. De investering die ik wil doen is een centraal punt te 
maken. Daarom moeten bestaand en nieuw bij elkaar horen. Die 
eenheid is moeilijk te bereiken bij zulke verschillende gebouwen. 
Daarom heb ik ervoor gekozen om een tweede omhullende schil 
aan te brengen die de twee gebouwen verenigd en ze een gelijke 
facade geeft. De route die door het gebouw loopt word hiermee 
ook geaccentueerd, omdat de enige plek waar het gebouw zich 
opent, ook de route doorloopt. Deze schil zorgt dus voor meer hel
derheid in het totaalplan. 

fierenlgende schil 

Door de hoogteverschillen in de vorm van terrassen te benadruk
ken is een zekere horizontaliteit ontstaan. Om het gebouw beter in 
te passen in de omgeving heb ik deze horizontaliteit zo ver mogelijk 
doorgevoerd. Dit is terug te zien in de belijning van de glasvlakken. 
De horizontale regels zijn duidelijk leidend, door dikte, maar ook 
door de verticale regels ook grotere afstand van elkaar in verband 
te plaatsen. Zo word meer uniformiteit in het plan bereikt, ook om
dat de nieuwe glaspartijen in de bestaande school op een gelijke 
manier zijn uitgevoerd. 

lhonzontahte1t 

-
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Materialisering 

Het belangrijkste architectonische element is de schil die school en 
wijkvoorziening verenigd. Daar hoort ook een gepaste materialise
ring bij. Deze moet aan een aantal punten voldoen. 
De keuze moet passen in de omgeving. Het gebouw heeft door 
haar hoogte en het vooruitschuiven op de rooilijn een nadrukkelijke 
plek gekregen in de omgeving. Dat was ook het uitgangspunt: een 
inverstering voor de wijk die als centraal voorzieningpunt dient. 
Een belangrijke plek dus voor de wijk. Tegelijkertijd zijn bewoners 
erg honkvast en willen daarom dat het karakter van de wijk enigs
zins behouden blijft. Daarom heb ik ervoor gekozen om de kleur va 
n de schil overeen te laten komen met de omliggende bebouwing. 
Deze is baksteen en daarom zou het voor de hand liggen ook een 
bakstenen schil te maken. Juist daarom heb ik gekozen voor staal, 
zodat het gebouw in haar omgeving past maar tegelijkertijd net iets 
anders is, om het belang ervan voor de wijk niet te ontkennen. 
Omdat deze schil een nogal massieve uitstraling heeft, is deze 
geperforeerd om luchtigheid en toegankelijkheid toe te voegen, 
zonder het originele idee van de omhullende verenigende schil te 
verzwakken. Gaten in die schil daar waar niet noodzakelijk is, zou
den dat beeld alleen maar aantasten. 
Referenties hiervan heb ik gevonden in het DeYoung museum in 
San Francisco, dat in de perforaties nog een extra motief heeft. 
Wat mij vooral aansprak was dat het gebouw van buiten duideljke 
schil heeft, terwijl daar aan de binnenkant weinig van word erva
ren. Het zicht word er nauwelijks door belemmerd. 
Een andere referentie is die van Steven Holl's ontwerp aan de 
Sarphatistraat, waarbij duidelijk is dat er een tweede schil aan het 
casco is toegevoegd. 
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Conclusie 

Anderhalf jaar lang heb ik gewerkt aan mij afstuderen. Tijdens de 
periode heb ik op alle fases en schaalniveaus bekeken wat de 
invloed van een krimpende bevolking kan zijn op een stad, wijk, 
buurt en omgeving. Dit was een interessant proces, ook doordat 
het thema zo actueel is en het ons allemaal zal beinvloeden. Maar 
ook omdat het project zich daarmee niet alleen richtte op een 
gebouw, een enkel object maar zijn relaties gelegd naar schaal
niveaus waar ik mij niet eerder mee bezig had gehouden. 
De conclusie die uit het onderzoek getrokken is, is dat ondanks dat 
door krimp de argumenten om in te grijpen en te bouwen moeilijk 
zijn te vinden, vanwege voornamelijk de financiele bezwaren, denk 
ik toch een een goed alternatief voor een oplossing heb gevonden. 
Door het behoud van samenhang en identiteit van een wijk, blijft 
deze leefbaar Hiervoor zeker een architecteniche opgave is weg
gelegd, omdat het de schade door het uiteenvallen van de wijk 
beperkt. 
De ingreep die ik heb gedaan is ook niet alleen specifiek voor deze 
wijk van toepassing, maar zou zeker in Parkstad op een min of 
meer zelfde manier gedaan kunnen worden. Een wijk hoeft zelfs 
niet te krimp om een argument te vinden om de leefbaarheid en 
sociale samenhang te vergroten. 
Hoewel het afstudeerproject mij veel tijd en energie heeft gekost, 
ben ik tevreden over het uiteindelijke resultaat. Zeker is er ruimte 
voor verbetering en verdere uitwerking, maar gezien de omvang 
van het project kan ik zeggen dat het eindresultaat zeker volledig 
is. 
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