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Voorwoord 

De grenzen aan de van de bevolking van Nederland worden 
langzaamaan zichtbaar. In enkele regio' s is de bevolkingsgroei 
inmiddels overgegaan in een van het aantal inwoners. 
Hierdoor komt er in Nederland steeds meer aandacht voor de 
oorzaken en van bevolkingskrimp. In het merendeel van 
de en beleidsstukken ligt de focus op de economische 
en gevolgen van de krimp. De 
ruimtelijke meerwaarde voor een gebied wordt wei genoemd, maar 
een verdere uitwerking blijft in de meeste gevallen achterwege. In dit 
afstudeerwerk zullen de ruimtelijke gevolgen van bevolkingskrimp 
wei worden belicht. 

In in verschillende wijken dicht 
grasvelden als gevolg van de van 

de eerste zichtbare gevolgen van de krimp. Vooralsnog bieden 
deze gebieden geen meerwaarde voor het stedelijk weefsel. In dit 
afstudeerwerk wordt de krimp benut om het nOCJqcleVlra 

van Zuid-Limburg en beter te 
met het weefsel. Door de door bevolkingskrimp 

sloop van bebouwing ontstaat ruimte am het 
landschap te verweven met het bebouwd . Hierdoor zullen 
de ruimtelijke gevolgen van bevolkingskrimp een positieve invloed 
hebben op Parkstad-Limburg. 

de totstandkoming van dit afstudeerwerk heb ik en steun 
van verschillende mensen die ik dezen wit bedanken. Ten 

eerste wit ik mijn begeleiders Bruno De Meulder, Hans en 
Han L6rzing bedanken voor hun begeleiding en inbreng. Daarnaast 
wit ik Steven Hommersom bedanken voor de sparringsmomenten 
die wij af en toe hadden. Ook de hulp van verschlilende professionals 
uit Parkstad-Lim heb ik als zeer bruikbaar ervaren. Daarom wil 
ik woningstichting Land van Rode, Marcel Kerff en Huub Engelen 
van de gemeente Kerkrade en Erik Theunissen van het waterschap 
Roer en Overmaas bedanken voor hun inbreng. Tenslotte wi! ik 
Laura, mijn vriendin en mijn vader bedanken voor hun morele 
ondersteuning en het kritisch doorlezen van teksten. 
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Samenvatting 

Stadsregio Parkstad-Limburg is een samenwerkingsverband van 
acht gemeenten in het oosten van Zuid-Limburg. Deze gemeenten 
proberen samen uit de door de mijnsluiting 

te komen en een basis te vormen voor een nieuwe toekomst. 
Het en de hieraan 
vormen de historische basis van Parkstad-Limburg. Dit 
en occupatiepatroon zijn nog altijd herkenbaar in het Limburgse 
Heuvelland. 

Door de van de mijnbouw in de twintigste eeuw is de 
bevolking en is de ruimtelijke ordening van 
het gebied veranderd. De eisen en behoeften van deze 
grootschaHge industrie en haar werknemers waren doorslaggevend 
bij de ruimtelijke planning. 

In de tegenwoordig bevolkingskrimp een grote rol. 
Dit heeft een effect op de grootte van de bevolking en op het 
aantal huishoudens. In de toekomst zullen de gevolgen hiervan 
aileen maar groter worden en zal veel bebouwing gesloopt moeten 
worden. Zo is de verwachte in de van 
2008 tot 2040 in Kerkrade Dit leidt tot een daling in 
de woningvoorraadbehoefte met procent. 

In dit afstudeerwerk staat de relatie tussen het beekdalensysteem 
en het bebouwd gebied centraal. Het beekdalensysteem is een 
van de kwaliteiten van Parkstad-Lim 
Een betere relatie tussen het bebouwd en het 
zal zorgen voor identiteit en een aangenamer woonmilieu. De 
noodzakelijke sloop kan hier ruimte voor creeren. 



Het beekdalenlandschap rondom Kerkrade wordt gevormd door 
twee beken: de Worm en de Anselderbeek. De beekdalen zijn in 
te delen in verschillende deelgebieden. De ecologische waarde 
verschilt per gebied, maar is in de meeste gevallen vrij hoog. Ook de 
belevingswaarde verschilt per deelgebied. Het beekdalensysteem 
is in de loop der tijd sterk afgekalfd . Knelpunten zullen moeten 
worden opgelost en oude situaties kunnen waar mogelijk hersteld 
worden. Op de rug die het plateau tussen de beekdalen vormt, is 
het nader bekeken stadsdeel Kerkrade-Oost gelegen. 

In de loop van de twintigste eeuw zijn verschillende kernen op het 
plateau van Kerkrade samengegroeid tot een geheel. De bebouwing 
ontwikkelde zich rondom de mijnterreinen, de bestaande kernen 
en langs de linten. In het bebouwd gebied zijn deelgebieden te 
herkennen uit specifieke tijdsperioden. De hoofdinfrastructuur 
voigt de richting van het relief. 

Rondom de stadsrand is een band van begroeiing ontstaan waardoor 
vanuit het landschap geen contact mogelijk is met het bebouwd 
gebied. De plaatsing en orientatie van de bebouwing zorgt tevens 
voor een fysieke en visuele barriere vanuit het stedelijk weefsel. Om 
de relatie tussen het beekdalenlandschap en het bebouwd gebied 
te herstellen zullen deze barrieres weggenomen moeten worden. 
De ontwikkeling van 'groene vingers ' kan hier een bijdrage aan 
leveren. 

Vanwege de daling van de woningvoorraadbehoefte en een mismatch 
tussen het woningaanbod en de -vraag zullen verschillende 
gebieden in het stedelijk weefsel een herstructurering ondergaan. 
Het ontwikkelen van een locatie waar zowel het landschap als 
het aangrenzende bebouwd gebied aangepakt dient te worden, 
biedt de mogelijkheid om de relatie tussen het landschap en het 
bebouwd gebied te verbeteren. 

In de ' plateau-woonzone' die wordt opgespannen in het raamwerk 
van hoofdwegen en waar over het algemeen de vooroorlogse 
wijken liggen, zal een beperkt krimppercentage van 10 procent 
voldoen. In de 'randzone' die zich bevindt tussen de hoofdwegen 
en de beekdalen wordt gekozen voor een rigoureuze vorm van 
krimp met een percentage van 40 procent. Door deze differentiatie 
wordt voorzien in de benodigde krimp van ruim een kwart van de 
huishoudens. Het uitgekozen gebied rondom de Domaniale Mijnweg 
bevindt zich in deze randzone en zal verder worden ontwikkeld als 
groene Yinger. 

Bij de landschappelijke ingrepen wordt een koppeling gemaakt 
met het Limburgse Heuvelland door de hoogteverschillen te 
accentueren, het relief beter leesbaar te maken en kenmerkende 
cultuurhistorische landschapselementen terug te brengen. Door 
het terugbrengen van een waterloop en het ontwikkelen van 
natuurwaarde in de groene Yinger wordt het hier vroeger aanwezige 
beekdal geregenereerd. Zo wordt dit gebied weer onderdeel van 
het beekdalenlandschap rondom Kerkrade 

Omdat de bevolking geleidelijk krimpt, zullen iedere keer slechts 
kleine eenheden vrij komen. Om te voorkomen dat dit leidt tot 
verschillende, door de wijk verspreide, braak liggende terreinen, 
moet worden geprobeerd deze krimp vanaf het begin te bundelen. 
Omdat de krimp zich niet goed laat voorspellen is het raadzaam te 
werken met scenario ' s en steeds een inschatting te maken welke 
woningen als eerste vrij zullen komen voor sloop. Door in deze 
scenario's te kiezen voor het ontwikkelen van deelgebieden kan 
worden gezorgd dat deze plekken adequaat worden aangepakt 
en zo een meerwaarde kunnen creeren voor de buurt. Zo blijft 
de omgeving ook tijdens het krimpproces aantrekkelijk voor de 
bewoners. 
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1. Kennismaking met Parkstad-Limburg 

Parkstad-Limburg is een stadsregio in het zuidoosten van Limburg. Het bestaat uit de gemeenten Brunssum, 
Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. Met ruim 250.000 inwoners 
is ze wat betreft bevolkingsaantal groter dan Eindhoven, dat de vijfde stad van Nederland is. Ondanks 
de grootte van deze stadsregio zijn de individuele gemeenten voor veel Nederlanders bekender dan de 
stadsregio die zij samen vormen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Landgraaf, dat bekend is vanwege het 
muziekfestival Pinkpop en de indoor-skihal Snowworld, of aan Kerkrade dat zijn naam aan de eredivisieclub 
Roda JC Kerkrade verbonden heeft. 

De gemeente Nuth is tijde/ijk uit de samenwerking gestapt en is pas recent weer toegetreden tot Parkstad
Limburg. In het overige kaartmateriaa/ is Nuth dan ook niet opgenomen. 



1.1 Geograftsche ligging 

1.1 . 1 Eureglo M •• s-Rijn 

Aall9!llien Parl<stbd·Umburg geograHsch 
9UI~ In een ulthoek vIm Nederland 
IIgI, i$ het V.n bel ...... om de 11goj1l'>\l 
van d~ SUldSl'egIO te v~n:ll.l ldeliJken In 
een webied dar ook dlHn van Bei9i~ en 
Ol.litslend beSlUt . OfIZfI W9f!hetM EUrt¥CI 
Malls-Rljn wordt oak wei de MHAl-regio 
geooemd . In dit gebled zijn Maa5tridlt, 
Heerien, HalSelt, Genk, Aken en luik de 
be langrllksle steden. De ver;tede lijking 
in dit gebled wc;rdt gflkenm",rl<t door twee 
bellnglilke lillwormige IOIleS. Hierdoor 
ont stllt eell drlehof!k ....... rvan twee zi}den 
flII"I Yf!r1tedelijkte IOt"IfI vormen. De noord-
1l.1id-lone 1$ ontstNn door ver;redelij king 
Illngs doe MilliS. wllilr de histori$dle 
steden M1l1l5tnct>t. en l ulk Ilan rlggen. De 
oost-_ 9tOI"~ zijdl! danlet zijn 
aanwetlgheid aan de mljnindusb1e. De 
hi5tDrisdle !iteden Aken en Hassell: 'NtHden 
hie!" do« de mlJnlndustriesteden ~ooade, 
Heer1f!fl, Slttard, Geleen en Genk met 
elknr verbonden. De Iuidzijde van de 
driel1aek wortlt gevormd door uitloper; 
van de Ardennen en de Eif",1. In hilt oP"'" 
binnengebled bevrndt zich het limburg~ 
Heuvellind . Dit kenrnfJrl<t zich door een 
relatiel' lege bevolkIngsdlchtheid ",n het 
g'oe-ne beekdalenl.ndsd>ap, waarv.n 
de lend-Kl1.PI)l'Iijke kw.litelten hoog 
9l'Wi!lan:leerd _rden. ' 

He! DultseAken heeft:voor P.ricstild-Umbu"" 
In het ...-1eCIfIn i!lltijd Nn belangrijfuol mI 
..,.,speekl. Ock t~i9 Is deze mMI 
VOOI" _ I InwonfIf1; ... iln de stadSfllgio 
bel. no;Jrijk voo. wen: en recreatie . Tech 
b~jft vanwege de land"9fMU!n defix1ls v .... 
v~ mef15en grotendeeis binnen Nederland 
ge rich!. MHStricht en Sittard-Geleen zijn 
daMom mlnstens I t> b",lllngriJk VOOr de 
inw()nel'$ van P • • kstad-LimburQ. 

I Profot<lIjI'-- ertor. .... ljNi, ... (20(8), 
Ontwtll.>tIr;po'IPIIJeI~ - ap.t 
~--.... ,_'._I 



1.1.2 Eurode 

Met name voor de gemeente Kerkrade 
zijn de omliggende Duitse gemeenten 
van belang. Zo is de bebouwde 
kom vastgegroeid aan die van het 
Duitse Herzogenrath. Juist hier staat de 
grensoverschrijdende gedachte steeds 
meer centraal. Seide gemeenten werken 
samen onder de naam Eurode. Na een 
periode van informele samenwerking 
wordt sinds 1998 op formele basis 
samengewerkt. Werkgebieden waarbij 
de samenwerking tot uiting komen 
zijn onder andere de woningbouw, het 
onderwijs, de inzet van hulpdiensten en 
de realisatie van een grensoverschrijdend 
bedrijfsverzamelgebouw. 

Gezien de huidige landsgrenzen is deze 
samenwerking opmerkelijk. Historisch 
gezien vormen beide gemeenten echter 
al vanaf de 12de eeuw een bestuurlijke 
eenheid. De kaart van de regio was een 
lappendeken, die door de eeuwen heen, 
door bijvoorbeeld landruil of oorlogen, 
voortdurend veranderde. Kerkrade en 
Herzogenrath bleven echter als Land van 
Rode met elkaar verbonden. Na de val 
van Napoleon werd tijdens het Congres 
van Wenen in 1815 de nieuwe grens 
tussen het huidige Duitsland en Nederland 
bepaald. Deze werd dwars door het Land 
van Rode getrokken, waardoor Kerkrade bij 
Nederland kwam te horen en Herzogenrath 
bij Pruisen. Daarmee kwam een einde aan 
de zeven eeuwen durende saamhorigheid. 
In sociaal-cultureel opzicht is deze grens 
nooit een barriere geweest. Door de vele 
familiaire relaties, de socia Ie contacten, 
eenzelfde dialect en dezelfde cultuur is de 
band altijd blijven bestaan. 2 

2 http://www.eurode.nl. 13 februari 2011 

Territoria in 1785 

Nederlands-Duitse grens in 1959 
bran : domanialemijn.nl 

legenda 

Repubhek der 
Ve-renigde Nederlanden 

Pruisen 

keurvorstendom 
Keulen 

Oo:stenrijlt\e 
Nederlanden 

prinsdom Luil( 

hertogdom 
Gulik 

prinsdom 
S1ayelol~Malmedy 

Tr1er 

Nederlands-Duitse grens tegenwoordig 
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1.2 Het Limburgse Heuvelland 

Bij Zuid-Limburg denkt men al snel aan 
pittoreske dorpjes die gelegen zijn tussen 
de groene heuvels. De holle wegen op de 
hellingen, meanderende beekjes, bossen 
en landbouwgrond bepalen het beeld. 
Vanwege dit heuvelachtige landschap is het 
gebied geliefd bij toeristen. De geologische 
ouderdom, het relief, de flora en fauna en 
de cultuurhistorie maken het Limburgse 
heuvellandschap uniek voor Nederland. 
Zuid-Limburg is dan ook uitgeroepen tot 
een van de in totaal twintig Nationale 
Landschappen. Maastricht en Valkenburg 
zijn de grootste trekpleisters. Parkstad
Limburg lijkt hier vooralsnog niet echt bij 
te horen . Toch heeft ook Parkstad-Limburg 
dezelfde landschappelijke onderlaag en 
eenzelfde geschiedenis als het gebied 
dat nu bekend staat als het Limburgse 
Heuvelland. 3 

3 htt p ://www.nationalelandschappen.nl. 
26 april 2011 
4 Kerkstra , K., Vrijlandt, P., de Jong, H. en Houwen, 
J . (2007), Landschapsvisie Zuid-Limburg, 
Rosbeek by, Nuth 

Uitzicht over Gulpen 

1.2.1 Beekdalenlandschap 

Het landschap dat 'het Heuvelland' wordt 
genoemd, zou eigenlijk ' het Beekdalenland ' 
genoemd moeten worden. Het is ontstaan 
uit een hoogvlakte die in vroegere tijden is 
uitgeslepen door de Maas. Deze riv ier en 
haarzijrivieren hebben het met loss bedekte 
terrassenlandschap verder gevormd tot wat 
het nu is . Dit heeft geresulteerd in plateaus 
die versneden zijn door verschillende 
beekdalen . 

Het netwerk van beekdalen ligt als een 
contramal tussen de plateaus in. Het 
merendeel van deze beekdalen voert 
slechts incidenteel water af. Dit worden de 
'droogdalen ' genoemd. De beekdalen waar 
wei een permanente waterloop aanwezig is 
worden 'watervoerende dalen ' genoemd. 
Het water voor de droogdalen ontstaat 
voornamelijk door regenval. De permanente 
waterlopen worden daarnaast gevoed door 
bronnen. Ge'infiltreerd regenwater zakt 
door loss-, zand-, grind- en kalksteenlagen 
totdat het stuit op ondoorlatende (klei-) 
lagen. Ais deze lagen, bijvoorbeeld door een 
helling, aan de oppervlakte komen, komt 
het water hier als een bron tevoorschijn. 
De uiteindelijke vorm van het relief wordt 
bepaald door de hellingen. De dalen hebben 
vaak een asymmetrisch dwarsprofiel. De 
ene dalwand is hierbij relatief steil, terwijl 
de dalwand aan de andere zijde wordt 
gevormd door een flauwe helling. De 
hellingen vormen de grens tussen de twee 
leefwerelden: de hoog gelegen plateaus en 
de laag gelegen beekdalen. 4 

• 5-20m. 

• 2CHOm. • 40-6001. 
60-S0m. 
SO- 100 m. 
l00-120 m. 

a 120- 140 m. 

a 140-1 60 m. 
160-1HOm. 

• ISO-200m. 

• 200-220m_ 

a 220 240m. 

a 240-260 m. 

• 

• watervoerend dal ~ 
droogdal 4=j 

t "L' , ' :, /~ 

Hoogte- en dalenkaart 
bron : Landschapsvisie Zuid-Limburg 



1.2.2 Beken in Parkstad-Limburg 

Binnen het grondgebied van de 
Parkstad-gemeenten bevinden zich de 
stroomgebieden van vier nVleren. In 
Bocholtz, in het zuiden van Parkstad
Limburg, ontspringt de Eyserbeek welke 
via Simpelveld uiteindelijk uitmondt in de 
Geul. Omdat deze beek buiten het sterk 
verstedelijkte gebied stroomt, blijft deze 
verder buiten beschouwing. 

Het trace van de Geleenbeek ligt voor een 
groot deel in een landelijke omgeving, maar 
de rivier stroomt ook door de verstedelijkte 
gebieden van Heerlen, Geleen en Sittard. 
Hierdoor moet de rivier tijdens regenval 
veel water verwerken en wordt ze 

Beken in Parkstad-Limburg 

regelmatig gebruikt om rioolwater tijdens 
piekmomenten te lozen. Rondom Heerlen 
liggen vee I bronnen die de Geleenbeek 
voeden. Deze brongebieden zijn door de 
hoge vochtigheid onbebouwd gebleven en 
vormen nu een recreatie- en weidegebied 
aan de zuidwestrand van de stad. De 
hoogteverschillen zijn hier minimaal. Door 
het bebouwd gebied van Heerlen stroomt 
een zijrivier, de Caumerbeek. Deze is 
grotendeels overklu isd. De beek kan 
een interessant element worden binnen 
Heerlen. 

Ten noorden van Schinveld vormt de Rode 
Beek de landsgrens tussen Nederland 
en Duitsland. Deze beek ontspringt in 
het natuurgebied Brunssummerheide. 

De Rode Beek dankt haar naam aan 
het ijzerhoudende grondwater dat hier 
opborrelt. In het begin van 2010 werd de 
beek in de kern van Schinveld ontkluisd, 
waardoor deze weer een voorname rol in 
het straatbeeld speelt. 

Ten oosten van Kerkrade en Landgraaf 
wordt de landsgrens tussen Nederland 
en Duitsland gevormd door de Worm. De 
Worm en de Anselderbeek, een zijrivier, 
vinden hun brongebieden in Duitsland, 
waar ze zich in omvang hebben ontwikkeld. 
Hierdoor hebben ze dalen in het landschap 
kunnen uitslijpen en zijn hoogteverschillen 
tot zo' n zestig meter ontstaan. Op de 
rug die is gevormd heeft Kerkrade zich 
ontwikkeld. 

15 
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Op al deze beken werd in de tijd van de 
mijnindustrie het afvalwater van de m ijnen 
geloosd. Hierdoor leken het in die tijd 
zwarte, zwaar vervuilde afwateringsgoten. 
Inmiddels is de waterkwaliteit behoorlijk 
verbeterd en ontwikkelen de flora en fauna 
in en rondom deze be ken zich steeds beter. 
Tegenwoordig maakt men steeds meer 
werk van het op een natuurlijke manier 
inrichten van de oevers. Tevens probeert 
men oplossingen voorde waterproblematiek 
op natuurlijke manier vorm te geven en 
eventueel in te passen in het bebouwd 
gebied. Men probeert het regenwater zoveel 
mogelijk op natuurlijke wijze af te voeren 
om het riool te ontlasten. s 6 7 

5 http ://www.eifelnatur.de. 28 november 2009 
6 Provincie Limburg, Waterschap Peel en 
Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas 
(2005), Regenwater schoon naar beek en bodem, 
Provincie Limburg, Waterschap Peel en Maasvallei, 
Waterschap Roer en Overmaas en Rijkswaterstaat 
7 Buskens, R. en van Mullekom, M. (2004), 
Handboek streefbee/den voor stadswateren in 
Zuid-Limburg, Waterschap Roer en Overmaas en 
Waterschap Peel en Maasvallei 

1.2.3 Occupatiepatroon 

In de vroege middeleeuwen begon de 
ontwikkeling van het occupatiepatroon 
in Zuid-Limburg en van het 
cultuurlandschap zoals dat nu in het 
Limburgse Heuvelland aanwezig is. De 
nederzettingen concentreerden zich 
vooral rondom de beekdalen. Op plekken 
waar verbindingsroutes nVleren en 
beken doorkruisten, ontwikkelden zich 
nederzettingen als Valkenburg en Gulpen. 
Andere nederzettingen ontwikkelden zich op 
flauwe hellingen langs wegen die evenwijdig 
aan de lengterichting van de dalen liepen. 
De gemengd agrarische bedrijfjes had den 
zo weidegrond, vruchtbare akkers en 
voldoende drinkwater in de directe 
nabijheid. De steile hellingen waren slecht 
bruikbaar en bleven bebost. 

Tussen 1000 en 1300 na Chr. werden de 
bossen op hoog gelegen Ibssplateaus 
ontgonnen voor landbouwgrond. Deze 
ontginningen leidden tot de kale en open 
plateaus zoals ze tegenwoordig in Zuid
Limburg te vinden zijn. De open Ibssvlakten 
en het relief zorgden voor erosiegevaar. Om 
de erosie van de hellingen tegen te gaan 
werden graften aangelegd. Van het lineaire 
patroon van de beekdalen stapte men afop de 
plateaus. De dorpen liggen als knooppunten 
in een webvormig wegenpatroon, dat de 
dorpen met elkaar verbindt. Op de steilste 
hellingen en gebieden met geen of vrijwel 
geen Ibsslaag na was het grootste deel 
van Zuid-Limburg aan het einde van de 

Schematische weergave relief in Zuid-Limburg met bijbehorend occupatiepatroon 

Middeleeuwen in cultuur gebracht. In de 
Nieuwe Tijd (vanaf 1600) werden ook 
verschillende woeste gronden en heiden 
ontgonnen. De van oorsprong ongeveer 
gelijkwaardige nederzettingen hadden 
zich ontwikkeld tot boerengehuchten, tot 
dorpen die functioneerden als bestuurlijke 
en kerkelijke centra en tot enkele steden 
met verdedigingswerken . 

Vanaf de 18de eeuw kwam de fruitteelt 
op als agrarische bedrijfstak. Rondom 
de agrarische nederzettingen werd de 
huisweide beplant met fruitbomen. Deze 
hoogstamboomgaarden werden omsloten 
door meidoornhagen die a'is afscheiding 
dienden. Dit vormde tot het midden van de 
20ste eeuw het kenmerkende aanzicht van 
veel dorpen en gehuchten. Inmiddels is dit 
beeld een zeldzaamheid. 

Door de enorme bevolkingsgroei in de 20ste 
eeuw zijn veel gebieden sterk verstedelijkt. 
In de omgeving van Maastricht en in de 
Westelijke en Oostelijke Mijnstreek is het 
hierboven beschreven occupatiepatroon 
overwoekerd door de enorme groei van het 
bebouwd gebied. Het is in veel gevallen 
nog te herkennen in de huidige bebouwing. 
Deze oude structuren kunnen een houvast 
bieden bij toekomstige herstructureringen 
van Parkstad-Limburg.8 9 

8 Harmans, G. (2001), Capitoo/ reisgidsen -
Maastricht & Zuid-Limburg, Van Reemst, Houten 
9 Kerkstra, K., Vrijlandt, P., de Jong, H. en Houwen, 
J. (2007), Landschapsvisie Zuid-Limburg, 
Rosbeek by, Nuth 

Fruitbomen rondom Benzenrade 
bran: Flickr.com 



Het gebied rondom Kerkrade (Kerckrode) en Herzogenrath (Rolduc) in 1771-1778. 
Op deze kaart is duidelijk zichtbaar hoe de nederzettingen zich concentreren rondom de beekdalen. 
uit: De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden en het prinsbisdom Luik (1771-1778) 
door Joseph Jean Franc;ois graaf de Ferraris (deelkaart 230) 

17 
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1.2.4 Belevingswaarde 

De mate waarin men de omgeving kan 
overzien en kan beleven wordt sterk 
bepaald door het relief. Dit zorgt ervoor 
dat er in Zuid-Limburg grote verschillen 
bestaan in de openheid van de ruimte en 
de perceptie van het landschap. Er zijn bij 
wijze van spreken twee verdiepingen met 
ieder een eigen karakter: de open plateaus 
en de besloten beekdalen. 

In grote lijnen zijn er drie mogelijkheden om 
het beekdalenlandschap te overzien: zicht 
vanafhet plateau, zichtvanafde plateaurand 
of top van een helling en zicht vanuit het 
dal. Op de plateaus kijkt men als het ware 
over de beekdalen heen, waardoor deze 
uit het zicht blijven. Hierdoor zijn weidse 
uitzichten mogelijk. Vanaf de plateaurand 
kan men het lager gelegen beekdal vanuit 
vogelvluchtperspectief bekijken. Hier is 
de overgang tussen open en gesloten 
het meest duidelijk en ervaart men de 

4--- ___ ---+ 

hoogteverschillen het beste. Bevindt men 
zich in het dal, dan beperken de dalwanden 
en de eventuele bebossing op de hellingen 
het gezichtsveld. De grootte van de dalen 
is daarbij bepalend voor de mate van 
beslotenheid .10 

Naast het relief is de eventuele 
aanwezigheid van opgaande elementen 
als bebouwing en beplanting van groot 
belang voor het zicht op en daarmee de 
beleving van de hoogteverschilien in het 
landschap. Het Limburgse Heuveliand is 
dusdanig dunbevolkt dat de verstoring 
door bebouwing beperkt is. De beplanting 
blokkeert soms het zicht, maar helpt in de 
meeste gevallen het landschap inzichtelijk 
te maken doordat de bebossing zich vaak 
bevindt op de randen van het plateau en de 
steile hellingen. 

10 Kerkstra, K., Vrijiandt, P., de Jong, H. en 
Houwen, J. (2007), Landschapsvisie Zuid-Limburg, 
Rosbeek bv, Nuth 

uitzicht vanaf plateautop (panorama) 

In de sterk verstedelijkte Parkstad
gemeenten is de relatie met het landschap 
en het relief grotendeels verloren gegaan. 
De grote hoeveelheid bebouwing, die zelden 
georienteerd is op de groene omgeving, 
vormt een barriere. De stadsranden zijn 
voor een groot deel omheind met een 
bufferzone van bosschages. Op plaatsen 
waar openingen in de bebouwing eventuele 
uitzichtpunten mogelijk maken, blokkeren 
deze groenpartijen alsnog het zicht. Om de 
relatie tussen het bebouwd gebied en het 
landschap te versterken, is het essentieel 
dat het landschap en de hoogteverschillen 
vanuit de bebouwde omgeving zichtbaar 
worden gemaakt. Juist aan de stadsranden 
is het wenselijk om de bebouwing en de 
openbare ruimte te orienteren op het 
omliggende groen en de beplanting die het 
zicht verstoort te verwijderen. Locaties op 
de randen van de plateaus komen vanwege 
het effect van het uitzicht als eerste hiervoor 
in aanmerking. 



/ 

" 

uitzicht vanaf plateaurand (vogelvlucht) 

uitzicht vanaf dalbodem 
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1.3 Mijnbouw 

Onder vrijwel geheel Nederland liggen 
steenkoolvelden. Op slechts enkele plekken 
ligt de steenkool zo dichtonder hetoppervlak 
dat deze ook gewonnen kan worden. Een 
zone waar dit mogelijk is, loopt van Belgie 
naar Duitsland over Zuid-Limburg. In dit 
gebied is in de vorige eeuw deze steenkool 
op grote industriele schaal gewonnen. Dit 
heeft een verstedelijkt gebied tot gevolg 
dat over de landsgrenzen heen loopt. In 
Nederland is deze verstedelijking terug 
te vinden in de Westelijke en Oostelijke 
Mijnstreek, tegenwoordig bekend als 
respectievelijk Sittard-Geleen en Parkstad 
Limburg. Omdat de mijnbouwgeschiedenis 
essentieel is om de huidige situatie te 
verklaren, wordt deze hier beschreven. 

Uitzicht over Eygelshoven en de Julia-mijn 

Ligging steenkoolvelden Ligging te winnen steenkoolvelden 



1.3.1 MUnindustrie in 
Zuid-Limburg 

AI in de twaalfde eeuw, en volgens 
sommige historici nog veel eerder, werd 
in het dal van de Worm door de lokale 
bevolking op kleine schaal steenkool 
gedolven. Ais grondbezitter was de abdij 
Kloosterrade, het huidige Rolduc, eigenaar 
van de grondstoffen en mineralen in het 
gebied. Vanaf de 17de eeuw ging het 
klooster de kleine mijnen rondom Kerkrade 
exploiteren . De Fransen die het gebied 
tussen 1794 en 1814 regeerden, noemden 
deze mijnen 'Ies Mines Domaniales', waar 
de latere naam van afgeleid is. Vanaf 1880 
kreeg de Domaniale Mijn door middel van 
een spoorwegverbinding toegang tot de 
nationale en internationale markt en steeg 
de productie van de enige mijn in Nederland 
explosiefY 12 13 

De industriele revolutie kwam in Nederland 
relatief laat op gang. Eind 19de eeuw 
groeide door de industrialisatie de vraag 
naar steenkool enorm. De potentie van de 
steenkoolvelden in Zuid-Limburg werd al 
snel ingezien. Dit resulteerde in een strijd 
om mijnconcessies, waarmee het recht 
tot het exploiteren van een mijn werd 
verkregen. 

11 http://www.domanialemijn.nl. 21 maart 2011 
12 http://www.limburgsemijnen.nl. 21 maart 2011 
13 Kreukels, L. (1986), Ka/en en Kampe/s, de 
geschiedenis van de Neder/andse mijnwerkers, 
Amsterdam 
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totale productle : private mljnen 246 Mt 
StaatsmlJnen 326 Mt 

o --------------------~--... 

In 1900 werd de "Wet tot Staatsexploitatie 
van Steenkolenmijnen" door het parlement 
aangenomen . Door de komst van de 
Staatsmijnen schoof het zwaartepunt 
van de mijnbouw in Nederland van 
Kerkrade naar Heerlen. Binnen enkele 
decennia waren er in Zuid-Limburg twaalf 
steenkoolmijnen. Vier daarvan waren 
Staatsmijnen. De andere acht waren zoals 
de Domaniale Mijn in particuliere handen. 
Doordat de Staatsmijnen een groter 
concessiegebied hadden, leverden deze 
mijnen ondanks het lagere aantal een 
grotere steenkoolproductie Op .14 15 

14 http://www.citg .tudelft.nl/live/pagina.jsp?id =f15 
cfaOf-f1 fc-4b4c-a2e1-c65c7520804 7&lang =nl , 
22 maart 2011 
15 Venner, J. en Mostert, L. (2009), Canon van 
Limburg, bvLimburg 

1847 1858 1869 1880 1891 1002 1913 1924 1935 1946 1957 1966 

,aartal 

--- private mijnen -- Staatsmljnen --- totaal 

1.3.2 Gevolgen voor de 
bevolking 

Door de opening van verschillende 
mijnen ontstond er een sterke vraag naar 
mijnwerkers. Dit zorgde voor een enorme 
toestroom van nieuwe, overwegend jonge 
inwoners. Hierdoor kwamen vee I mensen 
van buiten de regio naar Zuid-Limburg. 
Dit leidde aanvankelijk tot een ware 
cultuurshock . In eerste instantie waren dit 
vooral Nederlanders, maar al snel kwamen 
de migranten van over de landsgrenzen. Na 
de oorlog was zelfs meer dan de helft van 
de arbeiders afkomstig uit het buitenland. 

In 1895 waren er 425 mijnwerkers . Door de 
jaren heen steeg dit aantal naar een top in 
1955. Toen werkten zo' n 56.000 mannen 
in de mijnen . In 1910 was 40 procent van 
de mannelijke beroepsbevolking werkzaam 
in de agrarische sector. In 1947 was dit 
nog maar 10 procent en werkte 48 procent 
van de mannen in de mijnindustrie. 
Bovendien was een groot deel van de 
overige bedrijven toeleverancier van de 
mijnen. Veel kleine ondernemers en de 
detailhandel waren daarnaast afhankelijk 
van de mijnwerkers en hun gezinnen. De 
mijnbouwindustrie was de drijvende kracht 
achter de economie en de werkgelegenheid 
in het gebied. Driekwart van de bevolking 
was direct of indirect afhankelijk van de 
mijnen. 16 

16 Eikelboom, L. (1991), De mijnstreek van groen 
naar zwart 1890-1965, Sittard 
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Productie door de jaren heen Aantal arbeiders door de jaren heen 

21 



22 

1.3.3 Huisvesting en sociale 
leven van de mijnwerkers 

Tot 1920 zorgden voornamelijk de 
mijnbedrijven v~~r de huisvesting van 
hun arbeiders. Hoewel de mijnen een 
belangrijke bijdrage zijn blijven leveren 
aan de woningbouw, is het grootste deel 
van de mijnwerkerswoningen gebouwd 
door woningbouwverenigingen. Nieuwe 
woonwijken die speciaal bedoeld waren 
voor de mijnwerkers en hun gezinnen, de 
zogenaamde 'kolonieen' of 'kolonies', 
werden bewust buiten de bewoonde 
omgeving gebouwd. In omliggende 
landen had men gezien hoe in de grote 
industriesteden het proletariaat zich ging 
organiseren. Dat zou voor socia Ie onrust 
kunnen zorgen. De kolonieen bestonden uit 
laagbouw en ieder huis had zijn eigen lapje 
grond voor een moestuin. Ze lagen meestal 
aan de bestaande wegenstructuren op 

Straatbeeld mijnkolonie De Hopei in Eygelshoven 

loopafstand van de mijnen. Het dagelijkse 
leven van de bewoners van de kolonieen 
speelde zich binnen de mijn en binnen de 
eigen wijk af. 

De hierarchie die in de mijn heerste zorgde 
ook voor een socia Ie segregatie in de 
gemeenschap bovengronds. Hoe hoger 
de status van de persoon op de mijn was, 
des te groter en statiger was het huis. 
Bovendien woonden de arbeiders en de 
hogergeplaatsten meestal van elkaar 
gescheiden in eigen wijken . Deze verdeling 
is ook tegenwoordig nog herkenbaar in de 
oude mijngemeenten. 

Uiteindelijk werden de woningen en 
nieuwbouwwijken niet meer specifiek 
voor de mijnwerkers gebouwd. De vraag 
naar woningen werd uiteraard nog steeds 
voor een groot deel veroorzaakt door de 
toename van het aantal mijnwerkers. De 

mijnbedrijven zagen het als hun plicht om, 
ook buiten de kolonieen, een belangrijke 
rol in de buurten en wijken te spelen. 
De mijnen speelden daardoor niet aileen 
een centrale rol in de economie en de 
woningbouw, maar ook, samen met de 
katholieke kerk, in het sociale leven. Veel 
locale voorzieningen waren opgezet door 
of wei de kerk, of wei de mijnbedrijven. In 
het verenigingsleven kwam men dezelfde 
mensen tegen als op het werk. Hierdoor 
ontstonden intensieve gemeenschappen, 
waar de sociale banden en sociale controle 
sterk waren. 17 18 19 

17 Eikelboom, L. (1991), De mijnstreek van graen 
naar zwart 1890-1965, Sittard 
18 Kreukels, L. (1986), Kalen en Kampels, de 
geschiedenis van de Nederlandse mijnwerkers, 
Amsterdam 
19 Samenwerkingsverband Sanering Mijnterreinen 
Oostelijk Mijngebied (1978), Inventarisatie 
mijnmanumenten, Maastricht 
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Mijnkolonie De Hopei: De 46 woningen zijn gebouwd in de jaren 1906-1910 door' Laura & Vereeniging' . 
De tuinen werden gebruikt als moestuin. 
bron: Inventarisatie mijnmonumenten (kaart) en kerkrade.nl (Iuchtfoto) 

Ontwerpplan 1913. 

Mijnkolonie Schaesberg: De 202 woningen zijn gebouwd in de jaren 1914-1918 door de Oranje Nassau-mijnen. 
Duidelijk herkenbaar is het centrale grasveld. 
Dit werd door de vrouwen gebruikt om de vele was te drogen te hangen. 
bron: Inventarisatie mijnmonumenten (kaart) 
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1.3.4 Ruimtelijke gevolgen 

Door de enorme woningvraag 
verstedelijkten de gemeenten in hoog 
tempo. Heerlen groeide bijvoorbeeld van 
nauwelijks 7.000 inwoners aan het begin 
van de 20ste eeuw tot 75 .000 inwoners in 
1970. In eerste instantie werd de meeste 
nieuwbouw zoals gezegd gesitueerd 
rondom de mijnterreinen. Uiteindelijk werd 
aile beschikbare ruimte op de plateaus 
benut voor de bouw van woningen. Het 
beekdalensysteem bleef over als een 
onbruikbare restruimte . 

Door de hoge woningnood werd er weinig 
waarde gehecht aan de ruimtelijke 
in passing van nieuw te bouwen projecten. 
De binding tussen het bebouwd gebied en 
het landschap was erg zwak. De dorpen 
die het hart van de kolenmijnindustrie 
vormden, groeiden door explosieve 
bevolkingstoename naar elkaar toe. De 
agglomeratie die hierdoor ontstond, de 
zogenaamde Oostelijke Mijnstreek, was 
al snel een van de meest verstedelijkte 
gebieden van het land. 20 

20 Nicis Institute (2009), De nieuwe groei heet 
krimp, een perspectief voor Parkstad Limburg, 
Den Haag 

Situatie 1850 

Groei bebouwd gebied 

Naast de enorme groei van het bebouwd 
gebied had de mijnbouwindustrie nog meer 
invloed op het landschap. Ten eerste op de 
terreinen van de mijnbedrijven zelf. Voor 
een optimale bedrijfsvoering werd de grond 
op deze terreinen geegaliseerd. Hierdoor 
werd het natuurlijk relief als het ware met 
een kaasschaaf afgevlakt. 

Bij de winning van de steenkool 
werden grote hoeveelheden steen als 
afvalprodukt boven de grond gehaald . 
Deze stenen werden gestort op zogeheten 
'steenbergen ' . Deze kunstmatige 
heuvels namen grote afmetingen aan. 
De steenbergen waren van grote afstand 
herkenbaar en karakteriseerden het nieuwe 
landschap. 

V~~r de ontsluiting van de mijnterreinen 
werden nieuwe wegen en spoorlijnen 
aangelegd. Hierbij werd weinig rekening 
gehouden met het natuurlijke landschap 
en de bestaande wegenstructuren. 
Vanwege de hoogteverschillen in het 
heuvellandschap werd de nieuwe 
infrastructuur waar nodig op dijklichamen 
aangelegd of sneed deze juist de grond in. 
Hierdoor vormde de nieuwe infrastructuur 
op verschillende plekken barrieres. Deze 
barrieres belemmerden de stedelij'ke 
structuur en waren ook verantwoordelijk 
v~~r het doorsnijden en versnipperen van 
de beekdalen. 

Huidige situatie 
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Groei van Kerkrade door de jaren heen 
(paarse vlekken zijn mijnterreinen) 



Dijklichaam voor spoortrace 

Uitgegraven spoortrace Hoogtekaart voor de mijnbouw 

Dijklichaam voor provinciale weg en spoortrace 

Hoogtekaart ten tijde van de mijnbouw 
Steenberg in het landschap De invloed van de mijnen op het landschap. Hier zichtbaar in het beekdal van de Worm 
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1.3.5 Mijnsluiting 

Door de gasvondst in Siochteren en 
de goedkopere steenkool en aardolie 
uit het buitenland werd de Limburgse 
steenkoolwinning onrendabel. Eind 1965 
maakte Joop den Uyl, de toenmalige 
minister van Economische Zaken, in de 
Heerlense stadsschouwburg bekend dat 
besloten was om de Nederlandse mijnen te 
sluiten. 

Dit was een grate klap voor Zuid-Limburg . 
De motor achter de economie viel daarmee 
weg en duizenden arbeiders verloren hun 
baan. De welvarende streek werd hierdoor 
een zorgenkindje en raakte in verval. Het 
zelfbewustzijn van de bevolking kreeg 
een flinke knauw. Duizenden inwoners 
verlieten het gebied. Dit waren vooral 
ambitieuze en goed opgeleide mensen. 
Ter compensatie van de werkgelegenheid 
beloofden de mijnbedrijven en vooral de 
regering voor nieuwe arbeidsplaatsen 
te zorgen en te blijven investeren in 
het gebied. Voorbeelden van nieuwe 
werkgelegendheid waren de komst van het 
hoofdkantoor van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek in Heerlen en de ontwikkeling 
van het chemieconcern DSM in Geleen. 
Het werd echter al snel duidelijk dat vraag 
en aanbod van arbeidskrachten slecht op 
elkaar aansloten. De inwoners twijfelden 
aan de bereidheid om te investeren in 
Zuid-Limburg. Bovendien drong zich de 
vraag op of er wei voldoende aandacht 
was voor de sociale problematiek rond de 
mijnsluiting. 21 

21 Kreukels, L. (1986) , Ko/en en Kompe/s, de 
geschiedenis van de Neder/andse mijnwerkers, 
Amsterdam 

Locatie 'Iuchtschacht Baamstraat' 
van de Domaniale Mijn 

Onder het motto . Van zwart naar groen' 
prabeerde men in hoog tempo alles 
wat herinnerde aan het mijnverleden te 
verwijderen. Tegenwoordig is het dan ook 
goed zoeken naar tastbare herinneringen 
aan de mijnbouw. Aileen straatnamen en 
enkele monumenten verwijzen naar 
vroegere tijden. Van de mijnterreinen is 
vrijwel niks meer terug te vinden. Op de 
overgebleven kale vlakteszijn tegenwoordig 
voornamelijk industrieterreinen gevestigd. 
Vrijwel aile mijnschachten zijn gesloopt. 

Schachtgebouw van de 
Oranje Nassau I 

Steenberg van de Wilhelmina-mijn 

In Heerlen is in het schachtgebouw 
van de Oranje Nassau I het Nederlands 
Mijnmuseum gevestigd en in Kerkrade 
staat schacht Nulland nog overeind. Van 
andere schachten is aileen de locatie nog 
te herkennen in de bestrating . Inmiddels 
zijn de Limburgse steenbergen op twee 
na afgegraven en gesaneerd. Op de 
Wilhelminaberg is inmiddels de overdekte 
skihal Snowworld aangelegd. Van de 
mijnkolonieen worden slechts enkele nog 
bewoond . 

Gedenkplaat mijnbouw in Kerkrade 

Straatnamen die herinneren aan mijnverleden 



Duits mijnerfgoed 
Net over de grens, in Duitsland, 
zijn wei veel overblijfselen van de 
mijnbouwindustrie bewaard gebleven. 
Vanuit Parkstad-Limburg zijn de Duitse 
steenbergen goed zichtbaar. In het 
dorp Alsdorf, op zeven kilometer van 
Kerkrade, was de belangrijke Anna-mijn 
gelegen. Na de sluiting in 1983 werd 
besloten om van mijnterrein Anna II een 
museumpark te maken. Erwerd gekozen 

Het Anna-park in Alsdorf 

om het Anna-park te integreren in het 
dorp en verschillende beeldbepalende 
gebouwen te behouden. Zo is er nu 
naast het park een nieuwbouwwijk 
verrezen op het mijnterrein en bieden 
verschillende mijngebouwen onderdak 
aan een winkelcentrumY 

22 http ://www.bergbaumuseum-grube-anna2 .de. 
31 januari 2009 
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1.4 Bevolkingskrimp 

In Patltsted-Umoof"9 lIln verschillende 
sodaal~~aandegano· 
Eotn prot" d.t sterk zlj n stempel O'ukt 011 
de huldlge en toekomstlgoe ontwlkkelingen 
15" de bevotklngskrlmp. I n Ned~nd 1,.
mm gewend INn het feit d;!t de beYoiking 
blijft groe!en. I n de IT10deme geschledenls 
is krimp II!II!n nieuwe situatil!. Parkstad
Umburg Is hlerOoor een proettuln vcor 
de rest van ~1I!t IIInd. ~ ontwikkeHngotn 
In Zuld -Llmburg worden daarnm met veil 
Interesse gevolgd. 

1 .4.1 Oorza ke n van 
Devolklngskrimp in Nederland 

De tleYoIkingsgroei Is in NItde~nd 
OII!09~h ongeliJk verdeeld. Economlsche 
k~bieden zullen de kOf'l"lll!flde Oe<ennl. 
nleuwe economlsche act/Ylteiten en 
meMen bli~n aantrekken. · Krimprf!9lo 's 
van de eerstfl gll!rlll!ratle ' zOlIls Parkstad
Limburg, NOordoo..t-Groningen en ZII!II!UWS
Vlunderen zullen worden gevolgd door 
Indere reglo· 5 waar het aantll inwone,., 
In de toekomst stroctureel ga;!lt dalen. 
Our waar nu voorl"lllmelIlk de penfer1ll! 
vall NlIder1and til! maken kliJgt met krimp. 
no llet'l de ~ j .. ~ ook regio ' 5 In het 
westen en midden van het land YOIgen." 

n......,OMoowl>·rMd. Coo" , ·.· ... ~ 
1_II1II en "-__ (~Oll ), cu_ • .
~INo-.o""'IM_ 

ee\&ngrlfke ooruIcen blj mlgl'tltie 
binnero Nederland zijn Wflrkgel~, 

ec:onomische persped:ieven en het 
Nnbod 011 de woningmarlct. DooI'd~ 
de wollingmarkt sterk verbonden is met 
werkgoelll!9mheid zljn _ I goebieokn 
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Bij ontgroening neemt het aandeel van 
jongeren in de bevolking af vanwege de 
daling van het geboortecijfer. Het stijgen van 
het aandeel van ouderen in de bevolking 
wordt vergrijzing genoemd. Vroeger waren 
de gezinnen groter dan nu, waardoor 
de bevolking sterk groeide. Tijdens de 
babyboom na de Tweede Wereldoorlog 
lag het gemiddeld kindertal boven de 3 
kinderen per vrouw. Halverwege de jaren 
' 70 is dit getal onder de 2 gezakt. Dit 
luidde het einde in van de groei. In 2009 
was het landelijk gemiddeld kindertal 1,79. 
In de verstedelijkte Parkstad-gemeenten 
Heerlen, Kerkrade en Landgraaf ligt dit 
lager. Hier wordt gemiddeld 1,6 kind per 
vrouw geboren. Dit verklaart de sterkere 
ontgroening in dit gebied. In de komende 
jaren zal de bevolking in Nederland snel 
vergrijzen. De babyboomers zullen vanaf 
2011 bij de groep 65-plussers instromen. 
Momenteel is het aandeel 65-plussers 15 
procent, maar dit zal groeien tot bijna 26 

duizend 
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100. 

--------... ~ 

procent in 2040. Door deze vergrlJzmg 
zal het aantal sterfgevallen stijgen . De 
ontgroening en vergrijzing zullen er toe 
leiden dat binnen afzienbare tijd grote 
delen van Nederland onherroepelijk met 
krimp te maken zullen krijgen. Vanaf 
2035 zal de totale Nederlandse bevolking 
krimpen. 2627 

Het tempo van de vergnJzmg verschilt 
per regio. Onderstaande kaart toont per 
regio aan in welke periode het percentage 
ouderen boven de 25 procent komt. Hierop 
is de voorlopersrol die Zuid-Limburg, 
Zeeuws-Vlaanderen en I'-Joordoost
Groningen spelen duidelijk zichtbaar. De 
rest van Limburg en Zeeland, Drenthe, de 
Achterhoek, Zuidoost-Friesland en de kop 
van Noord-Holland zullen hierna aan de 
beurt komen. Steden als Amsterdam, Den 
Haag, Rotterdam en Utrecht zullen ook in 
de toekomst een relatief jonge bevolking 
houden. 

26 Statline, Centraal Bureau voor de Statistiek 
27 de Jong, A. en van Duin, C. (2010), Regionale 
prognose 2009-2040 : Vergrijzing en omslag van 
groei naar krimp, Planbureau voor de Leefomgeving 
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Naast bevolkingskrimp kan men ook te 
maken krijgen met huishoudenskrimp. 
Hiervan zijn de ruimtelijke gevolgen groter 
omdat er daardoor minder woningen nodig 
zijn. Door kleiner wordende gezinnen, de 
stijging van het aantal echtscheidingen en 
een groter aantal weduwen en weduwnaren 
door de vergrijzing van de bevolking daalt 
de grootte van het gemiddelde Nederlandse 
huishouden. Een krimpende bevolking 
resulteert niet per definitie in afname van 
het aantal huishoudens . 

Het enige gebied waar op regionale schaal 
binnen nu en vijftien jaar een lichte 
huishoudenskrimp zal plaatsvinden is 
Parkstad-Limburg. In de periode tot 2040 
daalt het aantal huishoudens in aile drie de 
krimpregio ' 5.28 

28 de Jong, A. en van Duin, C. (2010), Regionale 
prognose 2009-2040 : Vergrijzing en omslag van 
groei naar krimp, Plan bureau voor de Leefomgeving 
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1.4.2 Gevolgen van 
bevolkingskrimp 

In onze maatschappij is de na de Tweede 
Wereldoorlog ingezette groei van de 
bevolking een vanzelfsprekend iets. Het 
hele systeem is hierop gebaseerd. Voor 
gemeenten die met het fenomeen ' krimp' 
te maken krijgen is dit negatief. In plaats 
van het nastreven van onrealistische 
groei is het zaak om te accepteren dat de 
bevolkingsdaling een vaststaand feit is. 

Lokaal, regionaal en landelijk beleid 
heeft maar een beperkte invloed op de 
economische tendensen en de daarmee 
gepaard gaande werkgelegenheid. De 
woningmarkt is beter te be"lnvloeden en 
daarom richt het lokaal beleid zich sterk 
op de herstructurering van woonwijken. 
In een krimpende regio zullen gemeenten 
voornamelijk inwoners uit omliggende 
gemeenten proberen te trekken. Om de 
regio als geheel aantrekkelijk te houden 
moet worden ingezien dat bouwprojecten 
in de ene gemeente niet ten koste 
moeten gaan van plannen in omliggende 
gemeenten . Hiervoor is regionaal beleid 
noodzakelijk. Individuele strategieen 
verplaatsen de problemen slechts en 
leiden uiteindelijk tot overinvesteringen. 
Ais regio moet op basis van de eigen 
kenmerken bepaald worden wat de meest 
kansrijke economische perspectieven 
zijn. Een langetermijnvisie moet zorgen 
voor een integrale beleidsaanpak waarbij 
verschillende aspecten samen aan bod 
komen. 2930 

29 Ubink, M. en Georgius, M. (2008), Wie stapt 
er in het krimpende gat?, Tijdschrift voor de 
volkshuisvesting 
30 Parkstad -Limburg en E,til (2010), Monitor 
regionale woningbouw programmering Parkstad
Limburg 2009, Maastricht/Heerlen 

Een groot probleem bij het plannen 
en uitvoeren van krimpopgaven is de 
onzekerheid waarmee beleidsmakers en 
stedenbouwkundigen te kampen hebben. 
Bij bouwprojecten in een groeisituatie is 
het aantal en type te bouwen woningen 
op voorhand nagenoeg bekend. Omdat 
het verloop van krimp zich moeilijk laat 
voorspellen, is het raadzaam om de 
uit te voeren projecten kleinschalig te 
houden. Op deze manier kan tijdig worden 
ingesprongen op nieuwe ontwikkelingen. 
Om de totale eindkwaliteit van deze 
deelopgaven te waarborgen is een vooraf 
bepaalde richting van belang. Het streven 
naar een vooraf vastgelegd eindbeeld is 
echter onrealistisch. 

Bevolkingskrimp heeft invloed op 
verschillende aspecten van de bebouwde 
omgeving en de samenleving. Hieronder 
voigt per aspect een omschrijving van de 
gevolgen van krimp. Ook zal hierbij worden 
ingegaan op mogelijke manieren om 
hiermee om te gaan. 

Woningvoorraad 
Door de daling van het aantal huishoudens 
zal er een overschot aan woningen 
ontstaan. Leegstand en verloedering 
zijn hiervan het gevolg. Hierdoor bestaat 
het risico dat de overige woningen zullen 
dalen in waarde. Met name in sociaal 
zwakkere wijken zullen deze gevolgen 
merkbaar zijn. Herstructurering is een 
noodzakelijke, maar kostbare oplossing. 
Particulier woningbezit bemoeilijkt vaak 
herstructureringsprojecten. 

Ondanks dat er minder woningen 
nodig zijn, moet er gebouwd blijven 
worden. Hierdoor blijft de kwaliteit van de 
woningvoorraad op peil. Een kwalitatief laag 
woningaanbod leidt tot het wegtrekken van 
nog meer mensen. 

Het is van belang dat 
woningbouwplannen van de verschillende 
gemeenten in de regio op elkaar worden 
afgestemd. 

Vanwege de hoge kosten is het 
voor gemeenten en woningcorporaties 
van belang dat wordt samengewerkt met 
potentieel ge'interesseerde marktpartijen. 
Er moet worden ingezet op een integrale 
transformatieopgave, waarbij het behoud 
van vastgoedwaarde belangrijk is. 

Bedrijventerreinen 
Doorde terugloop in werkgelegenheid zullen 
de bedrijventerreinen minder bezet zijn. 
Door leegstand en achterstallig onderhoud 
kunnen verouderde bedrijventerreinen 
verloederen. V~~r herstructurering is weinig 
geld beschikbaar. 

Om overcapaciteit te voorkomen 
moeten provincia Ie en gemeentelijke 
overheden tot een regionale afstemming 
komen. 

De overheden moeten potentiele 
private partners zoeken om gezamenlijke 
regionale herstructureringsprojecten op te 
zetten. 

Onderwijs 
Door de lage geboortecijfers zal het aantal 
leerlingen in het basis- en voorgezet 
onderwijs dalen. Hierdoor zullen scholen 
gaan sluiten en komt de kwaliteit van het 
onderwijs onder druk te staan. Vanwege 
een versmalling van het opleidingenaanbod 
sluit het regionale arbeidsaanbod niet meer 
goed aan bij de arbeidsvraag. De vergrijzing 
kan leiden tot een lerarentekort. 

Overheden moeten de inkrimping 
begeleiden en zorgen voor een spreiding 
van kwalitatief goede scholen. 

Onderwijsinstellingen moeten 
samenwerken met het bedrijfsleven om 
het onderwijs aan te laten sluiten bij de 
regionale arbeidsmarkt. 

Het onderwijs in grensregio's moet 
beter aansluiten op dat in de buurlandeni 
zowel op het gebied van taal, cultuur als 
niveau. 

Detailhandel 
Vanwege het lagere aantal mensen in het 
verzorgingsgebied zet de detail handel 
minder om. Hierdoor zullen winkels de 
deuren sluiten en zal een verschraling 
van het aanbod ontstaan. Op de minst 
aantrekkelijke locaties dreigt leegstand. 

Ondernemers moeten actief inspelen 
op de demografische ontwikkelingen. 

De overheid kan een proactief beleid 
voeren door het ontwikkelen van een visie 
en een regionale afstemming. Hierdoor is zij 
zowel ondersteunend als richtinggevend. 



Zorg en welzijn 
Door de vergrijzing zal de behoefte aan zorg 
sterk groeien. Door de bevolkingskrimp 
komt het aanbod en de kwaliteit van de 
voorziening juist onder druk te staan. 

Voorzieningen die van direct belang 
zijn voor de leefbaarheid en de sociale 
samenhang moeten prioriteit krijgen. 

Door samenwerking en coordinatie 
kunnen verschillende partijen van elkaar 
p rofiteren. 

Verschillende functies kunnen worden 
gecombineerd op een locatie. 

Arbeidsmarkt 
Door de daling van het bevolkingsaantal 
en de vergrijzing krimpt de potentiele 
beroepsbevolking. Mede vanwege het 
feit dat jongeren en hoger opgeleiden 
wegtrekken, sluiten vraag en aanbod op 
de regionale arbeidsmarkt niet op elkaar 
aan. Zo kunnen er tekorten ontstaan aan 
technici en zorgpersoneel. 

Het bedrijfsleven moet samenwerken 
met de regionale onderwijsinstellingen om 
de arbeidsvraag en het arbeidsaanbod op 
elkaar aan te laten sluiten. 

De arbeidsmarktinformatie moet 
niet aileen op lokaal niveau worden benut, 
maarop regionaal niveau verspreid worden. 
Specifieke regionale opleidingsbehoeften en 
arbeidsmarktknelpunten moeten kenbaar 
worden gemaakt. 

In grensgebieden moet het werken 
over de grens vergemakkelijkt worden door 
obstakels weg te nemen. 

Leefbaarheid en openbare ruimte 
Door het wegtrekken van mensen, de 
ontgroening en de vergrijzing verandert de 
samenstelling van de wijken. Door leegstand 
en verloedering van woningen ontstaat er 
een druk op de leefbaarheid en het beeld van 
de wijk. Een goed onderhouden openbare 
ruimte is van belang voor de leefbaarheid 
in de wijk. 

De sociale samenhang in wijken is 
van groot belang. Het is daarom belangrijk 
dat de burgers worden betrokken bij het 
transformatieproces. 

Om te voorkomen dat bewoners de 
buurt noodgedwongen moeten verlaten, is 
het van belang dat mensen wooncarriere 
~unnen blijven maken binnen de eigen 
wijk. 

V~~r de leefbaarheid van de 
wijk is het belangrijk dat een bepaald 
voorzieningenniveau gehandhaafd blijft. 

Leeggekomen locaties bieden, mits 
goed ingericht, leefkwaliteit in de wijken. 

Mobiliteit en infrastructuur 
Een krimpende bevolking leidt niet per 
definitie tot minder vervoersbewegingen. 
Het verminderen van het aantal hoofdwegen 
is daardoor niet vanzelfsprekend. Het 
openbaar vervoer zal onder druk komen 
te staan, waardoor de bereikbaarheid van 
voorzieningen in gevaar kan komen. 

De overheid moet in krimpregio' s 
zorgen voor een optimale ontsluiting. 

Bundel voorzieningen om de fysieke 
bereikbaarheid te kunnen garanderen. 

Een f1exibel vraagafhankelijk 
vervoersysteem kan aansluiten op 
initiatieven en behoeftes van ondernemers 
en burgers. 

Natuurenlandschap 
Door de krimp van het aantal huishoudens 
is het mogelijk dat het bebouwd gebied 
zal krimpen. De vrijgekomen ruimte kan 
worden teruggegeven aan de natuur. Een 
andere mogelijkheid is dat de nieuwe grond 
wordt gebruikt voor de landbouw. 

Het beheer en het herstel van 
natuurwaarden en waterhuishouding moet 
beloond worden. Hierdoor kunnen onder 
andere boeren extra inkomsten genereren. 

De overheid moet meer aandacht 
bested en aan de positieve invloed die het 
landschap heeft. Hier moet op regionale 
schaal op worden ingezet. 

De vrijgekomen ruimte kan benut 
worden voor de versterking van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het 
beheer van de al gerealiseerde delen van 
de EHS moet echter prioriteit krijgen. 

Vrijetijdseconomie 
De vrijetijdseconomie wordt in Nederland 
steeds belangrijker. Ditiseen van de sectoren 
waarin het aantal arbeidsplaatsen in de 
toekomst zal stijgen. Bovendien genereert 
het inkomsten die veelal afkomstig zijn van 
buiten de krimpregio. 

De vrijetijdseconomie moet geen 
parasiet worden voor de omgeving. 
Het moet aan de ruimtelijke kwaliteit 
bijdragen en zorgen voor een duurzame 
werkgelegenheid. 

Het is van belang dat de krimpregio 
zich onderscheidt met unieke trekpleisters. 
Om verschiliende functies in een gebied te 
optimaliseren is het van belang om je te 
positioneren op de markt. 

Tweedewoningbezit kan voor 
recreatief aantrekkelijke gebieden een 
extra impuls zijn voor de lokale economie 
en leefbaarheid. 31 

31 Sociaal-Economische Raad (2011), 
Bevolkingskrimp, benoemen en benutten, Den Haag 
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1.4.3 Historische 
bevolkingsdynamiek 
Parkstad-Limburg 

De mijnsluiting was niet de enige oorzaak 
waardoor de bevolking van Parkstad
Limburg niet langer groeide en zelfs 
perioden van bevolkingskrimp kende. Deze 
had meerdere oorzaken. 

In de tijd van de mijnsluiting ontstond de 
trend dat jongeren hoger onderwijs gingen 
volgen. Hiervoor moest de woonomgeving 
verlaten worden. Velen keerden na hun 
studie niet terug naar hun geboortestreek. 
Ook de secularisering in het katholieke 
zuiden speelde een rol. Een gevolg van deze 
ontkerkelijking was dat de geboortecijfers 
daalden en de gezinnen kleiner werden . 

Na een periode van bevolkingskrimp 
groeide de bevolking in Parkstad-Limburg 
weer licht in de jaren ' 80. De nieuwe 
werkgelegenheid die werd gerealiseerd door 
de overheid was hier een oorzaak van. Een 
nog belangrijkere pijler onder deze groei 
was een buitenlands migratieoverschot. 
Het waren voornamelijk Belgen en Duitsers 
die aangetrokken werden door de prijzen 
van koopwoningen die in Nederland toen 
lager waren dan in eigen land. 

Halverwege de jaren '90 vindt er een 
omkering plaats van deze migratiestroom 
en krimpt de bevolking in de regio 
weer. Inwoners van Parkstad-Limburg 
verhuizen juist naar Belgie en Duitsland. 
De prijs-kwaliteitverhoudingen zijn dan 
in beide landen aantrekkelijker dan in 
Nederland, met name in het hogere 
segment van de markt. Daarnaast zijn ook 
beleidsmaatregelingen de oorzaak van de 

.emigratie naar de buurlanden. Zo kunnen 
Nederlanders die in het buitenland gaan 
wonen de hypotheekrente van de belasting 
blijven aftrekken. 

Sinds 1997 zijn zowel de natuurlijke 
bevolkingsgroei, de binnenlandse migratie 
als de internationale migratie negatief. De 
natuurlijke krimp is in de periode 1997-
2007 meer dan verdubbeldY 

32 Nicis Institute (2009), De nieuwe groei heet 
krimp, een perspectief voor Parkstad Limburg, 
Den Haag 
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1.4.4 De kr lmp i n 
Parkstad· L!mbul1ll 
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Tijdens het onderzoek is ook gekeken 
naar de woningvoorraadbehoefte. Door 
de eerder beschreven daling van de 
huishoudensgrootte zal de krimp van de 
woningvoorraad minder groot zijn dan de 
bevolkingskrimp. De daling van het aantal 
woningen zal nog altijd 20,0 procent zijn. Oat 
betekent dat eenvijfde van de woningen uit 
de voorraad genom en zal moeten worden. 
Ook in deze prognose kent Kerkrade de 
grootste afname. In deze gemeente zal de 
woningvoorraadbehoefte met 26,8 procent 
dalen. Hierdoor is in 2040 ruim een op de 
vier van de huidige woningen niet meer 
nodig .35 

35 Hensgens, J., Meuwissen, J., Vaessens, R. en 
Derks, W. (2008) , Bevolkingsprognose en prognose 
woningvoorraadbehoefte 2008-2040, 
E,t il bv Maastricht 

Toekomstverwachting krimp woningvoorraadbehoefte (2008-2040) 

2008 2020 2040 verschil '08/'4C 
10% 

Nederland 7.190.543 7.887.500 8.255.000 + 14,8 % 
Limburg 495.934 515.000 465.000 -6,2% 

0% 
Parkstad Limburg 111.488 108.700 89.200 - 20,0 % 

Heerlen 44.200 42.970 35.830 -18,9 % 
Kerkrade 22.851 16.730 - 26,8 % 

· 10% 
21.629 

Landgraaf 17.146 17.040 13.880 -19,0 % 
Brunssum 13.644 13.520 11.440 - 16,2 % 
Voerendaal 5.412 5.550 4.760 - 12,0 % 

·20% 

Simpelveld 4.778 4.620 3.770 - 21,1 % 
Onderbanken 3.457 3.400 2.800 -19,0 % 

·30% 

Ontwikkeling aantal huishoudens 



Kwalitatieve mismatch 
De problemen op de woningmarkt zijn 
niet aileen van kwantitatieve aard. Ook de 
kwaliteit van het woningaanbod sluit niet 
aan bij de huidige en toekomstige vraag. De 
bouwtechnische staat van vee I woningen 
voldoet niet aan de eisen die daaraan 
tegenwoordig worden gesteld. Ook zijn 
veel woningen naar huidige maatstaven te 
klein. Appartementen zijn er vroeger meer 
gebouwd dan waar tegenwoordig behoefte 
aan is. In het hogere segment is juist een 
tekort aan beschikbare woningen. Vanwege 
de vergrijzing, en de daarmee gepaard 
gaande vraag naar persoonlijke zorg, zijn er 
bovendien meer zorg- en seniorenwoningen 
gewenst. 36 

Door deze kwalitatieve mismatch tussen 
vraag en aanbod voldoet het slopen van een 
kwart van de woningen, op grond van de 
prognose van de woningvoorraadbehoefte, 

36 gemeente Kerkrade, Parkstad-Limburg en E,til 
(2008), Transformatieopgave Parkstad Limburg 
2008-2020, MaastrichtjHeerlen 
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Verdeling behoud, sloop en nieuwbouw 

niet om de problem en op te lossen. Om 
zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve 
woningproblematiek op te lossen is het 
raadzaam om ongeveer de helft van 
de woningen te slopen. Van het aantal 
gesloopte woningen dient de he 1ft weer te 
worden teruggebouwd. Op deze wijze wordt 
het kwantitatieve overschot uit de voorraad 
genom en en kan door gericht terugbouwen 
de kwaliteit van het woningaanbod beter 
worden afgestemd op de vraag vanuit de 
markt. 

Met de leegstand van woningen kan op 
verschillende manieren worden omgegaan. 
In Kerkrade worden in de praktijk de voor
en nadelen van enkele manieren duidelijk. 
In de in Kerkrade-West gelegen wijk Heilust 
is er voor gekozen om verschillende 
bouwblokken geheel te slopen. Leegstand 
en verloedering van de woningen wordt 
hiermee voorkomen. Het nadeel is dat 

2S% nieuwbouw 

deze vrijgekomen ruimte als een grote 
ongebruikte grasvlakte midden in de wijk 
ligt. Hierdoordraagt deze weinig bij aan de 
leefbaarheid binnen de wijk. In Bleijerheide 
is men nog niet tot grootschalige sloop van 
woningen overgegaan. Mede door de ligging 
aan de grens met Duitsland worden sommige 
goedkope leegstaande panden gebrui kt voor 
illegale activiteiten. Geregeld komt deze 
wijk hierdoor negatief in het nieuws. Van 
opgerolde drugspanden worden de deuren 
opzichtig gemarkeerd door de gemeente. 
Dit moet een afschrikkende werking 
hebben, maar komt de leefbaarheid niet 
ten goede. Aan beide manieren van aanpak 
kleven bezwarenY 

Het is zaak om leegstaande panden te 
slopen en met de vrijgekomen ruimte een 
meerwaarde voor het omliggende gebied te 
realiseren. 

37 Palitie Limburg-Zuid, 16 december 2010 

Tekst op deur van een ontruimd drugspand 

Leeg grasveld in Heilust als gevolg van sloop vanwege hUishoudenskrimp 
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1.4.5 Leren van het buitenland 

Duitsland: 
Het Ruhrgebied - Emscher Park 
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Het Ruhrgebied is een sterk 
ge'industrialiseerde en dichtbevolkte 
regio in de Duitse deelstaat Nordrhein
Westfalen. De mijnbouw was samen met 
de staalindustrie de motor van de regio. 
Beide industrieen raakten in de jaren '60 
en '70 in een crisis. Tienduizenden mensen 
verloren hun baan en de regio raakte net als 
Parkstad-Limburg in een negatieve spiraal. 
De Internationale Bauausstellung (IBA) 
Emscher Park (1989-1999) gaf een enorme 
impuls aan het gebied. Het Emscher Park is 
een zone rondom de rivier de Emscher. Het 
heeft een oppervlakte van 800 vierkante 
kilometer, er liggen 17 steden in het gebied 
en het heeft tweeenhalf miljoen inwoners. 

Landschaftspark Nord, Duisburg 
bran: Flickr.com 

Het IBA Emscher Park omvat circa 
120 deelprojecten. De projecten lopen 
uiteen van regionale en binnenstedelijke 
groenontwikkelingen tot en met vestiging 
van nieuwe technologiecentra en het 
herstructureren van woningen tot en 
met het ontwikkelen van monumentaal 
industrieel erfgoed. Juist het benutten van 
plaatselijke kwaliteiten, al dan niet reeds 
erkend, zorgde in Duitsland voor het succes 
en een versterking van het zelfbewustzijn 
van de bewoners. Het is van groot belang 
dat de aanwezige karakteristieken en 
eigenheden van Parkstad-Limburg de basis 
vormen voor toekomstige ontwikkel ingen. 
Het industriele erfgoed is dan wei 
grotendeels verdwenen, de kwaliteiten 
kunnen op verschillende gebieden liggen. 

De Emscher was vroeger in feite een open 
riool vol industrieel afval en de waterkwaliteit 
was belabberd. Door de IBA werden 
verschillende braakliggende restruimten 
rondom de nVler landschappelijk en 
cultureel ontwikkeld. De eens zo vervuilde 
rivier werd hierdoor een hoogwaardige 
verbindingszone tussen de verschillende 
locaties die in het gebied (her-)ontwikkeld 
werden. In Parkstad-Limburg kunnen de 
vroeger eveneens vervuilde beekdalen 
deze taak op zich nemen. Zo kan iedere 

Zeche Zollverein, Essen 
bran: Flickr. com 

gemeente of stadsdeel een eigen strategie 
bepalen, wat uiteindelijk een gevarieerd en 
breedgedragen resultaat zal opleveren. 

Hoewel er werd en wordt geprobeerd 
om private partijen te betrekken bij de 
deelprojecten van de IBA, is vrijwel 
het hele plan gefinancierd met publiek 
geld. Doordat Nordrhein-Westfalen de 
rijkste bond van Duitsland is, vormt 
dit geen probleem. De spin-off zit niet in 
het aantrekken van werkgelegenheid, 
maar in een betere woon- en leefkwaliteit 
en in de mentale impuls die de enorme 
identiteitsverandering in het gebied en 
de mensen teweegbrengt. In Parkstad
Limburg ligt deze situatie anders en zijn 
de financien slechts beperkt beschikbaar. 
Door de beperkte grootte van het aantal 
gebruikers is het draagvlak voor enorme 
investeringen in Parkstad-Limburg 
bovendien een stuk kleiner. 38 39 40 

38 http://www.iba.nrw.de. 24 apil 2011 
39 http://www.archined.nl/nieuws/twintig-jaar
strukturwandel-emscherpark, 30 juni 2009 
40 http://www.erih.net. European Route of 
Industrial Heritage, 24 april 2011 

Gasometer, Oberhausen 
bran: Flickr. com 



Engeland: 
Easington Mining District 

Easington is gelegen in het graafschap 
Durham aan de Engelse oostkust tussen 
Newcastle en Hartlepool. De hele economie 
van Easington en de omliggende dorpen 
was gebaseerd op de mijnen. In 1951 
werkten er 25.000 mensen in de mijnen, 
in 1992 10 .000, in 1993 nul. Na de 
sluiting van de mijnen in 1993 werd er 
door de conservatieve Major-regering 
geen noemenswaardig sociaal programma 
opgezet. 

Arbeiderswoningen in Easington 
bran: Flickr.com 

Het sociale leven had zich altijd 
geconcentreerd rond de mijnen en er 
heerste een sterke 'sense of togetherness'. 
Doordat er vrijwel geen overheidshulp 
kwam, sloeg men zelf de handen ineen en 
richtte men de 'East Durham Taskforce' 
op. Vanwege een gebrek aan geld van de 
regering werd gekozen voor de strategie 
van 'the partnership approach'. Men haalde 
private marktpartijen over om samen te 
investeren in de plannen van de lokale 
overheid. Vanwege de lage kosten van 
grond en arbeid en de duidelijk uitgewerkte 
strategieen had dit succes. Van de 400 
miljoen pond die voor 10 jaar werd 
samengebracht, kwam 150 miljoen uit de 
private sector. Dit gebeurde niet via giften, 
maar vooral via investeringen. Vanwege 
de grote dagelijkse problemen focuste 
men zich vooral op de korte termijn. Op 
deze manier konden won ingbouwprojecten 
gerealiseerd worden, werden 
bedrijventerreinen opgezet, werden de 
haven en de mijnterreinen schoongemaakt 

en ging een onderwijsprogramma van 
start. Het belangrijkste was dat de private 
sector vertrouwen kreeg in de regio. 
Hierdoor bleef men investeren in nieuwe 
herontwikkelingsprojecten. 

De mijnen van de Oostelijke Mijnstreek 
zijn al enkele decenia gesloten. Van de 
acute problemen zoals die in Engeland 
heersten is geen sprake meer in Parkstad 
Limburg. Wat wei geleerd kan worden 
uit dit voorbeeld is dat private 
partijen een cruciale rol kunnen spelen 
in de herontwikkeling van een regio. Een 
belangrijke voorwaarde is dat er voor een 
duidelijke strategie gekozen wordt. Aileen 
als er vanuit de markt vertrouwen is in de 
aanpak zal dit tot investeringen leiden.41 

41 http://www.ontwerpenaanparkstadlimburg .org, 
Success Story Easington Mining District, 
14 juli 2009 

De nog altijd aanwezige mijnwerkersverbondenheid 
bran: Flickr. com 
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1.5 Parkstad-Limburg 

1.5.1 Stadsregio 
Parkstad-Limburg 

Enkele gemeenten van Parkstad-Limburg 
stonden, en staan eigenlijk nog steeds, 
bekend als de Oostelijke Mijnstreek. De 
gemeenten Heerlen, Kerkrade, Brunssum, 
Nieuwenhagen en Schaesberg (de laatste 
twee zijn tegenwoordig onderdeel van 
gemeente Landgraaf) deelden hun verleden 
van industrielesteenkoolwinning en werkten 
samen op operationeel niveau, zoals bij 
het ophalen van het grofvuil. In 1999 
besloot men om ook beleidsmatig samen 
te gaan werken. De overige gemeenten 
sloten zich hierbij aan. Omdat de regio 
af wilde van het negatieve imago van het 
mijnverleden is besloten onder een nieuwe 

Voetbalstadion van Roda JC Kerkrade 

naam samen de toekomst in te gaan. De 
keuze is hierbij gevallen op de benaming 
'Parkstad-Limburg' . Met deze naam 
wilde men het groene karakter van het 
landschap benadrukken waartussen de vele 
woonkernen zich bevinden. 

De samenwerking werd ge"intensiveerd 
met het totstandkomen van de 
Gemeenschappelijke Regeling in 2001, 
waardoor de gemeenten ook samen gingen 
werken aan de economische, ruimtelijke en 
sociale structuur. Omdat deze Regeling te 
vrijblijvend bleek te zijn valt de stadsregio 
Parkstad-Limburg sinds 2006 onder de 
Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR)
plus . Deze wet, waaronder in totaal acht 
stadsregio 's vallen, zoals Stadsregio 

Amsterdam en Samenwerkingsverband 
Regio Eindhoven, verplicht de gemeenten 
niet aileen tot onderling samenwerken, 
maar voorziet ook in een samenwerking 
met de provincie en het Rijk. 

Stadsregio Parkstad-Lim bu rg heefteeneigen 
bestuu r en een eigen raad. Het Parkstad 
Bestuur bestaat uit een onafhankelijke 
voorzitter plus een afgevaardigde van iedere 
gemeente. In de Parkstad Raad is het aantal 
afgevaardigden per gemeente afhankelijk 
van de grootte van die gemeente. Onder 
deze stadsregio werken de gemeenten op 
individuele basis, zoals ze dat ook voor 
het bestaan van Parkstad-Limburg gedaan 
hebben .42 
42 http://www.parkstad-Iimburg.nl. 24 juni 2009 



1.5.2 Stedelijk weefsel 

Df!gemeenten Heerlen, Ker1<rade, l~ndgr~~f 
en Bl1Jnssum 21jn Inmiddels samen gegroeid 
tot een verstedelijkte ~gglomer~tie . Door 
de lI~nwe2lgh eid vlln de oorspronkellJke 
dorpen en de verspreide liWin~ v~n de 
mijnterreinen ont5wnd een 'polypool' met 
ver!iChll lende kernen. De stlJdsregio kan 
omschreven worden aan de hand van dtie 
kenmer1<en. 

Ten eerste is het (stedelijk) landschap 
vlln Parkstlld-Umburg sterk ~elaagd. 

Ooor de ondergrondse steenkoollagen. 
de tleekdalfln en h09'!r gelegen (woon-) 
plateaus kan men spreken van een 
geologische gelaagdheid , Dllunallst is er 
een historische gelaagdheid lIanwezig. 
De pre-industr1ele bebouwlngslinten en 
dOf"pskemen werden ~a"!levuld met de 
mljnkolon iei!n, wederopbouwbuutten en 
uiteindelijk bloemkoolwijken . Daarnaast 
kent de req;o historische wegenstructu ren, 
sped llek voor de mijnindustrie 
lIa"!lelegde wegen en spoorwegen en Is 
er ria de mijnsluiting nieuwe grootschalige 
infl'1lstnJctuur aangeleqd . Deze diverse 
occupatiepatronen en ontsluitingen hebben 
elk een eigen l1Jimtelijke loglCll. 
Ten tweede is de kleinschaligheld 
kenmerkend voor I'1Irkstad-Umburg. Door 
de bes lotenheid van de beekdalen heeft 
het landschap random Parkstad-Limburg 
IIltijd een IIjnmazig kal'1lkter gehad, De 
grootschal ige ingrepen voor de mijnbouw 
en de latere infrastl1Jctuur hebben het 
gebied versneden en neg met'!r verdeeld. 
Dude structuren zljn onderbroken en de 
gebieden zijn versnipperd geraakt. 

Ten slotte wordt hflt gebied gekenmerkt 
door veie contrasten. Oit kunnen contr~sten 
in schaal zijn, maar ook verschil len tussen 
trad ition",,1 en mod.·"n of tussen open 
en gesloten t'\Iimten. Bovendien volgen 
landelljke en stedelijke gebieden elkaar 
snel Cp." 

Oit alles heen; er toe geleid dat Parkstad-
een historisch I labyrint 

is . Het gebied Is 
en er ontbreekt een 

>, 

1.5.3 Wegennetwerk 

Besboande wegenstructuur 
De oud<! hoofdwegen vormen tegenwoordig 
voor een be langrijk deel het ne~rk 
van lokale ontsluitingsw<!g<!n. Omdat deze 
wegen vaak de enige optie vormen yoor 
verkeer binnen en tussen de Parkstad
gemeenten worden deze intenSief gebl1J ikt. 
De capadteft van deze wegen is nlet altljd 
toe",,;kend en de leefbaarneid van de 
linten die ~an deIe wegen Iijn ontstaan, Is 
hierdoor in het gedrang gekomen. 

De bestal!nde structuur van ""glonale 
hoofdwegen is in de 20ste en 21ste eeuw 
aangelegd. Om de toenmalige Oostelijke 
Mijnstref!k beter te ontsluiten is in de 
jilren 'SO en '60 de A76 aangelegd . He! 

oorspronkelljk tl'1lce langs Heerien wordt 
tegenwoordig gebl1Jikt als stadsautoweg, de 
N281. Een verblnding t en zukien vande stad 
uit de j~ren ' 70 voett de A76 naar Aken. In 
2006 Is men begonnen met de aanleg van 
de . binnenring Parkstad-Umburg·. Deze 
halve ri ngweg ligt condom Heerien en takt 
in het noorden en in het zuiden aan op de 
stadsautoweg. Door de inmiddels zo geed 
als afgerond<! ~anleg van de weg worden 
verschillende wijken van Heerlen, het 
zuiden van Bt'\Inssum en het westen van 
Umdgraaf en Kerkr~de beter ontsloten. De 
dl1Jk op de Iokale ont5luitlngswegen neemt 
hierdoor af. De ontsluiting in het noorden 
en oosten van de drie gemeenten wornt 
gef~d liteerd door de provinclale weg N299 
welke naar Sittard-Geleen en Ak<!n leidt, 

" 
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Toekomstige buitenring 
Na de aanleg van de binnenring wil Parkstad
Limburg ook een buitenring aanleggen. 
Deze buitenring zal de ontsluiting van de 
gemeenten verder moeten verbeteren 
en moet de bereikbaarheid van buiten 
de stadsregio vergroten door een betere 
verbinding met Sittard-Geleen, de regio 
Aken en andere delen van Duitsland. De 
financiering en besluitvorming door de 
landelijke regering en Provinciale Staten 
zijn inmiddels rondo Redelijkerwijs kan 
men er dan ook van uitgaan dat deze weg 
gerealiseerd gaat worden. De aanleg van de 
buitenring kan echter op vee I tegenstand 
rekenen. Tegenstanders zijn niet aileen 
bewonersplatforms en milieuorganisaties, 
maar ook partijen als de gemeente 
Kerkrade. 

De noodzaak van de buitenring is discutabel. 
Er zijn vraagtekens te plaatsen bij de 
huidige bereikbaarheidsproblematiek. 
Zeker in een regio die kampt met een 
Ainke bevolkingskrimp lijkt het overbodig 
om zo' n grootschalige infrastuctuur aan 
te leggen. De aanleg van de weg en het 
verkeer dat er gebruik van zal maken 
zorgen bovendien voor een grote belasting 
van de natuur. 

Het wegennetwerk van Parkstad-Limburg met 
de voorkeurstraces van de binnenring (blauwe 
stippellijn) en de buitenring (rode stippellijn) 

1.5.4 Structuurvisie 
Parkstad-Limburg 

Doordat Parkstad-Limburg voortgekomen 
uit verschillende gemeenten is er sprake 
van verschillende belangen, verschillende 
inzichten en verschillen in beleid. De 
uitdaging is dat door de verschillende 
gemeenten een lijn bepaald moet worden op 
zowel economisch, sociaal-demografisch als 
op ruimtelijk gebied. Men werkt aan visies, 
plannen en projecten waar het gezamenlijk 
belang leidend is en waar aile gemeenten 
zich, zo veel mogelijk, in kunnen vinden. 
Daarbij valt te den ken aan werkgebieden 
zoals wonen, mobiliteit, ruimte, toerisme 
en economie. 

Een goed voorbeeld daarvan is de 
intergemeentelijke structuurvisie "Ruimte 
voor park & stad" uit 2009. Hiervoor is 
samengewerkt met ontwerpbureau Buro 5 
Maastricht en de Dienst Landelijk Gebied, 
dat een agentschap is van het ministerie 
van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie. Deze structuurvisie zet de lijnen 
uit voor de economisch maatschappelijke 
ontwikkeling en de ruimtelijke kwaliteit. 
Hierbij is gekozen voor zes peilers. 

Landschap leidt: 
Het relief en de beken zijn een sterke 
kwaliteit en zorgen voor identiteit. De 
waterstructuren en het landschap, welke 
onderdeel zijn van grensoverschrijdende 
systemen, zijn belangrijke peilers voor 
toekomstige ontwikkelingen. 

Een hoofdcentrum: 
Door de grootte van de stadsregio is er 
behoefte aan een hoogstedelijke kern 
met betekenis en uitstraling voor de 
Euregio Maas-Rijn. Heerlen is hiervoor de 
aangewezen plek. 

Energie als fundament: 
De economische en cultuurgeschiedenis 
wordt bepaald door de steenkoolindustrie 
uit de 20ste eeuw. Innovatie in energie en 
duurzaamheid moeten de positie van de 
steenkoolindustrie overnemen . 

Netwerk van park en stad: 
De landschappelijke kwaliteiten en de 
verschillende kernen met een fijnmazige 
infrastructureel netwerk op lokaal en 
regionaal niveau zorgen voor een netwerk 
waarin het landelijk en stedelijk gebied 
met elkaar verweven zijn. 

Economische slagader N2Bl: 
Rondom deze stadssnelweg zullen 
de economische ontwikkelingen zich 
concentreren. Hierdoor is de N281 
beeldbepalend voor de identiteit van (de 
bedrijvigheid in) Parkstad-Limburg. 

Buitenring = Parkstadring: 
Om Parkstad-Limburg beter te ontsluiten 
zullen de Binnenring en de Buitenring 
worden aangelegd. Met name deze laatste 
zorgt vooreen goede bereikbaarheid van aile 
gemeenten, om het economisch potentieel 
van de gehele stadsregio te benutten. 44 

44 Parkstad-Limburg (2009), intergemeentelijke 
Structuurvisie Parkstad Limburg "ruimte voor park 
& stad" 



ntwerp-Structuurvisie Parkstad Limburg 
ntwikkelingskaart 
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1.6 Toekomst Parkstad-Limburg 

1.6.1 Heuvelstad 

In dit afstudeerwerk wordt bepaald hoe 
Parkstad-Limburg zich moet ontwikkelen in 
de toekomst. Het is daarbij van belang om 
de positie van Parkstad-Limburg binnen de 
Euregio Maas-Rijn te bekijken. 

Binnen de verstedelijkte zone zijn met 
name Aken, Luik en Maastricht steden die 
van oudsher een belangrijke rol binnen 
het gebied gespeeld hebben. Hierdoor zijn 
deze steden diep verankerd in de sociale 
en economische structuur en vormen ze 
historisch gezien waardevolle centra. De 
stedelijke gemeenten van Parkstad-Limburg 
zijn, ondanks de soms lange geschiedenis, 
pas sinds relatief korte tijd van belang 
op Euregionale schaal, doordat zij in de 
20ste eeuw een explosieve groei kenden. 
Qua inwonersaantal is Parkstad-Limburg, 
met ruim 250.000 inwoners, echter een 
belangrijke speier in het gebied. Hasselt, 
Sittard-Geleen en Maastricht zijn met 
respectievelijk 74.000, 95.000 en 120.000 
inwoners substantieel kleiner. Aken heeft 
een vergelijkbaar inwonersaantal met bijna 
260.000 inwoners. Luik is met 190.000 
inwoners op het eerste gezicht kleiner, maar 
het gehele stedelijke gebied rondom deze 
stad telt ongeveer 600.000 inwoners.45 

Het Limburgse Heuvelland is de tegenhanger 
van de verstedelijkte zone. Hier wordt het 
beeld niet bepaald door bebouwing, maar 
trekt het landschap de aandacht. Beekjes 
slingeren zich tussen hellingen, welke zijn 
bebost of ruimte bieden voor agrarische 
activiteiten. Dit gebied wordt juist vanwege 
de landschappelijke kwaliteiten positief 
gewaardeerd. De dorpjes zijn echter 
klein, waardoor het de bewoners aan veel 
voorzieningen ontbreekt. 

45 http://www.hasselt.be, http://www.cbs.nl, 
http ://www.aachen.de en http://www.liege.be, 
14 februari 2011 

Parkstad-Limburg heeft de eigenschap 
dat het, in tegenstelling tot andere 
steden in de regio, grotendeels dezelfde 
landschappelijke onderlegger heeft als 
het Heuvelland. Het grote inwonersaantal 
verzekert de stadsregio van een hoog 
voorzieningenniveau. Daarnaast kan 
Pa rkstad-Limburg extra kwaliteitbieden door 
verschillende woongebieden nadrukkelijk 
in te passen in het landschap. Hierdoor 
ontstaat een kwalitatief hoogwaardig 
woonmilieu dat meerwaarde biedt in de 

regio. Omdat het begrip . park' erg breed en 
vaag is, waa rdoor het minder zeggenskracht 
heeft, en omdat de stadsregio een sterke 
landschappelijke relatie met het Heuvelland 
heeft, is de naam . Heuvelstad-Limburg . 
misschien meer van toepassing. 46 

46 van Hoogstraten, D. (2009), Rekbaar begrip, 
Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, 
themanummer Park, april 2009 

Heuvelstad-Limburg in plaats van Parkstad-Limburg 



1.6.2 Satelietsteden 

Kijkend naar het multipolaire karakter 
van Parkstad-Limburg, kan geconcludeerd 
worden dat de opzet overeenkomsten heeft 
met de tuinstadgedachte van Ebenezer 
Howard. In 1898 bespreekt Howard in 
zijn boek "To-Morrow: A Peaceful Path to 
Real Reform" hoe een grotere, centraal 
gelegen stad wordt omringd door kleinere 
satelietsteden . Deze satelietsteden, met 
een eigen identiteit en eigen voorz ieningen, 

zijn de tuinsteden waarin de bewoners 
kunnen genieten van de lucht en ruimteY 

Zonder Parkstad-Limburg direct aan het 
gedachtengoed van Howard te koppelen, 
bezit de stadsregio veel kenmerken van dit 
systeem, waarbij moet worden opgemerkt 
dat de A76 dit model door midden snijdt. 
Heerlen functioneert als centrale stad en 
zal zich ook als zodanig ontwikkelen. Toch 

47 Pols, L. en Strootman, B. (1998), 
Oe landschapsstad, Uitgeverij THOTH, Bussum 

zijn de overige gemeenten op zichzelf 
staande kernen met een eigen, eventueel 
te versterken, identiteit. Kerkrade moet 
zich profileren met haar mijnverleden 
dat verder terug gaat dan dat van de 
omliggende gemeenten en de ligging aan 
de Anselderbeek en de Worm met flinke 
hoogteverschillen. De belevingswaarde 
van het relief en het omliggende landschap 
moeten sterk verbeterd worden. 

Satelietstad-principe volgens Howard Satelietstad-principe toegepast op Parkstad-Limburg 
bran : De landschapsstad 
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Conc\usie hoofdstuk 1 

Stadsregio Parkstad-Limburg is een samenwerkingsverband 
van acht gemeenten in het oosten van Zuid-Limburg. Deze 
gemeenten proberen samen uit de door de mijnsluiting 
ingezette negatieve spiraal te komen en een basis te vormen 
voor een nieuwe toekomst. 

Het beekdalenlandschap en de hieraan gerelateerde occupatie 
vormt de historische basis van Parkstad-Limburg. Dit 
landschap en occupatiepatroon zijn nog altijd herkenbaar in 
het Limburgse Heuvelland. 

Door de opkomst van de mijnbouw in de twintigste eeuw is 
de bevolking explosief gegroeid en is de ruimtelijke ordening 
van het gebied compleet veranderd. De eisen en behoeften 
van deze grootschalige industrie en haar werknemers waren 
doorslaggevend bij de ruimtelijke planning. 

In de regio speelt bevolkingskrimp een grote rol. Dit heeft een 
effect op de grootte van de bevolking, maar ook op het aantal 
huishoudens. In de toekomst zullen de gevolgen hiervan 
aileen maar groter worden en zal veel bebouwing gesloopt 
moeten worden. 

Het bebouwd gebied van Parkstad-Limburg is een 
lappendekken. De binding tussen het bebouwd gebied en het 
landschap is zwak. Door de aanwezigheid van infrastructuur 
uit verschillende tijdsperioden is er geen duidelijke ruimtelijke 
structuur. 

In ditafstudeerwerkstaatde rei atietussen het beekda lensysteem 
en het bebouwd gebied centraal. Het beekdalensysteem is 
een van de grootste potentiele kwaliteiten van Parkstad
Limburg. Een betere relatie tussen het bebouwd gebied en 
het landschap zal zorgen voor een aangenamer woonmilieu 
en identiteit. De noodzakelijke sloop kan hier ruimte voor 
creeren. 

De beekdalen rondom Kerkrade kennen het grootste 
hoogteverschil van Parkstad-Limburg. De ligging op de rug 
tussen twee beken zorgt voor een heldere landschappelijke 
structuur. Kerkrade is de bakermat van de mijnbouw in 
Nederland. Bovendien heeft deze gemeente te maken met de 
grootste procentuele daling van de bevolking in de komende 
dertig jaar. Dit alles heeft er toe geleid dat Kerkrade gekozen 
is om verder onderzoeken. 



Schematische weergave situatie 1820 Schematische weergave situatie 1968 

Schematische weergave huidige situatie Schematische weergave situatie 2040 
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2. Kerkrade 

Dorpjes en boerengehuchten rondom Kerkrade maakten door de mijnindustrie een explosieve groei door en 
vergroeiden met elkaar tot relatief grote eenheden. Deze vroegere gehuchten en dorpen vormen tegenwoordig 
de verschillende wijken van de gemeente Kerkrade. De gemeente is opgedeeld in drie stadsdelen: Kerkrade
Noord (met onder andere Eygelshoven), Kerkrade-West (met onder andere Spekholzerheide en Kaalheide) 
en Kerkrade-Oost. Dit laatste stadsdeel omvat de buurten Bleijerheide, Nulland, Kerkrade-Centrum, Holz, 
Rolduckerveld, Erenstein, Chevremont en Haanrade. 

In Kerkrade-Oost vindt men de oude kern van Kerkrade en het mijnterrein van de Domaniale Mijn. Dit 
stadsdeel ligt precies op de rug dat het plateau tussen de beekdalen van de Worm en de Anselderbeek vormt. 
In dit hoofdstuk ligt daarom de focus op dit stadsdeel. 

Kerkrade-Noord 

Centrum 

Kerkl"ltCte-West 
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2.1 Het beekdalenlandschap rondom Kerkrade 

2.1.1 De beken in het Wormdal 

De Worm 
De Worm, of 'Wurm' in het Duits, is een 
zlJrlvler van de Roer. Ze vindt haar 
oorsprong in het Aachener Wald waar 
verschillende bronnen liggen. Meerdere 
kwelstroompjes vormen hier het begin 
van de uiteindelijke rivier. Vandaag de 
dag wordt het water van de Worm en haar 
zijbeken buiten de stad opgevangen en 
stroomt het ondergronds via buizen door 
de stad. Aan de noordrand van de stad 
loopt de Worm gekanaliseerd langs de 
grote waterzuiveringsinstallatie van Aken. 
Het gezuiverde water wordt hier aan de 
stroom toegevoegd. 

Vanaf dit punt meandert de Worm door het 
dal tussen Aken en Herzogenrath waar de 
rivier zich in de loop der tijd zestig meter 
diep door hard zandsteen heeft ingesneden. 
Dit dal is inmiddels bestempeld als 
natuurreservaat 'Wurmtal sOdlich von 
Herzogenrath' en is het grootste gebied 
met een natuurlijke rivierloop in noordelijk 
Duitsland. Hier vindt men bijna aile 
biotopen die voorkomen in beekdalen, 
zoals ooibosrestanten, broekbossen en 
bronweiden. Sinds juni 1998 is dit Wormdal 
dan ook een Natura 2000 gebied. Het is 
daardoor onderdeel van een Europees 
netwerk van natuurgebieden waarin, 
vanuit een Europees perspectief gezien, 
belangrijke flora en fauna voorkomen. 

De Worm bij 'burg Wilhelmstein . 

Bij Herzogenrath verlaat de Worm dit 
beekdal en stroomt ze gekanaliseerd 
door de stad. Hierna meandert de rivier 
weer in het gebied tussen Haanrade en 
Eygelshoven. Ze vormt hier een van de 
laatste natuurlijke stukken beekloop 
in Nederland. De fragmentatie van dit 
gebied, door de aanleg van een spoorlijn, 
bebouwing, steenbergen en het mijnterrein 
van de Julia, zorgde er in het begin van 
de twintigste eeuw voor dat dit gebied 
niet meer geschikt was voor de landbouw. 
Oeverbeschoeiingen spoelden weg en 
rondom de weer meanderende Worm 
ontstonden ooibossen. In dit deel komt de 
Worm samen met de Anselderbeek. 

Vanaf de landsgrens bij Rimburg stroomt 
de Worm vervolgens via Geilenkirchen naar 
Heinsberg en Kempen waar ze in de Roer 
uitkomt. In dit deel stroomt de rivier in 
een relatief vlak agrarisch gebied. In 2006 
is men begonnen om de Worm ook op dit 
traject meanderende loop te geven. 
In de Middeleeuwen was de Worm een 
heldere, visrijke beek. Door opbloeiende 
industrieen en de groei van de bevolking 
van Aken, en in een later stadium het lozen 
van het afvalwater van de mijnindustrie, 
vervuilde het water sterk, waardoor 
het verkleurde en stonk. Inmiddels is 
de waterkwaliteit flink verbeterd. Uit 
onderzoek van het Zuiveringschap Limburg 
bleek de kwaliteit in het begin van deze 
eeuw redelijk te zijn. 

Rioolzuiveringsinstallaties zijn door 
de jaren heen verbeterd en zelfs 
afgekoppeld. Dit zorgde voor een toename 
van het zuurstofgehalte en een betere 
waterkwaliteit. Sporen van vervuiling 
door de mijnbouw zijn echter nog 
altijd aanwezig. In totaal geven 15 
rioolwaterzuiveringen, uit beide landen, 
hun gezuiverde water aan de Worm af. In 
droge perioden bestaat het water van de 
Worm voor negentig procent uit gezuiverd 
rioolwater.48 49 50 

48 http://www.eifelnatur.de. 28 november 2009 
49 http ://www.natura2000 .nl. 27 april 2011 
SO Zuiveringschap limburg (2002), 
Meerjarenrapport Waterkwaliteit Limburgse 
oppervlaktewateren 1992 - 1998 - 41. Worm 
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De Anselderbeek 
Verschillende bronbeekjes ontspringen ten 
noordwesten van Aken. De beekjes voegen 
zich een v~~r een samen. Op de grens met 
Nederland voegt de Bleijerheiderbeek zich 
bij de stroom. Bij de samenkomst met de 
Crombacherbeek wordt de Anselderbeek 
overkluisd en loopthieronderhetdijklichaam 
van de Hamstraat en het spoortrace door. 

Aan de overzijde van het dijklichaam stroomt 
de beek de Anstelvallei in. De bedding is 
diep ingesneden en relatief smal tot aan 
Kasteel Erenstein. Hier wordt de beek zeer 
breed en ondiep. Rondom het kasteel zijn 
verschillende vijvers aangelegd. Op de 
hellingen ontspringen hier verschillende 
bronbeekjes. Uiteindelijk komt het water in 
het stuwmeer Cranenweyer. 

Vroeger meanderde de Anselderbeek door 
het dal. Door het steeds meer afzetten 
van (mijn- )slib veranderde het gebied 

in de twintigste eeuw in een moeras. 
Na de mijnsluitingen werd besloten om 
een stuwmeer aan te leggen. Zo kon 
Eygelshoven beschermd worden tegen 
overstromingen van de beek. Daarnaast 
moest het stuwmeer gaan dienen als 
bezinkbekken om het vervuilde beekwater, 
samen met een waterzuiveringsinstallatie, 
te zuiveren. Na het stuwmeer vervolgt de 
beek via een overkluizing haar weg onder 
de spoordijk van het Miljoenenlijntje. Even 
verderop gaat de beek bij het centrum van 
Eygelshoven opnieuw ondergronds en voegt 
de Strijthagerbeek zich bij de Anselderbeek. 
Uiteindelijk mondt zij uit in de Worm. 

De Anselderbeek stroomt in Duitsland 
grotendeels door een natuurlijke bedding. 
In Nederland is de beek voornamelijk 
genormaliseerd en op sommige plaatsen 
zelfs betegeld. Onderweg passeert de 
beek een aantal stuwen, bodemvallen 
en overkluizingen. Door het relief en het 

daardoor afstromende water heeft de 
Anselderbeek bij regenval te kampen met 
enorme piekafvoeren. Het stuwmeer vangt 
dezepieken op waardoorzich stroomafwaa rts 
geen problemen voordoen. 

Door het stuwmeer is er stroomopwaarts en 
-afwaarts een verschil in de waterkwaliteit. 
Bovenstrooms heeft de beek een redelijke 
waterkwaliteit, is ze biologisch gezien 
vrij waardevol en ook morfologisch in 
vrij goede staat . Benedenstrooms is de 
waterkwaliteit matig; het zuurstofgehalte 
is minder hoog en er is meer vervuiling. De 
beek is hierdoor biologisch gezien minder 
waardevol. De waterzuiveringsinstallaties 
en riooloverstorten zijn hier de oorzaak 
van.5! 52 

51 http://www.eifelnatur.de. 28 november 2009 
52 Zuiveringschap Limburg (2002), 
Meerjarenrapport Waterkwaliteit Umburgse 
oppervlaktewateren 1992 - 1998 - 42. 
Anselderbeek 

De Anselderbeek bij de Baamstraat vormt de landsgrens. Links ligt Nederland, het weiland aan de rechterkant is Duits grondgebied. 
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2.1.2 Ecologische waarden 

DeWorm 
De steile hellingen v~n het Wormd~ 1 zijn 
bedekt met loolbossen, waar slechts 
op enkele p l ~~ts en een M~ldbos IS 
aangepl~nt. Door het me~nderende 

karakter van het ~I zi]n de hellingen zowel 
op het noorden ~Is op het zuiden ~e-rldJt. 

Hie-rdoor zijn er rowel schaduwrijke als 
Ionnioe hellingen die ieder een eigen 
karakter hebben en een ver:schiIIMde 
fiol<l en f~una kennen. In het d~1 Iijn veel 
moer~S5ige gebieden en random de rivier 
bevinden zich enkele zachthoutooibossen. 
Het is nooit gelukt om Met gehele gebied 
te draineren orndat het grondbezit in het 
Wormdal erg versnipperd was. Hierdoor 
IiJn er op de d~lbodem no<;! veel vochbge 
weil~nden te vinden. Vele graslanden 
worden langz~am ge!xtensiveerd. Hlerdoor 
krijgt meer natuunijke vege~tie een kans. 

In de bo~sen leven ~ller1ei dieren, zoal s 
reeen, die in de 5chemering tevoorschijn 
komen op de open vlakten in het dal. De 
vele meanders in het Wormdal bled"" vele 
mogelijkheden voor dieren in het gebied. 
De $OmS hoge ".,vers bOeden geschikte 
broedmogelijkheden vOOr onder meer de 
ijsvogel. Het ondiepe, va~k beschutgelegen 
water van oude meanders is geschikt vOOr 
allenei amfibieen en weekdieren. Ook 
voor reptielen, zoals de ringsillng, biedt 
het Wormd~1 goede leefomst~ndigheden. 
Op de weidevelden komt een grate 
verscheidenheid ~~n ins&ten vOOr. Door 
dele verschillende habit~ts leven allenel 
soorten v"gel5 in het gebied. In het snel 
stromende water vindt men ~11er1ei soorten 
vissen. Door de verbeterde waterkwaliteit 
treft men er bovendien steeds meer 
gevoelige waterdieren ~an. 

Het merendeel v~n de dieren die in of 
rondom de Worm leven, komen ook voor 
in het Nede.-Mndse stroomgebied rondom 
Haanrade. De ~rriere die de betonnen 
oeverb~kken in Herz"genrath voorde ~~ura 
en fauna van de WOI"m lijken te vormen, 
blijken voor veel dieren te nemen. Na jaren 
van afwezigheid worden er biivoorbeeld 
sinds 2005 weer ringslangen gellen. Deze 
moeten via de rivier hier ziin gekomen. 
Hetlelfde geldt voor de i>o!vers in dit 
gebied. Omdat de natuur hier Iijn gang kiln 
gaan en niflt gestuurd wordt door menselijk 
ingrijpen, heet't de Worm hier ...en hoge 
ecologische waarde." " " 

5J http://www.eifel n. !" ....... lB ~ l009 
54 http://..-... !uw,,,,,,,,,menten.'',17 . pril.lOll 
~~ z""-Inosc~ap 11mbur<J (ZOO2), 
~~r=nJpp<>rt WM Mcw.olitdt Umbut"goe 
opperv/a-ktew_ 1'192 -1'198 - 41. W«"m 

!!"""." ."' bronwa!e!", ::.:~~ 

De Anselderb .... k 
Rondom de Anselderbeek bevinden rich 
verschillende kwelgebieden en brannen. 
Hier treedt regenwater aan de opperviakte 
dat door de aanwezigheid van een kleHaag 
niet verder in de bodem kan ddngen. Deze 
kwelgebieden en bronnen concentreren 
zich rand de Pischbeemden Illj Bleijerheide 
en op de hel lingen van de Anstelv~llei. 

Op de Peschbeemden rondom de 
Bleijerheiderbeek verspreidt het water 
zich over het gl1lslBnd op de hellingen en 
sijpelt I~ngzaam ""ar beneden waardoor 
hellingveen zich vormt. Vroeger kwam dit 
hellingveen aigemeen voor, mBar inmiddels 
il dit nog maar een v~n de weinige plekken 
in Nedet1and Wallr men dit kan vinden. Dit 
hellingveen zorgt voor een riJke VlIriatie aan 
Ieggensoorten en andere pl~nten. Om dele 
hellingvenen te behouden en te voorkomen 
dat de kllrakteristieke p l ~nten en dieren 
van dit mliley zouden verdwijnen, wordt dit 
gebied ja~niiks gemaaid en wordt intensief 
gebruik voorkomen. 

De bronnen in de Anstelval lei zorgen vcor 
verschillende kwel~troompjes en natte 
graslanden. Het water is van hoge kwaliteit, 
waardoor 001< kwetsbare flora en fauna 
hier voorkomen. Rondom het kwelw~ter 

bloelen verschillende soorten bloemen. 
La"9S het water v~n het stuwmeer ligt een 
orchldeet!nweide. 

Op de steile oostelijke helling bevinclen 
zich Iowel in de Anstelvallei als random 
Bleijerheide hellingbossen. Het Iiin 
gratendet'!ls eiken- en beukenbossen met 
bomen die soms wei honderd jilIar oud zijn. 
Door de uitspoeling van de grond viOOt 
men onder aan de helling v~ak ~ndere 
boomsoorten. Rondom BleiJemeide 
zijn voor de infr~structuur verscheidene 
dijklichamen a~ngelegd. Het hierop 
aangeplante bos moet zich nog 
ontwikkelen. nenauwe westeliJke dBlhelllng 
VBn deAnstelvallei werd in de Middeleeuwen 



ontbost en in gebruik genomen als 
landbouwgrond. Deze agrarische functie 
heeft dit deel van het dal nog altijd. 

Het stuwmeer bestaat in feite uit twee 
delen. Het noordelijke meer is rijk aan 
vis die in het verleden is uitgezet door 
verschillende hengelsportverenigingen. 
Het zuidelijke gedeelte, waar de 
Anselderbeek het stuwmeer instroomt, 
dient als voorbezinkbekken waar sediment 
kan bezinken. Dit heeft gezorgd voor een 
grote slibplaat, waarop een ooibos zich 
heeft ontwikkeld. 

De aanleg van het stuwmeer betekende 
voor een aantal vogelsoorten een 
teruggang, maar het luidde ook de komst 
van nieuwe soorten in. Ook de toegenomen 
recreatiedruk en het verdwijnen van 
foerageergebieden was voor enkele soorten 
de reden het gebied de rug toe te 
keren. Nog altijd is het gebied rijk aan 
verschillende watervogels. 

V~~r verschillende waterdieren heeft 
de aanwezigheid van het stuwmeer een 
negatieve effect omdat het een enorme 
barriere vormt voor de migratie. Hierdoor 
leven de populaties die stroomopwaarts in 
de Anselderbeek leven gescheiden van de 
populaties in de Worm. Ook de komst van 
nieuwe soorten wordt hierdoor bemoeilijkt. 
Daarnaast hebben ook de piekafvoeren 
door plotselinge veranderingen in 
stroomsnelheid en waterkwaliteit een 
negatieve invloed op de vestigings- en 
bestaansmogelijkheden van flora en 
fauna. 5657 

Van de Anselderbeek heeft het waterschap 
Roer en Overmaas de ecologische waarden 
en de gewenste herinrichtingszones 
van de waterlopen bepaald. Hieruit 
blijkt dat deze beek voornamelijk een 
'specifiek ecologische functie', of wei een 
natuurfunctie, is toebedeeld. Toekomstige 
ontwikkelingen in het gebied moeten gericht 
zijn op ecologisch herstel. 56 59 

56 http://www.eifelnatur.de. 28 november 2009 
57 Zuiveringschap Limburg (2002), 
Meerjarenrapport Waterkwaliteit Limburgse 
opperv/aktewateren 1992 - 1998 - 42. 
Anselderbeek 
58 Waterschap Roer en Overmaas (2007) 
Wateratlas gemeente Kerkrade - deelkaart 
ecologie, Sittard 
59 Waterschap Roer en Overmaas (2007) 
Wateratlas gemeente Kerkrade - deelkaart erosie, 
Sittard Ecologische waardenkaart 
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2.1.3 Beleving van de beekdalen 
en omliggende natuur 

Het beekdal van de Worm is in de omgeving 
van Kerkrade in drie gebieden in te delen, 
die ieder op een eigen wijze beleefd kunnen 
worden. 

Het natuurreservaat 'Wurmtal sudlich 
von Herzogenrath' is vooral geschikt 
voor extensieve recreatie. Doordat de 
bebouwing op de plateaus gesitueerd is, 
wordt het beekdal hierdoor niet verstoord. 
Het dal is zes kilometer lang en de breedte 
varieert tussen enkele honderden meters 
en een kilometer. Per jaar trekt dit dal zo ' n 
100.000 bezoekers, die hier gaan wandelen, 
fietsen of paardrijden. 

Het centrum van Herzogenrath passeert de 
Worm in een betonnen bak. Ze past hierdoor 
prima in het versteende straatbeeld. Om 
de ecologisch waarde van de rivier hier 
enigszins te waarborgen is ervoor gekozen 
om een oever in zekere mate natuurlijk aan 
te leggen. 

In het gebied rondom Haanrade meandert 
de Worm weer door het landschap. 
Aangezien dit gebied slechts op enkele 
plekken te betreden is, komen hier niet zo 
vee I recreanten. Er is meer beplanting dan 
in het beekdal ten zuiden van Herzogenrath, 
waardoor de Worm hier een besloten 
karakter heeft. De natuur krijgt hier vrij 
spel, waardoor het gebied wat verwilderd 
aandoet. 60 

60 http ://www.eifelnatur.de. 28 november 2009 

Van boven naar beneden: de Worm bij Haanrade, de Worm in het centrum van Herzogenrath en 
. Wurmtal sudlich von Herzogenrath ' 



Ook het beekdal van de Anselderbeek kent 
drie van dergelijke deelgebieden. 

Het Duitse deel van Anselderbeek stroomt 
door een agrarisch gebied. Akkers en 
weilanden wisselen elkaar in een open 
landschap af. In deze omgeving, gelegen 
op een plateau, wordt veel gewandeld en 
het gebied wordt veel gebruikt om paard 
te rijden. Om de recreatie binnen dit 
gebied te promoten is het omgedoopt tot 
, Pferdelandpark' . 

Na het dijklichaam bevindt de Anselderbeek 
zich in het gebied 'De Ham' . In dit relatief 
kleine gebied wordt het beekdal en de rand 
van het plateau gebruikt voor agrarische 
activiteiten. Doordat dit gebied niet goed 
ontsloten is en een beperkte omvang 
heeft, wordt het niet veel gebruikt voor 
recreatie. 

Rondom Kasteel Erenstein en het stuwmeer 
is het gebied bedoeld als recreatiegebied. 
Samen met het dal van de Strijthagerbeek 
en de Wilhelmina-steenberg vormt dit 
gebied 'Park Gravenrode'. Dit is een 
belangrijk toeristisch-recreatief gebied 
voor heel Parkstad-Limburg. Hier bevinden 
zich grote publiekstrekkers als SnowWorld 
en het dierenpark Gaiapark. Daarnaast zijn 
verschillende korte wandelroutes uitgezet 
door dit natuurgebied. 61 6263 

61 http://www.eifelnatur.de. 28 november 2009 
62 http://www.pferdelandpark2008.eu, 
28 november 2009 
63 http://www.parkgravenrode.com , 27 april 2011 

Van boven naar beneden: ' Park Gravenrode' , het agrarisch gebied 'De Ham' en 
het ' Pferdelandpark' 
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2.2 8ebouwing in Kerkrade 

2.2.1 Ontwikkeling van het occupatiepatroon 

Op het plateau van Kerkrade lagen voor 1900 slechts enkele 
dorpjes en verschillende boerderijen. Deze lagen op de randen 
van de beekdalen en werden door landwegen over het plateau 
en in het beekdal met elkaar verbonden. Van deze periode zijn 
nog enkele gebouwen overgebleven. Verschillende hoeves in de 
Anstelvallei en het klooster Rolduc zijn hier voorbeelden van. Ook 
zijn de stratenpatronen uit deze tijd op enkele plekken nog duidelijk 
herkenbaar. 

Bestaande bebouwing situatie 1820 

Door de komst van de mijnindustrie ontwikkelde zich nieuwe 
bebouwing (in de afbeelding weergegeven in het rood). De nieuwe 
bebouwing werd voornamelijk gebouwd rondom de mijnterreinen 
(in de afbeelding weergegeven in het paars), rondom de kernen 
en op de ontstane linten langs de wegen die de boerderijen en de 
kernen met elkaar verbonden. AI snel werden de eerste tussen 
deze linten ontstane ruimten bebouwd. Dit gebeurde in de vorm 
van bouwblokken die geleidelijk aan steeds voller raakten. 

Nieuwe bebouwing situatie 1925 
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Op de afbeelding is de situatie ten tijde van de mijnsluitingen 
weergegeven. Na de Tweede Wereldoorlog werden de ruimtes 
tussen de kernen bebouwd en werd de samensmelting van de 
kernen een feit. Door de jaren heen bestonden verschillende ideeen 
over hoe de huisvesting moest worden vormgegeven. Hierdoor 
zien de vooroorlogse wijken er anders uit dan die van na de oorlog. 
In paragraaf 2.2.2 Zonering bebouwingsperioden wordt hier nader 
op ingegaan . 

Nieuwe bebouwing situatie 1968 

Ook na de sluiting van de mijnen bleef de bevolking, en daarmee het 
bebouwd gebied, aanvankelijk licht groeien. De oude mijnterreinen 
werden herontwikkeld en hier verrezen industriegebieden en 
enkele woonwijken. Op de nog open plekken in het stedelijk 
weefsel ontwikkelde men een aantal woonerven . Dit gebeurde ook 
in enkele binnenruimtes van de vooroorlogse bouwblokken . Een 
duidelijke trend die zich heeft voorgedaan is het ontstaan van een 
strook met villa' s en bungalows op de uiterste randen van het 
plateau. Voor de overige bebouwing werden de laatste bruikbare 
locaties op het plateau benut . 

Nieuwe bebouwing situatie 2004 
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2.2.2 Zonering 
bebouwi ngsperioden 

Voor een specifieker beeld van dit patroon 
zal hieronder verder worden ingezoomd op 
de situatie random Kerkrade-Centrum, Holz, 
Nulland en Bleijerheide. De afbeeldingen 
zijn gebaseerd op de huidige situatie. Het 
geeft daardoor niet exact de bebouwing per 
tijdsperiode weer, maar het geeft wei een 
goed inzicht in hoe het bebouwd gebied 
zich door de tijd heen heeft ontwikkeld. 

kernen en IInten 

Historische opbouw bebouwing Kerkrade 

Vanwege de grate woningnood werd 
regelmatig in een keer een complete 
wijk gebouwd. Zo' n wijk bestaat vaak 
uit gelijksoortige bebouwing. Oak van 
woningen aan linten en in buurten die 
langzaamaan vol gebouwd werden, komt 
de bouwstijl vaak overeen. Hierdoor zijn 
verscheidene deelgebieden herkenbaar uit 
specifieke tijdsperioden. 

kernen en linten voor-oorlogs 



kernen en linten voor-oorlogs na-oorlogs kernen en linten voor-oorlogs na-oorlogs n d mlJnslult ng 
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Samenvoegen van tijdsbeelden tot totaalkaart ' zonering bebouwingsperioden ' 

Lintbebouwing 
De gebouwen aan de linten en de zijwegen 
daarvan zijn, ondanks dat ze een geheel 
vormen, allemaal uniek. Het particulier 
woning bezit is hier de oorzaak van. 
Hierdoor ontstaat er een gevarieerd 
straatbeeld. Aile bebouwing staat tegen 
de rand van de kavels aan, waardoor de 
voorgevels een lange wand vormen. Door 
de relatief smalle straatprofielen is er 
buiten de parkeerplaatsen en de weg 
vrijwel geen mogelijkheid om de zeer 
beperkte openbare ruimte te benutten. De 
enige groene ruimtes in deze straten zijn 
kleine parkjes of vrijgekomen kavels. 

Vroeger waren de linten de levensaders 
van het gebied. Het waren de hoofdroutes 
van en naar de mijnen en er kwamen 
steeds meer winkels en voorzieningen aan 
te liggen . Inmiddels is de meerderheid 
hiervan niet meer rendabel en worden 
de linten voornamelijk gebruikt voor 
bewoning . Omdat veel mensen de potentie 
van deze wegenstructuren zien, worden 
vee I leegstaande panden opgekocht door 
speculanten. Deze investeren voorlopig 
weinig in deze panden en wachten de 
toekomstige ontwikkelingen af. Dit komt de 
leefbaarheid niet ten goede, waardoor nog 
meer leegstand en verloedering dreigt. Lintbebouwing 

- - .. -



Vooroorlogse woonwijken 
De woonwijken van voor de Tweede 
Wereldoorlog zijn opgezet in bouwblokken. 
Deze zijn in de loop der jaren opgevuld . 
Ook hier zijn de woningen tot direct aan 
de straat gebouwd. Hierdoor komt het 
straatbeeld erg 'versteend' en krap over. 
Doordat de woningen relatief oud zijn, 
laten de bouwtechnische kwaliteiten van 
verschillende woningen te wensen over. 
Kenmerkend voor deze wijken zijn de 
diepe achtertuinen. De meeste van deze 
tuinen zijn echter beperkt of helemaal niet 
ontsloten . Door het gebrek aan openbare 
ruimte en een slechte toegang tot de eigen 
grand is er een grote parkeerproblematiek. 
Door de grate hoeveelheid geparkeerde 
auto's komt de leefbaarheid van de 
schaarse openbare ruimte in het gedrang. 
De paar pleintjes die er zijn, worden dan 
ook volop gebruikt als ontmoetingsruimte 
en speelplekken voor kinderen. 

Naoorlogse woonwijken 
Na de Tweede Wereldoorlog zien de 
nieuwbouwwijken er heel anders uit . 
Bij de ontwikkeling hiervan namen de 
woningcorporaties het voortouw. Hierdoor 
werden er veel identieke woningen 
opgeleverd . Doordat ze voor de sociale huur 
bedoeld waren, zijn de woningen relatief 
klein. Bovendien zijn in de naoorlogse 
wijken veel etagewoningen te vinden. De 
woningdichtheid is daardoor, ondanks een 
ruimere opzet, hoger dan in de oudere 
wijken. Waar voor de oorlog het hebben 
van een eigen moestuin gemeengoed was, 
beschikt men hier op bepaalde plekken 
enkel over een gezamenlijke tuin. In veel 
gevallen is deze inmiddels verworden tot 
slechts een grasveld. Het ontwerp van deze 
wijken leidde tot veel openbare ruimte. In 
de linten en de vooraorlogse wijken is er 
een tekort aan, maar hier ligt vee I graen er 
ongebruikt bij en doet het vooral dienst als 
kijkgroen. 

Vooroorlogse woonwijken 

Naoorlogse woonwijken 
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Flats 
Eind jaren '60 zijn in Bleijerheide vier 
hoogbouw fiats gebouwd. Deze liggen als 
losse elementen in het groen. Vanuit de 
fiats heeft men een mooi uitzicht over de 
omgeving. Vanuit deze omgeving zijn deze 
fiats goed zichtbaar. Ze fungeren daardoor 
als landmark; de locatie van Bleijerheide is 
in de wijde omtrek waar te nemen. Omdat 
de fiats niet meer voldoen aan de huidige 
woningvraag worden ze op korte termijn 
allemaal gesloopt. Bij deze fiats ligt ook 
een zorgcentrum voor hulpbehoevende 
ouderen. Dit complex staat voorlopig niet 
op de nominatie om gesloopt te worden. 

Villa's en bungalows 
Aan de randen van het bebouwd gebied 
zijn vanaf eind jaren ' 70 verscheidene 
bungalows en villa's gebouwd. In de loop 
der jaren zijn deze als een band om het 
bestaande weefsel komen te liggen. Ze 
vormen op veel plekken de grens tussen 
het landschap en het stedelijk weefsel. 
Binnen de woningvoorraad van de 
mijnbouwperiode was een groot tekort 
aan dit type woningen. Nog altijd is er in dit 
segment een beperkt aanbod. 

Flats 

Villa's en bungalows 



Bloemkoolwijken en woonerven 
Na het saneren van de grond is op het 
terrein van de vroegere Domaniale Mijn in 
de jaren '80 een nieuwbouwwijk gebouwd. 
Ais reactie op de strakke naoorlogse 
wijken bestaat het wegenpatroon hier uit 
kronkelende straatjes en paden. De wijk 
bestaat uit verschillende woonerven. Ook 
op andere plekken in Bleijerheide zijn enkele 
woonerven aangelegd. Dit gebeurde op de 
laatste vrije plekken in het stedelijk weefsel. 
Hierdoor liggen deze vaak verstopt tussen 
de bestaande bebouwing en hoofdstructuur 
van de wijk. 

Bloemkoolwijken en woonerven 
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2.2.3 Wegenstructuur 

De wegenstructuur van Kerkrade is sterk 
gestuurd door het relief in het landschap. 
De ligging van Kerkrade op het rugvormige 
plateau tussen de beekdalen van de Worm 
en de Anselderbeek heeft een hierarchische 
onderverdeling van de wegenstructuur tot 
gevolg. De aanwezige hoofdwegen volgen 
de richting van de rug en zijn daardoor 
noord-zuid georienteerd.Dit zijn de oude 
linten, maar ook het in 1999 aangelegde 
stuk van de N299 dat tot aan de Duitse 
grens loopt. Het historische belang van 
het centrum van Kerkrade valt af te leiden 
uit de verschillende wegen die vanuit de 
oude kern in een radiale structuur over 
het plateau lopen. Hierdoor is het huidige 
centrum vanuit het hele stadsdeel goed 
bereikbaar. Voor de verdere ontsluiting 
van het plateau zorgen de oost-west 
georienteerde zijwegen van de oude linten. 
Hierdoor zijn de buurten vanaf het lint 
goed bereikbaar. 

De hierarchische opbouw van het wegennetwerk van Kerkrade-Oost 

Totaalbeeld van het wegennetwerk van 
Kerkrade-Oost 



Hetvoorkeurstrace van de buitenring loopt in 
de gemeente Kerkrade door de Anstelvallei. 
Momenteel doorkruist de infrastructuur op 
vier plekken het beekdal. Deze locaties 
vormen barrieres voor de Anselderbeek en 
de omliggende natuur. Het wegnemen van 
een of meerdere kruisingen zou positief zijn 
voor de natuurwaarde van de beek. Door 
de aanleg van de buitenring zal het verkeer 
toenemen op de N299 in het noorden 
en op de Hamstraat in het zuiden. Beide 
wegen liggen op het dijklichaam van de 
Miljoenenlijn. Een toename van het verkeer 
zal hierdoor geen grotere belasting vormen 
voor de Anselderbeek . Het verkeer op de 
andere twee wegen, de Kerkradersteenweg 
en de Hambosweg zal in de toekomst 
eerder afnemen . Doordat beide wegen over 
de dalbodem lopen, hebben ze een grotere 
directe invloed op het leven in en rondom 

de beek. In de toekomst zijn ze, wanneer 
dat nodig mocht zijn, relatief eenvoudig 
te verwijderen om zo de Anselderbeek te 
ontlasten. De Kerkradersteenweg is een 
belangrijke historische ontsluitingsweg. 
V~~r de bereikbaarheid van Kerkrade-West 
en Kerkrade-Oost is deze van groot belang 
en daardoor onmisbaar. Wanneer het aantal 
vervoersbewegingen in de toekomst door 
de bevolkingskrimp af zal nemen, moet 
overwogen worden om de Hambosweg te 
verwijderen of enkel toegankelijk te houden 
voor langzaam verkeer. 

In tijden van krimp moet de bereikbaarheid 
van het gebied gewaarborgd blijven. Het 
weghalen van wegen uit de hoofdstructuur 
moet daarom tot een minimum beperkt 
blijven . Wanneer je Kerkrade-Oost vanaf 
de Hamstraat binnenrijdt, heb je de keuze 

om noordwaarts naar het stadscentrum 
af te buigen, je weg te vervolgen naar 
het oosten over de Domaniale Mijnstraat 
of om via de Voorterstraat in zuidelijke 
richting Bleijerheide in te gaan. Om de 
relatie tussen de wijk en de Anselderbeek 
te verbeteren is het wenselijk dat de 
Voorterstraat verdwijnt. Momenteel wordt 
de Voorterstraat nog intensief gebruikt, 
maar als de bevolkingskrimp in de 
toekomst toeneemt, zal de noodzaak van de 
aanwezigheid van de Voorterstraat afnemen. 
Aangezien dit een wijkontsluitingsweg is en 
geen doorgaande route betreft, zou deze 
eventueel uit het wegennetwerk geschrapt 
kunnen worden. Voor de landschappelijke 
inpassing van Bleijerheide-Nulland zou dit 
een grote vooruitgang betekenen. 

Huidige situatie (links) en wenselijke situatie (rechts) van de verkeersstromen die het beekdal van de Anselderbeek doorkruisen 
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2.3 Relatie beekdalenlandschap en bebouwd gebied 

2.3.1 Huidige situatie 

Vanwege het agrarisch landgebruik waren 
er in 19de eeuw enkel bossen aanwezig op 
de onbruikbare steile hellingen en arme 
gronden. De dorpen lagen open in het veld 
en men had vrij zicht over de beekdalen . 
Tegenwoordig is het groen geen overbodig 
restproduct meer, maar is het ingezet om het 
spoortraject, enkele wegen en de bebouwing 
aan de stadsranden aan het zicht te 
onttrekken. Door de jaren heen is hierdoor 
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Situatie 1820 
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een groene buffer rondom het bebouwd 
gebied gegroeid. Vanuit het landschap 
is daardoor weinig of geen contact met 
het stedelijk weefsel mogelijk. Daarnaast 
wordt hierdoor vanuit het bebouwd gebied 
het zicht op het omliggende landschap met 
zijn beekdalen geblokkeerd. De bebouwing 
ligt bovendien vaak met de achterkanten 
naar het groen toe gekeerd waardoor ook 
vanuit het stedelijk gebied een barriere 
wordt gevormd. 

.f 
~ 

Situatie heden 

In het groen moeten openingen gecreeerd 
worden om zowel visueel als fysiek contact 
tussen beide gebieden mogelijk te maken. 
Het stedelijk weefsel moet zich daarnaast 
orienteren op en openstellen naar het 
omliggende landschap. 



2.3.2 Het slechten van de barrieres 

Het relief biedt mogelijkheden om op de 
schaal van het he Ie plateau de relatie tussen 
het bebouwd gebied en het landschap 
te verbeteren. Rondom zijtakken van 
de beekdalen kunnen groene vingers 
vanuit het landschap het bebouwd gebied 
insnijden. De inkepingen lossen de slechte 
relatie tussen het bebouwd gebied en het 
landschap niet volledig op, maar vormen 
een start om de samenhang tussen het 
stedelijk weefsel en de natuur op deze 
locaties sterk te verbeteren. 

Het gevaar van de inkepingen is dat 
het geheel dat Kerkrade-Oost sinds de 
20ste eeuw vormt uiteen valt in drie 
verschillende eenheden. De hierdoor 
ontstane kernen Chevremont, Kerkrade
Centrum en Bleijerheide zouden te klein 
zijn om onafhankelijk van elkaar te kunnen 
functioneren. Het is daarom van belang 
om de drie losse delen van Kerkrade 
die dreigen te ontstaan met elkaar te 
verbinden. Het wegenpatroon is daar 
vanwege de noord-zuid orientatie voor 
geschikt. 

Het wegenstelsel is niet aileen een 
bind en de factor, maar neemt ook een 

structurerende rol op zich. Kerkrade 
moet een huishoudenskrimp van 25 
procent verwerken. Deze 25 procent 
kan gelijkmatig verdeeld worden over 
het hele plateau, maar kan ook worden 
gedifferentieerd waardoor de ene locatie 
meer zal verdunnen dan de andere. 

De verschillende 'tijdszones' die in het 
stedelijk weefsel zijn te herkennen, zijn in 
verschillende mate geschikt om krimp in zich 
op te nemen. De oude linten en vooroorlogse 
wijken zullen een belangrijk deel van hun 
karakter verliezen als hier de verdunning 
in te grote mate plaatsvindt. Over het 
algemeen liggen de oudste wijken in het 
hart van de wegenstructuur en hebben de 
naoorlogse uitbreidingen zich daar om heen 
gevormd. Deze wijken kunnen die krimp 
beter verwerken, omdat een ruime opzet 
juist een karaktereigenschap is. Bovendien 
liggen deze zones vaak aan de randen van 
het bebouwd gebied. Vanwege de nabijheid 
van de beekdalen kan de vrijgekomen 
ruimte hier voor interactie zorgen tussen 
de wijken en het omliggende groen. 

Dit resulteert in een spreiding van toe te 
passen krimppercentagesen splitst Kerkrade 
op in twee ongeveer even grote delen. In de 
, plateau-woonzone' diewordtopgespannen 

Ontwikkeling van huidige situatie Kerkrade-Oost naar streefbeeld voor differentiatie van de krimp 

in het raamwerk van hoofdwegen zal een 
beperkt krimppercentage van 10 procent 
voldoen. In de 'randzone' die zich bevindt 
tussen de hoofdwegen en de beekdalen 
wordt gekozen voor een rigoureuze vorm 
van krimp met een percentage van 40 
procent. Met het aanhouden van deze 
verdeling zal Kerkrade een sterke stedelijke 
structuur behouden en een aantrekkelijk 
woonmilieu ontwikkelen waarin de 
nieuwe relatie tussen de bebouwing en 
het omliggende landschap optimaal kan 
worden vormgegeven. 

In de omliggende groenrand moeten 
openingen gecreeerd worden om het 
zicht op het landschap te herstellen. Op 
de randen van de beekdalen biedt dit 
mogelijkheden tot weidse uitzichten. Om 
het relief te ervaren is het voor de groene 
vingers van belang dat de hoogteverschillen 
van de zijdalen waarneembaar zijn. Door 
de dalvlakte open te houden en het groen 
op de randen te situeren is dit mogelijk 
en kan het besloten karakter van het dal 
blijven bestaan. Door de bebouwing op de 
randen te verdunnen is de grens tussen het 
landschap en het bebouwd gebied minder 
hard. Daarnaast groeit het grensvlak 
waardoor meer woningen aan of bij het 
groen liggen. 
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2.4 Herstructureringsmogelijkheden 

2.4.1 Herstellen van het 
beekda lensysteem 

Het occupatiepatroon in de omgeving van 
het huidige Kerkrade hing vroeger, net 
als in de rest van Zuid-Limburg, af van 
het beekdalenpatroon. Het plateau werd 
gebruikt voor akkerbouw en in de 
beekdalen lagen natte gebieden rondom de 
beken. De zone waar de mensen vroeger 
woonden en leefden, lag tussen deze 

fragment uit Tranchot & v. Muffling-kaart 

twee verdiepingen of werelden in. Deze 
zone kan daarom benoemd worden als de 
' Intermediaire Zone' . De Intermediaire 
Zone bestond uit de bebouwing, de 
graslanden en de boomgaarden die samen 
de nederzettingen vormden, maar ook uit 
de hellingen en de bebossing. De dalen 
met de vruchtbare grond langs de beken en 
de Intermediaire Zone tezamen vormden 
vroeger het natuurlijke beekdalensysteem. 

Tegenwoordig wordt het plateau gebruikt 
als woongebied. De grenzen van dit plateau 
zijn hiervoor volledig opgezocht. De 
Intermediaire Zone tussen het plateau en 
het beekdal bestaat tegenwoordig aileen 
nog maar uit de hellingen en groenranden 
die rondom het bebouwd gebied zijn 
aangelegd. Deze zone vormt samen met het 
beekdal het huidige beekdalensysteem. 

fragment uit Topografische kaart van Nederland 
(69 E Heerlen) 



Om het natuurlijke beekdalensysteem van 
vroeger met dat van nu te vergelijken zijn 
beide situaties hieronder weergegeven. 
Het valt op dat het beekdalensysteem in 
1820 vergeleken met de huidige situatie 
groter van omvang was. Ook was het in 
die tijd een gesloten geheel, terwijl het 
nu enkele grote onderbrekingen kent. Het 
bekenstelsel was vroeger meer vertakt 
dan tegenwoordig. De hoofdconclusie 

Beekdalensysteem in 1820 

die getrokken kan worden is dat het 
beekdalensysteem in de loop der tijd sterk 
is afgekalfd. Om de beekdalen optimaal te 
laten functioneren is het van belang dat de 
onderbrekingen in het beekdalensysteem 
verdwijnen. 

Uit paragraaf 2.1.2 Ecologische waarden 
blijkt dat piekafvoeren een ongunstig 
effect hebben op de ecologische waarde 

Huidig beekdalensysteem 

van de Anselderbeek. Door de bufferende 
werking van het stuwmeer is dit met name 
stroomopwaarts een probleem, terwijl 
dat juist ecologisch gezien het meest 
waardevolle deel van de beek is. Vanwege 
het relief en het grote verharde oppervlak 
op het plateau vormen piekafvoeren een 
reeel probleem. Het is daarom belangrijk 
om het water tijdens piekperioden vast te 
houden en gematigd af te voeren. 
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Omdat in toekomstige ontwikkelingen 
het regenereren van het beekdalensysteem 
een belangrijke rol moet gaan spelen, is het 
van belang om te weten waar het vroegere 
systeem zich tegenwoordig bevindt . Door 
het huidige bebouwd gebied op de situatie 
van 1820 te projecteren is te achterhalen op 
welke plekken het oude beekdalensysteem 
is terug te brengen. 

Oude beekdalensysteem met huidige bebouwing 

Met name de locaties waar vroeger een 
zijarm van de beek heeft gel open zijn in 
potentie interessant. Waarschijnlijk is de 
bodem hier hydrologisch het meest geschikt 
om natte gebieden aan te leggen en het 
beekdalensysteem gedeeltelijk in ere te 
herstellen. 



2.4.2 Siooplocaties in het bebouwd 
gebied 

Vanwege de daling van de 
woningvoorraadbehoefte zal een groot 
aantal woningen gesloopt moeten worden. 
Het gaat daarbij vaak om individuele 
panden of kleine groepjes gebouwen. 
Deze kampen met langdurige leegstand, 
verwaarlozing of doen vanwege een 
armoedige architectuur afbreuk aan het 
straatbeeld. Hierdoor ontstaat er geen 
aanleiding om ook de bebouwing in de 
omgeving te herstructureren. In een 
aantal gevallen gaat het wei om hele 
gebieden waarvan de bebouwing niet meer 
voldoet. Hierdoor zullen grootschalige 
herstructureringsprojecten noodzakelijk 
zijn. 

Uit de 'Woonmonitor Parkstad Limburg 
2007' blijkt dat er aan bepaalde 
bebouwingstypen weinig behoefte is. Het 
duidelijkste voorbeeld hiervan zijn de 
hoogbouwAats welke eind jaren ' 60 werden 
gegroepeerd in aparte deelgebieden. In 
Rolduckerveld is men al begonnen met de 
herstructurering van het hoogbouwgebied. 
Een groot deel van de etagewoningen is 
hier gesloopt. Ook in Bleijerheide zullen de 
Aats in de nabije toekomst tegen de vlakte 
gaan. 6465 

Ook de bouwtechnische staat kan een reden 
voor sloop zijn. Doordat een groot deel van 
de bebouwing van voor de oorlog dateert, 
zijn veel woningen verouderd. Doordat het 
hier in veel gevallen gaat om panden in 
particulier bezit verschilt de kwaliteit vaak 
per huis. Door regelmatig onderhoud is de 
staat van woningen die in beheer zijn bij 
de woningcorporaties over het algemeen 
redelijk. Vanwege de grote woningnood 
is op bepaalde plekken gebouwd met 
prefab gevelpanelen om het bouwproces 
te versnellen en de productie goedkoop te 
houden. Vanwege de slechte kwaliteit en 
geringe esthetische waarde komen dit soort 
woningen snel in aanmerking voor sloop. 

64 Parkstad-Limburg en E,til (2008), Woonmonitor 
Parkstad Limburg 2007, Maastricht/Heerlen 
65 Bertrand, c., Theunissen, E. en van Besouw, 
J. (1980), Limburg in Voge/v/ucht, Friese Pers 
Boekerij, Leeuwarden 

Rolduckerveld in 1980 

Naoorlogse woningen met prefab elementen in 
de wijk Erenstein 

Daarnaast is de match met de huidige 
woonwensen een belangrijke reden om hele 
woongebieden op de schop te nemen. Uit 
de woonmonitor blijkt dat er steeds meer 
behoefte is aan grondgebonden woningen. 
Het grote aantal portiekwoningen kan 
daarom verminderd worden. Van veel oude 
arbeiderswoningen zijn het totale pand en 
de kamers te klein om aantrekkelijk te zijn 
voor de woonconsument van nu. Omdat de 
portiekAatsendetekleinearbeiderswoningen 
vaak gegroepeerd liggen, ontstaan er 
hierdoor te herontwikkelen deelgebieden. 
66 

66 Parkstad-Limburg en E,til (2008), Woonmonitor 
Parkstad Limburg 2007, Maastricht/Heerlen 

Hoogbouwflats in Bleijerheide 

Arbeiderswoningen rondom Domaniale Mijn 

Etagewoningen in naoorlogs Nulland 

Panden die afbreuk doen aan historisch 
dorpslint 
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2.4.3 Locatiekeuze 

Omdat dit afstudeerwerk zich richt op de 
relatie tussen het landschap en het bebouwd 
gebied is het zaak om een locatie te kiezen 
waar beide werelden aangepakt dienen te 
worden. 

Vanuit het beekdalensysteem komen 
een aantal locaties naar voren waar het 
landschap en de ecologische waarde van 
Anselderbeek verbeterd kunnen worden. 

Rondom het stuwmeer Cranenweyer is 
veel winst te boeken. De nadruk moet 
echter liggen op de relatie tussen het 
stedelijk weefsel en het landschap. Vanuit 
dit oogpunt zal gekozen moeten worden 
tussen de overkluizing in het noordelijk 
gelegen Eygelshoven, het grensgebied 
tussen Nederland en Duitsland rondom 
de Bleijerheiderbeek in het zuiden of de 
afgesneden oude zijbeken bij Bleijerheide
Nulland en die bij het stadscentrum van 
Kerkrade. 
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Potentiele herstructureringlocaties in beekdal en slooplocaties in het bebouwd gebied 

Licht men de bebouwing van Kerkrade door, 
dan blijkt dat er verschillende deelgebieden 
aan te wijzen zijn die voor een grootschalige 
herstructurering in aanmerking komen. 
Het gaat hierbij om gebieden waarin de 
meerderheid van de bebouwing slecht 
aansluit bij de woningbehoefte of waar de 
kwaliteit erg laag is . 
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Ais beide kaarten worden samengevoegd, 
blijkt dat drie locaties in aanmerking 
komen. Omdat rondom de oude 
beektak bij Bleijderheide-Nulland zowel 
landschappelijk, (mijnbouw-) historisch, 
als voor het bebouwd gebied de meeste 
potentie aanwezig is, zal dit de locatie zijn 
v~~r het ontwerp ter afronding van dit 
afstudeerproject. 

Het is het gebied rondom de Domaniale 
Mijnstraat. 

Uiteindelijke locatiekeuze 
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Conclusie hoofdstuk 2 

Het beekdalenlandschap rondom Kerkrade wordt gevormd 
door twee beken: de Worm en de Anselderbeek. De beekdalen 
zijn in te delen in verschillende deelgebieden. De ecolgische 
waarde verschilt per gebied, maar is in de meeste gevallen 
vrij hoog. Ook de belevingswaarde verschilt per deelgebied. 

In de loop van de twintigste eeuw zijn verschillende kernen 
op het plateau van Kerkrade samengegroeid tot een geheel. 
De bebouwing ontwikkelde zich rondom de mijnterreinen, de 
bestaande kernen en langs de linten. In het bebouwd gebied 
zijn deelgebieden te herkennen uit specifieke tijdsperioden. 
De hoofdinfrastructuur voigt de richting van het relief en is 
noord-zuid georienteerd. 

Rondom de stadsrand is een band van begroeiing ontstaan 
waardoorvanuit het landschap geen contact mogelijk is met het 
bebouwd gebied. De plaatsing en orientatie van de bebouwing 
zorgt tevens voor een fysieke en visuele barriere vanuit het 
stedelijk weefsel. Om de relatie tussen het beekdalenlandschap 
en het bebouwd gebied te herstellen zullen deze barrieres 
weggenomen moeten worden . De ontwikkeling van 'groene 
vingers' kan hier een bijdrage aan leveren. 

Het beekdalensysteem is in de loop der tijd sterk afgekalfd. 
Knelpunten zullen moeten worden opgelost en oude situaties 
kunnen waar mogelijk hersteld worden. Vanwege de daling 
van de woningvoorraadbehoefte en een gebrek aan kwaliteit 
van bepaalde woningen zullen verschillende gebieden in 
het stedelijk weefsel een herstructurering ondergaan. Het 
ontwikkelen van een locatie waar zowel het landschap als het 
aangrenzende bebouwd gebied aangepakt dient te worden, 
biedt de mogelijkheid om de relatie tussen het landschap en 
het bebouwd gebied te verbeteren. 

Het gebied rondom de Domaniale Mijnstraat is een zijdal dat 
vroeger watervoerend was. Het omliggende bebouwd gebied 
zal worden geherstructureerd. Door het verder ontwikkelen 
van deze groene Yinger zal de relatie tussen het bebouwd 
gebied en het landschap verbeteren. 



Relatie tussen bebouwd gebied en landschap 

+ 

Door op zoek te gaan naar een locatie waar zowel het landschap als het aangrenzende 
bebouwd gebied aangepakt dient te worden, kan je twee vliegen in een klap slaan. 

--
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3. Bleiljerheide-Nulland 

De Domaniale Mijnstraat is een belangrijke ontsluitingsweg voor het zuidelijke deel van Kerkrade-Oost, 
Bleijerheide-Nulland geheten. Dit is het gebied ten zuiden van de lijn Stationsstraat-Grupellostraat en de 
lijn Hoofdstraat-Holzstraat. Dit gebied is op de kaart met een stippellijn aangegeven. Zowel ten oosten als 
ten zuiden grenst het aan het bebouwd gebied van het Duitse Strat3 en Pannesheide. Deze oude kernen zijn 
tegenwoordig onderdeel van de gemeente Herzogenrath. 
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3.1 Kennismaking met Bleljerheide-Nulland 

3.1. 1 Historische ontwikkeling 
Bleijerheiae-Nullana 

De na~m Bleijemeide werd voor het eerst 
genoemd rond 1700 als naam voor een 
groep woningen op de plek v~n het huidige 
Dr. Adensplein. Niet lang daarna wen:! de 
nilam Nulland gebrulkt voor een groepje 
boerdertjen bij de huidige Nullanderstr~M. 
Uit die tijd stammen ook de kernen Holz, 
StraB, Kohlberg en Pannesheide die net als 
Bleijemeide en Nulland bij het Land van 
Rode hoorden. 

Eind tade eeuw kreeg het klooster 
Kloosterrllde, het nuidige Rolduc, 
toestemming om steenwegen un te 
leggen om gewonnen kolen te vervoeren. 
De wegen die respectlevelijk leidden naar 
Valkenburg, Julich en Aken. zljn nog altljd 

~Is een duidelijke driesprong herkenb~ar 
in het stt<!tenpatroon. De weg nnr Aken 
volgde net tra<;.! v~n de huidige Nieuwstrut. 
Bij de kruising van de~e wegen werd begin 
19de eeuw de Domanlale Mijn opgertcht. 

Door de industrlalisat;e glng de Domaniale 
Miln rond 1900 "ink groelen. Er werden 
meerdere nleuwe schllchten lIangelegd, 
waaronder schlICht Nulland in 1907. Dele 
schlicht is nu de en>ge bew~ilrd gebleven 
schacht in K"'rkrllde. 

De eerste beboowing die de groei van 
de Domaniale Mijn tot oevo lg had, 
concentreerde zich rondom de Dude kern 
v~n Kerkrade. HoI~ en Bleijerheide, langs 
de wegen tussen de kernen en aan de 
Nieuwstraat. Terwijl in Nederland de wijken 
rondom de kerlll'ln bleven \lroeien en de 

l.ocaties nist<>rische OK1twikkelir>g Bleijemeide-Nul l~nd 

BI",ijerheiderstraat zieh ging ontwikkelen I 
als lint, ble",f de n;"'uwbouw in Duitsland 
beperkt. Koh lberg en StraG bleven als kern 
her1<enbi'lilr en er was weinig lintvorming 
aan de VQCcartstra~. 

De groen", ruimte russen Bleijemeide en 
Kerkrade bleef tot na de oorlog vrl] van 
b",bouwing, maar uiteindelijk wert! ook 
random Nulland het plateau vol gebouwd. 
Door net mijnspoor Viln de Domaniale Mijn 
bleef BI"'ij",meide lieht IIfgescheiden Viln 
KerknKIe, Na de sluiting van de Domaniale 
Mijn was het mijnspoor niet meer nodig. 
Op hetzelfde trace is toen de Domania le 
MTjnstrllat aangelegd.·'" 

61 http://www.kgv.nl.Ketk.-. Gist. renon 
Vondaag. 2g .prtl2011 
68 http:// ........ _nl ...... ijn.nl .2~.pril2011 



3.1.2 Relatie tussen bebouwd 
gebied en het landschap 

In paragraaf 2.3.2 Het slechten van de 
barrieres wordt beschreven dat het bebouwd 
gebied van Kerkrade met enkele groene 
vingers in contact zou kunnen komen 
te staan met de omliggende beekdalen. 
Op een beperkte schaal gebeurt dit al in 
Bleijerheide-Nulland en in het Duitse StraB 
en Pannesheide. Met name in Duitsland zijn 
deze onbebouwde groene inhammen in het 
stedelijk weefsel duidelijk herkenbaar. 

Groene vingers langs de Worm 

De woningen rondom het Maubach-dal 
zijn met de voorzijde georienteerd op de 
hellingen die bedekt zijn met bossen en 
weilanden. Deze groene Yinger heeft een 
zeer landelijk en open karakter. Dit wordt 
vooral beleefd vanaf de randen, want het 
gebied is slecht ontsloten. De verbinding 
naar het Wormdal wordt door het spoor 
onderbroken. Het Wormdal is enkel via een 
brug te bereiken. 

Rondom Kohlberg liggen de woningen met 
de achterzijde naar het dal gericht. Het 
aanwezige bos en de spoordijk zorgen 
voor een besloten karakter. Verschillende 
paden en hutten tonen aan dat het bos 
door omwonenden bezocht wordt. Ook de 

aanwezigheid van enkele voorzieningen, 
zoals een kinderdagverblijf en een 
schietterrein van de lokale schutterij, zorgt 
ervoor dat de omwonenden gebruik maken 
van deze groene ruimte. 

Het Peschertal wordt voor een groot deel 
gebruiktals landbouwgrond. Ten tijde van de 
Tweede Wereldoorlog liep hier de Siegfried 
Linie die Duitsland moest beschermen voor 
aanvallen vanuit het westen. De betonnen 
"drakentanden" die oprukkende voertuigen 
en tanks moesten tegenhouden, zijn 
hier nog altijd duidelijk aanwezig in het 
landschap. Via een tunnel onder het spoor 
komt men langs de resten van deze linie 
uiteindelijk in het Wormdal. 

100 200 300 400 500 1.000 ~ 
----=~----~~=========' ~ 
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Random de Bleijerhelderbeek bevinden 
zich de hellingvenen. Deze worden door 
een voetbalcomplex en de pl~atsellike 
begraafplaats gescheiden van het bebouwd 
gebied. Op Nederlands grondgebied ligt 
een gordel van villa's die het gebied verder 
afschermt. Slechts een wandelpad biedt 
toegang tot dit kwetsbare gebied. Veeder 
stroomopwaarts liggen In IM!t beekdal veel 
tuinen van de amliggende waningen. In 
Nederland ziin dit kleine, met schuttingen 
omheinde tuinen. Aan de OUitse kant 
van de !ilrens varmen deze tuinen in veel 
gevallen weilanden met fruitbomen en 
wardM de erfafscheidlngen gevormd door 
heggen. Hiertloor blijft een open groen 
karakter enigszins gewaarborgd, maar 

dit is voor bezoekers van het gebied niet 
waarneembaar amdat het voor hen nlet 
toegankelijk is. 

Van het vroegere zijdal ter plaatse van de 
huidlge Vroenstraat en de hoogbouwflats 
aan de Voorterstraat is we.n'g over. 
In de Jlren • 50 is dit dal grotendeels 
opgevuld ten behoeve van net verlengen 
van de Voorterstraat en de Oouw van de 
flats. Hlerdocr helinnert aileen net kleine 
originele deel tussen de VOQrterstl"1lat en 
de Anselderbeel<. aan het zijdal dat hler 
vroeger lag. Na~st het steile pad dat net 
bebouwd gebied en het beekdal met elkau 
verbindt, Ilgt deze inham verscholen tussen 
de t>egroeiing. Door deze verdekte ligging 

Groene vlngers I~ngs de An.:.:":m::_:-----~---':;;:;;:=~~;::::::::::~ 

en de natte grond vormt dit een geede 
Iocatie vocr flonl en fauna. 

De meest zichttJa", greene vinger is die 
rond de Domaniale Mijnstraat. DeIe weg 
domineert het gebied. langeren gebruiken 
het aanwezlge trapveldje en de skatebaan 
als hangplek. De bosschages In deze yinger 
worden voornamelijk gebruikt om net 
veri<eer uit het zicht van de omwonenden 
te houden. De enkele paden die hier 
doorheen Iopen zijn slecht onderhouden en 
de bosjes 21jn klein v~n formaat. Hierdoor Is 
de verblijfskwaliteit minimaal en heeft het 
!ilebied vocral een functie als verkeersruimte 
vocr lang2aam en snel verkeer. 



De groene vingers langs de Worm hebben 
aile drie een eigen ruimtelijk karakteren een 
eigen mate en vorm van gebruik. Ze vormen 
een meerwaarde v~~r het bebouwd gebied. 
De groene vingers random de Anselderbeek 
zijn minder herkenbaar en leveren nu 
weinig meerwaarde op voor het leefklimaat 
aan de randen van het plateau. De kwaliteit 
van de twee zuidelijk gelegen gebieden is 
hun ecologische waarde. Ze zijn kwetsbaar 
en door de beperkte ontsluiting bovendien 
slecht toegankelijk. Ze dragen daardoor 
vooral bij aan het beekdalensysteem en 
niet zozeer aan de woonomgeving. 

Om het onderscheid tussen de verschillende 
groene vingers te versterken, is een open 
karakter in het gebied random de Domaniale 
Mijnstraat wenselijk. Door de ligging, de 
grootte en de beperkte kwetsbaarheid kan 
deze vinger wei gaan bijdragen aan de 
leefbaarheid in het bebouwd gebied. 

In het Peschertal zijn de overblijfselen 
van de Siegfried Linie bepalend voor de 
identiteit van het gebied. Binnen het gebied 
rondom de Domaniale Mijnstraat is schacht 
Nulland een beeldbepalend element uit het 
verleden. Dit zijdal is onbebouwd gebleven 
omdat het gebied vroeger gebruikt werd 
door de Domaniale Mijn. De mijnschacht is 
daardoor uitermate geschikt om te fungeren 
als identiteitsdrager van deze graene 
vinger. Hierdoor kan het in Nederland slecht 
bewaarde mijnverleden op deze plek toch 
een prominente ral spelen. 
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3.2 Behouden vorm van krimp 

In Bleijerheide-Nulland en hetaangrenzende 
StraB wordt de noord-zuid georienteerde 
hoofdontsluiting gevormd door de 
Bleijerheiderstraat en de VoccartstraBe. 
Tussen deze wegen in liggen voornamelijk 
vooroorlogse woningen. In deze 'plateau
woonzone' voldoet een krimppercentage 
van 10 procent. 

Differentiatie van de krimp in 
Bleijerheide-Nulland 

Linten en bouwblokken: 
wei wandvorming 

3.2.1 Karakteristieken van het 
gebied 

8ebouwing 
Dit gebied wordt gedomineerd door 
lintbebouwing en vooroorlogse 
bouwblokken. De woningen zijn individueel 
gebouwd en in veel gevallen uniek. 
Vanwege een min of meer overeenkomende 
bebouwingsstijl vormen ze desondanks een 
geheel. Doordat de woningen vaak fysiek 
aaneengesloten zijn, vormen de voorgevels 
een lange wand. De bebouwing bevindt 
zich voor een groot deel direct aan de 
straat, waardoor deze wand nadrukkelijk 
het 'versteende' straatbeeld bepaalt. 

Er zijn plekken waar deze visuele 
wand wordt onderbroken, doordat het 
aaneengesloten karakter van bebouwing 
daar ontbreekt. De lege ruimten tussen de 
bouwblokken zijn nooit bebouwd geweest 
of na de sloop van een woning ontstaan. 
Na de oorlog heeft op verschillende kavels 
herbouw plaatsgevonden. In sommige 
gevallen zijn de lange rijwoningen 
vervangen door eenheden van geringere 
lengte. Hoewel de overige kenmerken die 
hiervoor zijn beschreven wei aanwezig 
zijn, is de uitstraling en identiteit op deze 
plekken minder krachtig. 

Linten en bouwblokken: 
geen wandvorming 

In de woonerven liggen de woningen aan 
een bijna volledig verhard straatprofiel. 
De eigenlijke weg kronkelt zich tussen de 
woningen, parkeerplaatsen, kunstmatige 
versmallingen en boompjes door. Hierdoor 
wordt het karakter van de woonerven 
bepaald door het geheel en niet zozeer door 
de weg en de daaraan gelegen bebouwing. Er 
is hier geen trottoir aanwezig, de bestrating 
loopt door tot aan het eigen kavel. Vaak 
dient een kleine verharde strook als buffer 
tot aan de woning. 

In het gebied staan ook woningen die 
beschikken over een voortuin. Het 
betreft onder andere woningen van 
mijnnotabelen. In de loop der tijd zijn 
verschillende rijtjeswoningen vervangen 
door vrijstaande woningen en tweekappers. 
Ook de meest recent gebouwde woningen 
beschikken vaak over een eigen voortuin. 
Door de aanwezigheid van de tuinen is het 
versteende karakter van het straatbeeld 
dat de rest van de wijk kenmerkt hier niet 
van toepassing. 

Woonerven of iets teruggelegen woningen met 
bestrating voor het huiS 



Wegenstructuur 
De hoofdstructuurvan de plateau-woonzone 
wordt gedragen door het vooroorlogse 
wegennetwerk. De Bleijerheiderstraat 
vormt in het westen de begrenzing van het 
gebied. De oude kern van Bleijerheide lag 
rond het Dokter Ackensplein aan de bocht 
in deze straat. Tussen de historische wegen 
van voor de mijnbouwindustrie hebben 
zich vanuit de oude kern bouwblokken 
ontwikkeld. Deze bouwblokken hebben 
geleid tot een geometrisch wegenpatroon. 
De toegevoegde woonerven liggen in de vrije 
ruimtes tussen de linten en bouwblokken 
in. Hierdoor hebben ze geen invloed op de 
hoofdstructuur. Ze doorsnijden wei enkele 
oude blokken. 

Op de kaart hiernaast is zichtbaar hoe de 
bebouwingssoorten verdeeld zijn over het 
plateau. In grote lijnen is zichtbaar dat 
de wandvorming voornamelijk plaatsvindt 
langs de oudste wegen, de Iinten en de 
eerste bouwblokken . Verder weg van de 
oude kern wisselen de soorten bebouwing 
elkaar af en is er vaak geen eenduidig 
straatbeeld. Het specifieke en authentieke 
karakter van deze historisch gezien 
belangrijke straten dient zoveel mogelijk 
behouden te blijven. 

Woningen met een voortuin 
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3.2.2 Krimpmogelijkheden 

Marktwerking zal bepalen welke woningen 
vrij komen. Aangezien de meeste woningen 
in particuliere handen zijn, ligt doorverkoop 
in dat geval voor de hand en is de kans op 
sloop klein. De lokale overheid moetdaarom, 
eventueel samen met andere partijen, een 
actieve rol spelen in het begeleiden van 
de krimp. Het slopen van woningen brengt 
hoge kosten met zich mee. Het is daarom 
belangrijk om opbrengsten te genereren 
en meerwaarde te creeren voor de directe 
omgeving. 

Wanneer een aantal naast elkaar 
gelegen woningen vrijkomt, ontstaan er 
mogelijkheden voor nieuwbouw waarmee 
geld verdiend kan worden . Door minder 
nieuwe kavels uit te geven dan er 
oorspronkelijk aanwezig waren, krimpt het 
aantal woningen. Bovendien kan er op deze 

manier een bijdrage worden geleverd aan 
het opheffen van de kwalitatieve mismatch 
door bebouwingstypen waar behoefte aan 
is toe te voegen aan de woningvoorraad. 

Daarnaast kunnen vrijgekomen kavels 
ruimtelijke en gebruiksproblemen oplossen 
die in de wijk spelen. Door de smalle 
straatprofielen en een slechte toegang 
tot de eigen grond is er een tekort aan 
parkeerplaatsen . Weinig achtertuinen zijn 
ontsloten. Bij het vrijkomen van grond 
kan worden gekeken of eigenaren van 
aanliggende kavels deze grond willen 
kopen. Zo groeit het kavel waardoor er 
geparkeerd kan worden op eigen terrein en 
de achtertuin wordt ontsloten. Een andere 
mogelijkheid is een slooplocatie te benutten 
om meerdere kavels tegelijk te ontsluiten 
via een gezamenlijk achterterrein. Er 
zal onderzocht moeten worden of hier 
ter plaatse behoefte aan is. Wellicht wil 

Krimpmogelijkheden om ruimtelijke en gebruiksproblemen op te lossen 

men tegen een vergoeding een deel van 
de diepe achtertuinen opgeven om zo 
parkeermogelijkheden en ontsluiting van 
kavels te realiseren. 

Er is een gebrek aan openbare ruimte 
als ontmoetingsplek, openbaar groen en 
speelplaatsen voor kinderen. Bij hiervoor 
geschikte locaties kan daarom overwogen 
worden om het vrijgekomen kavel niet 
te verkopen, maar te benutten om de 
openbare ruimte en zo de leefbaarheid in 
de wijk te vergroten. 

Op eTilkele plekken heeft de aanleg van 
tussenstraatjes de wegenstructuur van de 
wijk verzwakt. Aan deze tussenstraatjes 
liggen vaak kwalitatief mindere woningen. 
Door het slopen hiervan kan de oude 
structuur hersteld worden en kunnen 
hiervoorbeschreven mogelijkheden worden 
toegepast. 



Straatbeeld 
Hoe de woningen aan de straat gelegen 
zijn, is van belang voor de identiteit van 
de locatie. Door de krimp zal meer ruimte 
ontstaan en is het creeren van de voor de 
wijk karakteristieke wandvorming steeds 
moeilijker. Voor bepaalde locaties is dit 
echter wei wenselijk. Door actief beleid 
moet daarom sturing worden gegeven aan 
het straatbeeld. 

De Bleijerheiderstraat en de viersprong 
random het Franciscanerplein zijn 
bee/dbepalende e/ementen, waar de 
wandvorming behouden en waar nodig 
versterkt moet worden. Langs de overige 
historische wegen kunnen de woningen 
verder uit elkaar /iggen. Door de directe 
ligging aan de weg zal die ligging toch een 
essentieellijnelement vormen. Bij de ligging 
aan andere wegen heeft de woonfunctie van 
de woningen prioriteit. Hier is het mogelijk 
om de woningen ruimer te situeren, 
waardoor ze kunnen worden voorzien van 
een tuintje of een verhard oppervlak voor 
de woning. 

Huidige situatie Gewenste situatie 
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3.2.3 Enkele sfeerbeelden 

De ruimtelijke consequenties van de krimp 
zullen met name te ervaren zijn door de 
veranderingen in het straatbeeld . Daarom 
zal in deze paragraaf van twee locaties het 
huidige straatbeeld vergeleken worden met 
de gewenste situatie. 

In de Franciscanerstraat is de wandvorming 
duidelijk aanwezig. Halverwege deze straat 
verstoort een autogaragebedrijf dit beeld 
volledig. Naast het feit dat dit bedrijf hier 
ongewenst is, zou het vervolledigen van 
de gevelwand het straatbeeld hier Flink 
verbeteren. Het autogaragebedrijf zal dan 
ook vervangen worden door woningen 
met de gevel aan de straat. Een andere 
mogelijkheid is het aanleggen van een 
ruime parkeer- en groenplaats als alternatief 
voor nieuwbouw. 

In de Lodewijkstraat staat sommige 
bebouwing met de gevel op de rooilijn, 
terwijl naastliggende kavels over een 
voortuin beschikken. Ditgeefteen rommelig 
straatbeeld. De rijtjeswoningen aan de 
linkerkant zullen worden vervangen door 
twee- en drie-onder-een-kapwoningen 
en worden voorzien van een voortuin. De 
woningen aan de rechterkant van de straat 
zijn halverwege het eerste decennium van 
deze eeuw gebouwd op het blok op de foto 
na. Dit blok zal na verloop van tijd 
vervangen worden om het aan te laten 
sluiten bij de nieuwbouw. 

:! \ 
."- llMit _ " , , "".-.. .,.- , 

I 

o 

Huidige situatie Franciscanerstraat 

Gewenste situatie Franciscanerstraat 



Huidige situatie Lodewijkstraat 

Gewenste situatie Lodewijkstraat 
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3.3 Rigoureuze vorm van krimp 

Op de randen van het plateau liggen de 
beste mogelijkheden om de relatie tussen 
het bebouwd gebied en het omliggende 
landschap te verbeteren. Omdat in deze 
, randzone ' 40 procent van de woningen uit 
de markt moet worden genomen, ontstaat 
er ruimte om deze potentie te benutten. 
In deze paragraaf zal het gebied rondom 
de Domaniale Mijnstraat worden belicht 
dat als groene vinger verder zal worden 
ontwikkeld. 



3.3.1 Landschap in groene 
Yinger 

Het relief is bepalend voor het 
landschap en de waterhuishouding. 
Op het eerste oog is in dit gebied de 
bebossing overal gelijksoortig, maar er 
zijn wei degelijk verschillen. Op de 
steile natuurlijke hellingen hebben z ich 
volgroeide hellingbossen ontwikkeld 
zonder onderbegroeiing. De aangeplante 
bebossing op de dijklichamen is nog in 
ontwikkeling en is voorzien van struikgewas 
om het groen voldoende body te geven. In 
de bebossing op de hellingen zijn geen 
openingen aangebracht, waardoor deze 
een visuele barriere vormt. 

Door de hoogteverschillen stroomt 
regenwater snel weg. Het dijklichaam 
van de Voorterstraat vormt een barriere 
voor het water uit het bebouwd gebied 

_ kunstmatlge r.md van talud 

__ natuurlijke rand 

kUllStmatlge h~lIng 

• nat.uurlijke helling 

1 00 100 100 400 soo 

Het relief random Bleijerheide-Nulland 

en de groene vinger. Hierdoor is er een 
nat gebied ontstaan op het laagste 
punt aan de voet van deze dijk. Enkele 
bronnen op de aanliggende helling houden 
deze plek het gehele jaar vochtig. Behalve 
het broekbos bij de samenkomst van de 
Bleijerheiderbeek en de Anselderbeek, 
ontwikkelt zich ook een broekbos aan de 
voet van het dijklichaam. 

De overige bebossing bevindt zich binnen 
de groene vinger. De begroeiing bestaat 
hier voornamelijk uit bosschages. In de 
grootste eenheid, tegen de zuidelijke 
helling, staat een aantal oude bomen. In 
de lengterichting heeft dit deel voldoende 
omvang om als een bos ervaren te worden, 
maar door de beperkte breedte zijn de 
randen continu zichtbaar. De overige 
bosschages zijn dusdanig klein dat ze enkel 
het zicht blokkeren. 

bos5chage 

• bosschage met potentle lot 

• Jong kunnmatig hel11ngbos 

• kunstmatlg helftngbos 

• hellingbos 

100 200 )00 40Cl >GO 

Bebossing random Bleijerheide-Nulland 

Doordat de groene vinger gebruikt is als 
trace van het mijnspoor is de grondlaag 
verscheidene keren kunstmatig aangepast. 
Dit gebeurde ten behoeve van de 
mijnbouw, maar ook voor het verwijderen 
van de overblijfselen hiervan. De grond 
die gebruikt werd voor het verhogen 
van gebieden en het aanleggen van 
dijklichamen vulde men aan met 
mijnafval. De bod em is daardoor vervuild 
en verre van natuurlijk. Het autobedrijf dat 
gelegen is langs de Domaniale Mijnstraat 
zorgt voor extra vervuiling. Verplaatsing 
van het tankstation en de garage naar een 
plek buiten de groene vinger heeft daarom 
prioriteit. Behalve met het natte gebied 
aan de voet van het dijklichaam en de 
omliggende bronnen hoeft bij toekomstige 
aanpassingen weinig rekening gehouden 
te worden met aanwezige kwetsbare 
natuur. 

'00 200 po .,00 if 

Het relief en bebossing samen 
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3.3.2 Bebouwing rondom 
groene Yinger 

Om een duidelijk beeld te geven van het 
bebouwd gebied rondom de groene vinger, 
zullen verschillende eigenschappen aan 
de hand van een aantal kaarten worden 
belicht. 

Bebouwingstypes 

8ebouwingstype 
In Bleijerheide-Nulland is een groot 
overschot aan appartementen. Dit zal 
in de toekomst zeker niet veranderen. 
Het aantal etagewoningen kan daarom 
worden verkleind. In de woningmarkt is 
momenteel behoefte aan grondgebonden 
tussenwoningen. Deze sluiten goed aan bij 
de wensen en het budget van de huidige 
bewoners van het gebied. 

Typologie 

~ o 100 200 

Door de veranderingen rondom de groene 
vinger zal de leefkwaliteit in het gebied 
toenemen. Dit maakt het ook aantrekkelijk 
voor mensen die zich woningen uit een 
hoger segment kunnen permitteren. Het 
woningaanbod moet aangepast worden, 
zodat die doelgroep een geschikte 
woning kan vinden. Hierdoor zullen 
hooggewaardeerde vooroorlogse panden, 
tweekappers en vrijstaande woningen een 
belangrijkere rol gaan spelen. 

300 400 500 



Bezit 
De eigendomssituatie bepaalt voor 
een belangrijk deel de mogelijkheid 
en geschiktheid om gebieden te 
herstructureren. Wanneer men te maken 
heeft met verschillende eigenaren is het 
aannemelijk dat de kosten en tijdsduur van 
een saneringsproject zullen toenemen. Een 
of een beperkt aantal eigenaren is wenselijk 
om efficient aan de slag te kunnen gaan. 
Een woningcorporatie bezit vaak meerdere 
aaneengesloten kavels. Veranderingen 

Bezit 

o 100 200 

in het bezit van een corporatie liggen 
daarom voor de hand. Woningcorporaties 
zullen hun woningportefeuille grotendeels 
willen behouden. V~~r het in stand 
houden of versterken van bijvoorbeeld 
de lintbebouwing zijn investeringen en 
permanente bewoning gewenst. De 
woningcorporatie kan hier een rol in spelen. 
De huidige woningclusters rondom de 
groene vinger kunnen worden verruild voor 
bezit van panden die meerwaarde hebben 
voor het stedelijk weefsel. 

300 400 500 

Verspreiding bezit woningcorporatie 

Bezit 
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Waarde 
Door de huishoudenskrimp stijgt het aanbod 
van woningen en neemt de vraag af. De 
waarde van de woningen neemt in Parkstad
Limburg daardoor af. Met eenzelfde budget 
zal in de toekomst waarschijnlijk een nu 
nog te dure woning betaalbaar worden. 
De woningen die als eerste de markt uit 
gaan, zijn de woningen met de laagste 
kwaliteit en daaraan gerelateerde waarde. 
Woningen uit een hogere prijsklasse zullen 
aantrekkelijker worden en zullen in dit 
afstudeerwerk worden toegevoegd aan het 
woningaanbod. Door het wegvallen van 
de slechtste woningen en het bouwen van 
kwalitatief goede woningen zal de totale 
woningvoorraad verbeteren. 

Waarde 

€ € 

te slo~n won/ngen 

Waardedaling woningmarkt en nieuw te bouwen woningen 

Waarde 

o 100 200 300 

n;~uw t~ bouwen wonin9~n 

€ 

400 500 



Mogelijkheid tot aanpassen 
De bebouwing die momenteel een lage of 
ondergemiddeldewaardevertegenwoordigt, 
hoeft niet per definitie gesloopt te worden. 
Door deze panden aan te passen kunnen 
ze eventueel weer aantrekkelijk gemaakt 
worden voor de woningmarkt. Deze 
oplossing is goedkoper dan slopen en 
vervangen voor nieuwbouw. 

I 

1 I 
I I 

I' 

" 

Aanpassingen uitgevoerd 
. individuele uitbouw 

Geen aanpassingen mogelijk 
• niet samen te voegen appartementen 

2-op-l woningen 
portiek, geen lift mogelijk 
geen individuele aanD,lSSlnn"n 

Aanpasbaarheid 

o 100 200 300 400 500 

~iiiijelIJk 
• verdieping er bovenop • gee" indlv,duele 

HnpasS'ngeIl mogelilk 
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Karakteristiek 
Rondom de gruene Yinger zijn de tijdszones 
duidelijk her1<entl~ar. Een tlouwstij l 
die kenmer1<end is voor een t>ep~~lde 

tijdsperiode drllagt boij Mn het k~ r~ kter 
van de tluurten in Ker1<rade. Woningen die 
niet in dezelfde stijl get>ouwd zijn als de 
oml iggende won ingen dragen nlet tliJ aan 
de sfeer v~n de wijk. 
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Totaalbeeld 
Om een totaalbeeld van de kwaliteit 
van de afzonderlijke woningen 
te verkrijgen, is gekozen om de 
voorgaande eigenschappen te koppelen 
aan weegfactoren: 

Totaalbeeld 

o 100 200 300 400 500 

Waardering Woningen - weegfactoren 

Vraag (lange termijn) 
21\ 1 kapwoning +1 
vrijstaande woning +1 
hoekwoning-tussenwoning - 1 
appartement - 3 

y:raag (kQcte te[mijn) 
hoekwoning-tussenwoning +1 
vrijstaande woning - 1 
21\ 1 kapwoning - 2 
appartement - 3 

Waa[de 
hoog +3 
gemiddeld - bovengemiddeld +2 
ondergemiddeld - gemiddeld +1 
laag (aangepast) 0 
laag (nog aan te passen) - 1 
laag (niet aan te passen) - 2 

Ejgendom 
particulier +1 
corporatie - 1 

Karakte[istiek 
wei +1 
niet 0 

Ligging (afstand tot) 
landschap 0-100 m. +2 
landschap 100-200 m. +1 
landschap +200 m. 0 
buurtcentrum 0-250 m. +1 
buurtcentrum +250 m. 0 

Totaalbeeld 

_ hoge kwaliteit ---
--_ lage kwaliteit 
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3.3.3 Relatie landschap en 
bebouwd gebied 

Visuele relatie 
De aanwezigheid van de groene vinger is 
momenteel nauwelijks merkbaar vanuit 
de wijk. Bebouwing en/of groenpartijen 
blokkeren het zicht. Op slechts enkele 
plekken is de groene ruimte te zien, maar 
ook dan ziet men slechts een fractie van 
de totaal omvang. Ais de groene vinger 
een prominente rol wil gaan spelen in het 
bebouwd gebied, dan is het noodzakelijk 
dat de visuele barrieres weggenomen 
worden. 

Fysieke relatie 
De groene vinger is slecht ontsloten. 
Het gebied heeft een beperkt aantal 
toegangen, waarvan een groot deel slecht 
toegankelijk is. De aanwezige paden binnen 
het gebied worden slecht onderhouden. Ze 
zijn bezaaid met kuilen of overwoekerd 
door brandnetels en andere beplanting. 
Hierdoor kan van de groene vinger niet 
goed gebruik gemaakt worden. 

Visuele barrieres vanuit de wijk naar de groen vinger 

Ontsluitingsmogelijkheden tussen bebouwd gebied en groene vinger 

In de toekomst is een goede 
toegankelijkheid van het gebied essentieel. 
Er zullen meer mogelijkheden moeten 
komen om het gebied te betreden. Ook de 
ontsluiting binnen het gebied kan verbeterd 
worden om het gebruik van de groene vinger 
te bevorderen. Door het accentueren van 
hoofdtoegangspaden kan men het gebruik 
sturen. Op deze wijze kan het kwetsbare 
deel ontlast worden. Door het vervagen 
van de grenzen tussen het bebouwd gebied 
en het landschap zal de overgang tussen 
beide . werelden' geleidelijker worden en 
zal het 'wonen in het beekdalenlandschap' 
vorm krijgen. 



3.3.4 Symbiose landschap en 
bebouwing groene Yinger 

In het geval van krimp is het vaak moeilijk 
om het exacte verloop binnen een gebied te 
voorspellen. Het is daarom van belang om 
te werken met verschillende deelstappen 
of scenario' s. Hierdoor kan men in de 
toekomst bijsturen als ontwikkelingen 
anders verlopen dan gedacht. 

Scenario 0 

In deze paragraaf is er voor gekozen om 
tussen de huidige situatie en de beoogde 
situatie in 2040 vierscenario . s uitte werken. 
Door in deze scenario' s te kiezen v~~r het 
ontwikkelen van deelgebieden kan worden 
gezorgd dat deze plekken adequaat worden 
aangepakt en zo een meerwaarde kunnen 
creeren voor de buurt. Zodoende blijft de 
omgeving ook tijdens het krimpproces 
aantrekkelijk voor de bewoners. 

200 300 400 soo 

Op de volgende pagina' s zijn deze 
scenario's uitgewerkt per deelonderwerp. 
Om een beter beeld te kunnen vormen zal 
er uiteindelijk per scenario een sfeerbeeld 
worden getoond van het desbetreffende 
deelgebied. 
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Scenario 3 

Scenario 4 
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Bebouwd gebied 
Omdal de bevolking geleldelljk knmpt, 
zullen iedere keer slKt!tJ kleloe Hflheden 
vnj komen. Om Ie _rkomen dat dll It'idt 
lot verschi Ieode. door de wlJk versprelde, 
brule. liggl!!llde lerreioen. moet worden 
geprObeerd ~ krimp "'l'Iaf het be9ln tfl 
bundelen. Hiflrdoor kunnen deelgebleden 
ontwikkeld worden. Met behulp v.n d!! 
waardeb~rten va n r;olJr(lg('Hf 3.3.Z Js un 
Jnschatting tfl malc.en welk. wonlngen .Is 
eerste vrij luJIen kom~n 'I'OOr sloop. 

De etagewoningen. waarvln y!!(Witcht 
mag worden dat dell! alS eersta g&sloopt 
g;yn word"", liggen op de grens met de 
groene \ringer. Door l'Iet wegvallen yan deze 
bebouwing ontltnt rulmte om dol greene 
'linger een eersle stap lIet ~uwd gebled 
In Ie brengen. Na venoop van tijd lu llen 
steeds meer blokken 'II'i.!kamen. waaflloor 
de groene 'linger zIch steeds vetOer In het 
bebouwd gebiI!d o n OfltWlkkeien. 

een bioi< dit' In ""I befit Is van Nn 
woning.corporatle ltan In zljn geheel 
en gelijktijdig onlelgel'ld en gesloopt 
worden. Doard<Jt lIet wonlngbezlt van 
di e corponltie nust ellta" 11g1. Iltidt dit 
tot een I~",,!!nschakellng ven d. greene 
rulmte blnnen hat bebouwd gellied. Door 
de sloop van wonlngen komt ""I green nlet 
aileen tussen de wonlnpen In, malr at oak 
de groeoe ruimte random dol OOmlnlale 
Mijnstraat loenemen. 

Hoe en .. itnoeer P<lrtleuUere wonlngen 
vnjkomen Int zlch moeIlijk IIOcrspellen. 
Zeer waIltr1Cllljnlijk zal dit per geval 
afzonder1iJk gebeu~n. Hierdoor zullen 
de stnIten Iar'lgzallllNon ' leeglopen '. 
Overgebleven wonlngen w ilen lIienloor 
(seml-) vr1.1staand In de greene rulmte 
kame<> Ie stnn. 

De WQI1ingllfl un de r.nclen van de groene 
yinger Iullen met de voor1o;ant nellting 
het groen worden georWInteerd. l1iflrdoor 
klljgen de bewoners ook In huls het geyoeJ 
dat Ie In de greene vlnger wonen. vanaf 
de W!!gen heet't ml!l1 vnJ lIe1l1 over de 
greene yinger wlln:Ioor lOWe! de fysieke 
a ls de vi5~ toeglnkelijklleld optimaal ;5. 
Aile wijkbt!wonenl proftteren IIlerdoor vln 
de g.wne rulmt. . OOOr het ontwikkelen 
vitn de grvene rulmte word! de Ioxitti!! 
aantrekkeliJker om tfl wonen. De wonlng.en 
die binnen deu Rllm~ worden gebouwd 
ziln woningen In 1Iet !loge segment. 



Bebouwd gebied 
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Waterhuishouding 
Het doel is am een waterloop in de groene 
vinger te herintroduceren. Het relief leent 
zich hier prima voor, maar er moet worden 

voor een toevoer van water. 

Het talud ten zuiden van schacht Nulland zal 
worden Hierdoor zal de schacht 
niet aileen vanaf de weg, maar ook vanuit 
de wijk volledig zichtbaar worden. Rondom 
de schacht zal een waterpartij worden 

die zal fungeren als 
voor regenwater. Hieruit kan een nieuw 
aan te waterloop worden 
Door de van helofytenfilters zal de 
waterkwaliteit naar behoren zijn. Op deze 
manier wordt het beekdalensysteem van de 
Anselderbeek verrijkt, kunnen piekafvoeren 

worden verminderd en 
zicht- en 

tastbaar binnen het bebouwd gebied. 
De waterloop kan tevens dienst doen als 
buffer tussen het verkeer op de Domaniale 

en recreatieve gebruikers in de 
groene vinger. 

Om voor de vijver rondom de schacht een 
zekere toevoer van water te garanderen zal 
stroomopwaarts een extra retentievijver 
worden Hier kan het 
vanuit de wijk worden opgevangen. In 
de wijk wordt het momenteel 
direct afgevoerd op het riool. In de toekomst 
zal de via het oppervlaktewater 
afstromen. In natte tijden zullen dus 
verschillende stroompjes ontstaan in de 
groene ruimte. Bovendien zullen er op 
enkele plekken poelen ontstaan. 



Waterhuishouding 

;' 

~ 0 100 200 300 400 500 

r / 
~ 

( 
Scenario 1 Scenario 2 

(, 

I 
I 

~ -,'-
\ "\,---- / --- ,/ / 

"--.---------I 

","'---- ----
I ( ( ( 

103 



104 

Bebossing 
Niet aileen het stedelijk weefsel zal 

worden. 
Ook het 

zal ondergaan. 
Hierbij zal een koppeling gemaakt worden 
met het Umburgse Heuvelland door de 
hoogteverschillen te accentueren en het 
relief beter leesbaar te maken. 

Een eerste van een 
aantal random de Domaniale 
Mijnstraat om zo een vrij zicht over de 
ruimte mogelijk te maken. Meidoornhagen, 
parallel aan de weg, zorgen voor een 
buffer maar houden het visuele contact in 
stand. Bovendien worden 

op de hellingen om het relief te 
accentueren. plekken waar de hellingen 
steiler worden veranderen deze hagen 
in om erasie tegen te gaan en 
afgronden af te schermen. 

Het langwerpig bosje ten zuiden van 
de Domaniale Mijnstraat is te klein van 
formaat om te functioneren als 
bos. Door een gebrek aan ruimte kan het 
zich niet verder te ontwikkelen. Daarom zal 
het worden Op deze manier 
vormen de bomen een dat de 
lengterichting van het dal zal versterken. 
Bovendien benadrukt het de steile helling 
waartegen het ligt. Daarnaast schermt 
het op deze wijze de daar achterliggende 

af van het verkeer op de weg. 

Het kwetsbare broekbos in het natte deel 
van de groene zal meer geIsoleerd 
worden. Hierdoor kunnen flora en fauna 
zich beter ontwikkelen. Om dit te bereiken 
zullen naastgelegen op afstand 
worden gelegd en als 
buffer. 

De woningen ten noorden van deze weg 
liggen op een op het zuiden georienteerde 
helling. Na de sloop van 
zal deze strook worden met 

zoals in hetUmburgse 
Heuvelland is. Oak in de groene 
binnenruimtezullenhoagstamboomgaarden 
worden aangepland. 

In het hellingbos random de Anselderbeek 
zullen openingen worden Vanuit 
het bebouwd zal hierdoor zicht over 
het dal en het in Duitsland 
gebied worden. Bovendien zullen 
kerktorens van gelegen wijken 
als Spekholzerheide en Terwinselen te 
zien zijn. Daarnaast zal het beekdal van 
de Anselderbeek door deze apeningen 
beter bereikbaar worden. Het weghalen 
van de Voorterstraat zal dit nog meer 
bevorderen. De relatie tussen het beekdal 
en het bebouwd wordt hierdoor 
versterkt. Het behoud van de voetbalve!den 
en de begraafplaats garandeert dat de 
hellingvenen beschermd 

Het kwetsbare broekbos in het natte deel 
van de graene vinger zal meer I"I"''''f''IIQe, ... rI 

worden. Hierdoor kunnen flora en fauna 
zich beter ontwikkelen. Om dit te bereiken 
zullen naastgelegen paden op afstand 
worden en zorgt als 
buffer. 

De ten noorden van deze weg 
liggen op een op het zuiden georienteerde 
helling. Na de sloop van bebouwing 
zal deze strook beplant worden met 

zoals in het Umburgse 
Heuvelland gebruikelijk is. Oak in de groene 
binnenruimtezullenho!OQ~sta 
worden aangepland. 

In het hellingbos random de Anselderbeek 
zullen openingen worden Vanuit 
het bebouwd zal hierdoor zicht over 
het dal en het in Duitsland 
gebied mogelijk worden. Bovendien zullen 
kerktorens van gelegen wijken 
als en Terwinselen te 
zien . Daarnaast zal het beekdal van 
de Anselderbeek door deze apeningen 
beter bereikbaar worden. Het 
van de Voorterstraat zal dit nog meer 
bevorderen. De relatie tussen het beekdal 
en het bebouwd wordt hierdoor 
versterkt. Het behoud van de voetbalvelden 
en de dat de 
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• bestaand groen 

• nieuw groen 
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500rt landschap 
Momenteel is het gebied random de 
Domaniale Mijnstraat een restruimte 
waarin het aanwezige groen geen of een 
beperkte functie heeft. Het aan de overzijde 
van de Voorterstraat gelegen beekdal 
random de Anstelderbeek is een compleet 
andere wereld. Het is de bedoeling am 
het beekdalenkarakter het bebouwd 
gebied in te krijgen en de groene ruimte 
betekenis te geven voor zowel recreatie 
als natuurontwikkeling. Langzaamaan 
zal het rest- en kijkgraen verdwijnen en 
plaatsmaken voor het beekdal en de te 
ontwikkelen graene vinger. 

Recreatieplekken zoals het speelveldje 
liggen nu weggestopt achter het groen. 
Deze zullen een prominente rol krijgen in de 
nieuwe groene ruimte. Door speelplekken 
te creeren voor kinderen en jongeren zal 
de mate van gebruik van en de binding met 
de groene vinger toenemen. Bovendien 
wordt de buurt hierdoor aantrekkelijk voor 
jonge mensen am zich te vestigen. De 
recreatieplekken zullen op afstand van de 
kwetsbare natuur en dicht bij de bebouwing 
worden gesitueerd. 



Soort landschap 

• beekdal (bebossing en beek) 

'restgroen' en 'kijkgroen' 

groene Yinger (grasland, boomgaarden, graften en hagen) 
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Voor reeler 5C.O!nilrio is er voor gekOZefi 
om een spedflek dfleIgoebieel d~5danill re 
ont ..... ikke len det den! een ml!erWilarne 
voor lie!. ste<leWjk weefsel nl vorm .......... de 
relatle t ussen lIet (beekdlolen- )llIndschllp 
en lIet beDOuwd get>led zal ver>teo1ten. 
Voor aile kXiltlet worden <:ukuurflistorlscl1e 
Iilndsdlapselementen gebruikt dIe 
kef1merlcend l ljn vOCr Zuid-limbu'1l . 
HQovstamboomgaarden, meidoomllllgen, 
gfllften en poelttn brenoen het k .... ilkter 
van het UmbVrg!>e Heuveillilnd terug in de 
greene vlnger. 

-""" , 

S.(.h.!u:11t Null<lnd zal een yocrneme roI s.pelen 
blnnen de groen'" vinger. MOI'T1fIntHI III 
cleU sch.a<:ht vamlft cIe wij~ vrijwel volledlg 
ult tIttt zidlt. In de !lewenste Iftuatie lal de 
scI1Kht de bNkllilnger worden vlln die dMI 
van de gmene Yinger. 



Huidige situatie random schacht Nulland 

Gewenste situatie random schacht Nulland 
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Scenario 2 
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De Klein-Nullandstraat ligt op de rand van 
het beekdal en heeft daarom de potentie 
om mooie vergezichten mogelijk te maken. 
Momenteel blokkeren verschilliende 
bosschages het uitzicht over het omliggende 
landschap, waardoor de unieke locatie 
niet wordt benut. Door het creeren van 
openingen in de aanwezige groenrand zal 
het zicl1t over het beekdal en de agrarisch 
gebied wei mogelijk worden. 



Huidige situatie random Klein-Nullandstraat 

Gewenste situat ie random Klein-Nullandstraat 
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Scenario 3 
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Momenteel is het woongebied rondom de 
Pancratiusstraat een na-oorlogse woonwijk 
als vele anderen. Doordat het landschap hier 
de wijk wordt ingetrokken ontstaat er een 
groene binnenruimte. In deze binnenruimte 
is het Limburgse landschap duidelijk 
zichtbaar en ontstaat de mogelijkheid om 
te recreeren in de groene Yinger. 





Scenario 4 
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Het verkeer op de Domaniale Mijnstraat 
knijgt weinig tot niets mee van het landschap 
waarin men zich bevindt. In de gewenste 
situatie zal de lengterichting van het 
beekdal worden benadrukt, het zicht op het 
landschap en schacht Nulland zal worden 
vrij gemaakt en de vroeger aanwe"L ige 
waterloop zal worden teruggebracht. 
Hierdoor is het gebied rondom de Domaniale 
Mijnstraat niet langer een restruimte, maar 
wordt het onderdeel van het omliggende 
landschap. 



Huidige situatie Domaniale Mijnstraat 

Gewenste situatie Domaniale Mijnstraat 
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