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V O O R W O O R D

Dit boekwerk bevat het ontwerpend onderzoek 

naar de herstructurering van het samengestelde 

bouwblok op de kruising van de Bongerd en de 

Pancratiussttraat, gelegen in het centrumgebied 

van Heerlen en in 1988 ontworpen door Arthur 

Albertz. Tijdens het ontwerpproces is de 

middeleeuwse geschiedenis van de stad in relatie 

tot de ontwikkeling van de projectlocatie de 

rode draad door het proces en het belangrijkste 

uitgangspunt bij de totstandkoming van het 

programma en het ontwerp geweest.   

Het ontwerpend onderzoek is een vervolg op een, 

in groepsverband, gedaan onderzoek naar het 

functioneren van het centrumgebied van de stad 

Heerlen. Aanleiding voor dit onderzoek was het 

niet functionerende, niet duidelijk gedefinieerde 

en onsamenhangende centrum van de stad als 

gevolg van de grote leegstand waar de stad mee 

te maken heeft gekregen.  

Het onderzoek is uitgevoerd binnen het 

afstudeeratelier “Quality Shop IBA Parkstad 

2020”, maar is gedurende het onderzoek 

veranderd in “Studio Parkstad”. Het heeft geleid 

tot inzichten over het functioneren van het 

stadscentrum en het creëren van uitgangspunten 

om de bovengenoemde problematiek op te 

lossen. Beiden zijn meegenomen in het individuele 

ontwerpproces en hebben een bijdrage geleverd 

aan de totstandkoming van het ontwerp.   
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Het doen van een afstudeeronderzoek is geen 

individueel proces. Er zijn meerdere mensen die 

hebben bijgedragen aan het eindresultaat van dit 

ontwerpend onderzoek. Daarom wil ik hier een 

aantal mensen persoonlijk bedanken voor hun 

bijdrage. Afstuderen doe je tenslotte niet alleen. 

Allereerst wil ik de afstudeercommissie, bestaande 

uit Jos Bosman, Joost Glissenaar en Marcel 

Musch bedanken voor hun bijdrage aan mijn 

afstudeeronderzoek. Hun kritische houding 

ten opzichte van mij, mijn ontwerp en mijn 

beweegredenen hebben er toe geleid dat ik na 

een intensief proces, waarin ik tot driemaal toe 

opnieuw ben begonnen en met vallen en opstaan 

een eindresultaat heb behaald waar ik trots op 

ben.  Hun kritische blik, gepast commentaar en de 

juiste aanwijzingen hebben ervoor gezorgd dat ik 

het ontwerpproces anders ben gaan benaderen 

dan voorheen en dit heeft ertoe geleid dat ik het 

ontwerp naar een hoger niveau heb getild. 

Tevens wil ik mijn collega’s van het Studio Parkstad 

atelier bedanken. Een vanaf dag één samenwerkend 

atelier, met een groot groepsgevoel, waarbinnen 

iedereen bereid was elkaar te helpen, scherp te 

houden en te sturen wanneer dit nodig was. In 

de goede periodes, maar ook in de mindere 

tijden van een ontwikkelingsproces hebben de 

ateliergenoten altijd als goede sparringpartners 

voor elkaar klaargestaan. 

D A N K W O O R D

Jorrit Boogaard
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S U M M A R Y

In this design study an investigation has been done 

to find a perfect building form and appropriate 

program for the restructuring of a composite block, 

designed by Arthur Albertz in 1988, located at the 

intersection of the Bongerd with Pancratiusstraat 

in the center of Heerlen.

The gained knowledge and created strartingspoint 

from previous research has led to the choice of 

location for this design project. first, the historical 

development of the location, from the beginning 

of Heerlen in the Middle Ages, is mapped out. 

This shows that Heerlen was formerly a walled 

fortress and the project site is situated exactly on 

the site of the former city wall of the fortress, with 

the St. Pancratius church, the Schelmentoren and 

the banked slope as visible remains of this arose 

place. However, nowhere attention is paid towards 

this medieval history. The program for the design 

uses this information to allocate the new building 

and design as a visitorcentre, with the focus  on 

the significance of the place where the building 

is located and how it is oriented as also what the 

city and its surroundings further have to offer. The 

total program involves a combination of exhibition 

spaces, residentials and restaurants. 

The current situation serves as a constructive 

starting point for the design of which portions 

are demolished and new ones are added. The 

concept capitalizes on the return of the historic 

city wall by a modern interpretation of this. To 

this end, a massive, new concrete wall is created, 

which holds the shape of the north facade of the 

present building. In this way the urban form of the 

traditional medieval fortress is preserved. The wall 

acts as a connecting element and route between 

two redesigned masses, situated on the church 

square, in which different functions are located.

The design is intended to make the user aware of 

the significance of the place where the building is 

located and what this place has meant for Heerlen. 

for this purpose, the building has an interactive 

character relative to the existing historical relics 

to stimulate this awareness. There are elements 

added that emphasize the presence of the St. 

Pancratius church, the Schelmentoren, the urban 

form of the historical fortress and the slope. 

This interactive character is not only determined 

by the interaction between the building and 

the historical relics, but also by the interaction 

between the different functions and materials of 

the two buildings and the interaction they have 

with the square. The design responds to the 

sensory experience between the elements, with 

the emphasis on the view.  
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In dit ontwerpend onderzoek is gezocht naar een 

ideale gebouwvorm en passend programma voor 

de herstructurering van het in 1988 door Arthur 

Albertz ontworpen samengestelde bouwblok, 

gelegen op de kruising van de Bongerd met de 

Pancratiusstraat in het centrum van Heerlen. De 

opgedane kennis en gecreëerde uitgangspunten 

uit het vooronderzoek hebben tot de locatiekeuze 

voor deze ontwerpopgave geleid.  Allereerst is 

de historische ontwikkeling van de plek in kaart 

gebracht vanaf het ontstaan van Heerlen tijdens 

de middeleeuwen. Hieruit blijkt dat Heerlen 

vroeger een ommuurde vesting is geweest en de 

projectlocatie precies op de plek van de vroegere 

walmuur van deze vesting is gesitueerd, met de 

St. Pancratiuskerk, de Schelmentoren en het 

opgehoogde talud als zichtbare overblijfselen 

van deze ontstaansplek. Echter wordt nergens in 

de stad aandacht besteed aan dit middeleeuwse 

verleden. Het programma voor het ontwerp 

springt in op dit gegeven door het nieuwe gebouw 

en ontwerp als bezoekerscentrum te bestemmen, 

waarbij de focus ligt op de betekenis van de plek 

waar het gebouw staat en waarop het georiënteerd 

is als mede wat de stad en haar omgeving verder 

te bieden heeft.  Het totale programma betreft 

een combinatie van expositieruimtes, woningen 

en horeca. 

De bestaande situatie dient als constructief 

uitgangspunt voor het verdere ontwerp. Hieruit 

worden delen gesloopt en nieuwe toegevoegd. 

Het concept speelt in op het terugbrengen van 

de historische walmuur middels een moderne 

interpretatie hiervan. Hiertoe wordt een massieve, 

nieuwe betonnen muur gecreëerd die de vorm 

van de noordelijke gevel van het huidige gebouw 

aanhoudt. De stedenbouwkundige vorm van de 

van oudsher middeleeuwse burcht blijft hierdoor 

behouden. De muur fungeert als verbindend 

element en route tussen twee, op het kerkplein 

gesitueerde, nieuw vormgegeven massa’s, waarin 

verschillende functies zijn gesitueerd. 

Het ontwerp is erop gericht om de gebruiker 

bewust  te maken van de betekenis van de plek waar 

het gebouw staat en wat deze plek voor Heerlen 

betekend heeft. Hiertoe heeft het gebouw een 

interactief karakter ten opzichte van de aanwezige 

historische overblijfselen om deze bewustwording 

te stimuleren. Er zijn elementen toegevoegd die 

de aanwezigheid van de St. Pancratiuskerk, de 

Schelmentoren, de stedenbouwkundige vorm van 

de burcht en het talud benadrukken. Dit interactieve 

karakter wordt niet alleen gezocht en bepaald door 

de interactie tussen het gebouw en deze historische 

overblijfselen, maar ook door de interactie tussen 

de verschillende functies en materialen van de 

twee gebouwen en de interactie die zij hebben met 

het plein. Het ontwerp speelt in op de zintuiglijke 

beleving tussen de elementen, waarbij de nadruk ligt 

op zien. 

S A M E N VAT T I N G
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Heerlen is een bijzondere stad. van een vredig 

dorpje met een sterk landelijk karakter groeide  het 

door de opening van de kolenmijnen aan het begin 

van de twintigste eeuw uit tot een stad.  Heerlen 

ontwikkelde zich tot kantoren- en centrumstad van 

de oostelijke Mijnstreek, waarvan het karakter 

en de stedelijke structuur grotendeels gevormd 

is door de mijnbouw. De mijnbouw bracht een 

grote werkgelegenheid met zich mee, waardoor 

het aantal inwoners, vooramelijk mijnarbeiders, 

explosief groeide. Deze inwoners werden 

gehuisvest in arbeiderswijken, de situering hiervan 

werd bepaald door de ligging van de mijnen zelf, 

te weten ten noorden van de spoorweg. Door 

de lagere grondprijzen van verspreid liggende 

industrieterreinen, maar ook door een bewust 

gevoerd antisocialistisch beleid probeerde men 

de stad vorm te geven. De wijken werden als 

zelfstandige eenheden zonder onderling verband 

gebouwd, waardoor een bijzondere ruimtelijke 

structuur is ontstaan, waarbij het groen tussen de 

wijken tot diep in de stad doordringt.

na de Tweede Wereldoorlog was woningnood een 

nationaal probleem, zo ook in Heerlen. De overheid 

subsidieerde goedkope en vooral snel te realiseren 

woningbouw en ad-hoc oplossingen wogen vaak 

zwaarder dan een evenwichtige ontwikkeling van 

de stad als geheel. Dit zorgde voor een uniforme 

vormgeving en een onsamenhangend beeld 

waardoor Heerlen een gefragmenteerde stad 

werd; een verzameling van losse uitbreidingen. 

Door variatie aan te brengen in de onderlinge 

ordening van de huizenblokken, straten en pleinen 

werd geprobeerd dit te voorkomen, het resultaat 

was echter een diversiteit aan stedenbouwkundige 

structuren (welke nog steeds in het stadcentrum 

aanwezig zijn) die de stad complex maakten en 

een onduidelijke stadsstructuur gaven.

De ambitie was om van de stad een geheel te 

maken met tevens een duidelijk imago. Middels 

verdere uitbreiding en met de aanleg van 

verbindingswegen en doorbraken werden de tot 

dan toe los gelegen wijken aaneen gesmeed. 

Echter toen in de jaren zeventig de mijnindustrie 

verdween, viel de fundering van de stad uiteen en 

kwam deze weer op eigen benen te staan met een 

sterke krimp van de stad als gevolg; resulterende 

in sociale problematiek, hoge werkloosheid, 

een te laag regionaal inkomen, wegtrekkende 

hoger opgeleide jongeren en een te langzame 

groei van startende ondernemingen. Dit heeft 

ook zijn weerslag op het centrumgebied van 

de stad gehad waar zich in korte tijd een hoog 

leegstandspercentage ontwikkelde met als gevolg 

dat het centrumgebied weinig samenhangend en 

niet duidelijke definieerbaar is waardoor het niet 

meer op een juiste wijze functioneert.

I N L E I D I N G
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Een oplossing voor deze problematiek werd 

gevonden in het compactiseren en beter definiëren 

van het centrum. Middels het vooronderzoek is een 

uitgebreide analyse gedaan naar het functioneren 

van het centrumgebied, dit is het gebied dat valt 

binnen de bestaande stadring. Er is onderzoek 

gedaan middels drie thema’s; stadsring, straten en 

pleinen waarmee getracht is de problematiek op 

drie samenhangende niveaus in kaart te brengen. 

De uitkomst van het onderzoek is een actieplan met 

aandachts- en actiepunten om het centrumgebied 

te compactiseren, beter te definiëren en hierdoor 

beter te laten functioneren.

Dit ontwerpend onderzoek is een vervolg op het 

actieplan en speelt in op de gestelde aandachts- en 

actiepunten.  De projectlocatie voor dit ontwerpend 

onderzoek betreft het samengestelde bouwblok 

aan de Bongerd en de Pancratiusstraat, welke in 

1988 door de Maastrichtse architect Arthur Albertz 

is ontworpen. In het actieplan is bepaald dat, na 

de voltooiing van het maankwartier, de benadering 

van het stadscentrum middels het Wilhelminaplein 

een belangrijke nieuwe aanvoerroute voor het 

centrum gaat zijn. De projectlocatie komt hierdoor 

aan de rand van het stadscentrum te liggen, wordt 

een toegangspoort voor het centrumgebied 

en moet richting en duidelijkheid geven aan 

diegenen die het stadscentrum vanaf deze zijde 

benaderen. Bovendien functioneert het ontwerp 

met zijn huidige functies niet meer naar behoren 

en krijgt in de nabije toekomst met een hoog 

leegstandspercentage te maken. naast dit hoge 

leegstandspercentage past ook de architectuur 

ervan niet meer in het huidige beeld. Waar 

het bouwblok in de jaren tachtig, door Arthur 

Albertz, als modern vormgegeven geldt, blijkt 

nu dat de architectuur niet tijdloos is geweest. 

Het ontwerp oogt gedateerd en doet afbreuk 

aan haar omgeving. ook betreft het een centraal 

punt te midden van drie pleinen, binnen de, van 

oudsher, “middeleeuwse burcht”. Het gebouw 

bereikt hierdoor meerdere plekken, ieder met een 

eigen identiteit en functie. Het samengestelde 

bouwblok zou veel meer met dit gegeven en de 

gedifferentieerde context kunnen doen, maar doet 

dat nu niet, terwijl de ingrediënten wel aanwezig 

zijn.

Kerklein

Bongerd

W
ilhelm

inaplein
Pancratiusstraat

Afbeelding 1.1 Situering projectlocatie

I N T R O D U c T I E
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Afbeelding 1.2 Heerlen met groen, centrumring en centrumgebied aangeduid
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 “niets is zomaar…..door te kijken naar wat we zien 
is het waardevol en zinnig om eens te kijken waarom 
het is zoals het is. En waarom of hoezo is het zo zoals 
wij het nu aantreffen?”.  
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1H O O F D S T U K 1
G E S c H I E N I S 
S c H E T S
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1
1 . 1  R o M E I n E n

G E S c H I E D N I S S c H E T S

De bewoningsgeschiedenis van Heerlen begint 

met de komst van de Romeinen. In de eerste eeuw 

na christus ontstaat er tussen de Geleenbeek en de 

caumerbeek, bij de kruising van twee belangrijke 

heerbanen: Keulen-Heerlen-Maastricht-Tongeren-

Bavai-Boulogne en Xanten-Heerlen-Aken Trier, 

een Romeinse burgerlijke nederzetting welke 

cortovallum “versterkte hof” wordt genoemd. De 

nederzetting omvat ongeveer het gebied rond de 

huidige Geleenstraat, Akerstraat, Tempsplein en 

de Kruisstraat en ligt te midden van vruchtbare 

landbouwgrond met grote staatsboerderijen 

die een rol spelen bij de bevoorrading van de 

Romeinse troepen. Er wonen ongeveer 5000 

mensen in de nederzetting, wat betekend dat 

deze, na nijmegen, de een na grootste Romeinse 

nederzetting in nederland is. Afbeelding 1.1 cortovallum

Afbeelding 1.2 cortovallum
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In de Middeleeuwen, rond de tiende eeuw, komt 

de landbouw goed tot ontwikkeling en krijgt 

Heerlen of “Herle” gestalte door het ontstaan van 

boerenhoeven en molens langs de dalen van de 

caumer-, Schandeler- en Geleenbeek, deze vallen 

onder het bezit van de graven van Ahr-Hochstaden. 

Heerlen valt voor die tijd onder het Kerkelijke 

bestuur van de hoofdkerk te voerendaal, maar de 

graven maken Heerlen kerkelijk los en verkiezen 

Sint Prancratius als kerkpatroon. De graven 

laten een omgrachte vesting in de twaalfde en 

dertiende eeuw bouwen met de Schelmentoren 

en de Sint Pancratiuskerk als midden van de 

vesting. De toren van de Pancratiuskerk fungeert 

als verdedigingstoren. De Schelmentoren is 

aanvankelijk een woontoren voor de graven, waarin 

zij zich in tijden van nood kunnen terugtrekken. 

Later fungeert deze als gevangenis. 

Door deze versterking krijgt Heerlen enige 

publiekrechtelijke vrijheden waardoor het een 

andere status heeft dan het omringende platteland. 

voerendaal, Hoensbroek, Schaesberg en 

nieuwenhagen behoren tot het bestuurlijke ‘Land 

van Herle’. Bestuurlijk is de streek een lappendeken 

van kleinere heerlijkheden. Een vruchtbaar gebied 

dat ook wel strategisch ligt voor de handel.

 

1 . 2  M I D D E L E E u W E n

Afbeelding 1.3 Sint Pancratius

Afbeelding 1.4 omgrachte vesting Herle
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In de 13e eeuw is er een strijd gaande tussen 

Koenraad van Hochstaden, aartsbisschop van 

Keulen, en de hertog van Brabant waarbij in 1239 

Heerlen in de as wordt gelegd. Heerlen valt in deze 

tijd nog steeds onder het gezag van Dirk van Ahr-

Hochstaden, een nieuwe generatie van de familie.  

vijf jaar later wordt er een vredesverdrag gesloten 

tussen Dirk van Ahr-Hoogstaden en de hertog 

van Brabant, waarbij de eerstgenoemde de 

toestemming krijgt om de burcht te herbouwen 

welke in tijden van nood, gevaar en oorlog moet 

fungeren als toevluchts- en verdedigingsoord voor 

de bewoners van het fort en zijn onmiddellijke 

omgeving. De beslissing voor de bouw en de 

versterking van het Heerlensen Landfort is gelegen 

in het inpassen ervan in de “Lebensraum”-politiek 

van het steeds machtiger wordende Brabant, dat 

op de plek waar zich nu de Schelmentoren, de 

Pancratiuskerk en hun naaste omgeving bevinden, 

een militair steunpunt wil vestigen ter beveiliging 

van het door de slag bij Woerdingen in 1288 

verworven gebied tegen de opdringende macht 

van de Rijnlandse graven.

Afbeelding 1.7 versterkt Landfort Herle

Afbeelding 1.5 Hendrick van Brabant Afbeelding 1.6 Koenraad 
van Hochstaden

1 G E S c H I E D N I S S c H E T S
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De vesting wordt op 10 augustus 1318 veroverd 

door de hertog van Brabant als onderdeel 

van een strafexpeditie tegen de heren van 

valkenburg en maakt hierbij deel uit van het 

stelsel van verdedigingswerken tot behoud van 

de economisch zeer belangrijke handelsweg 

Brugge-Keulen. De vesting belichaamt de militair-

strategische betekenis van Heerlen tijdens de 

Middeleeuwen tot en met de beëindiging van 

de 80-jarige oorlog (1568-1648), toen onder 

het Staatse bestuur een definitief einde werd 

gemaakt aan alle vestingwerken, welke zich nog 

in het “Land van valkenburg”bevonden. na de 

vrede van Munster (1648) is de vesting in verval 

geraakt. In de achttiende eeuw zijn delen van de 

vestingmuren afgebroken en zijn de grachten en 

waterlopen in fases gedempt.

Landfort Herle betrof een kunstmatig 

opgehoogd(+/- 3,50meter) vestingterrein, 

omringd door 2,60meter dikke muren en een 12 

meter brede en 6,5 meter diepe watergracht. 

Drie poorten gaven toegang tot de vesting 

waarbinnen een vestingtoren (Schelmentoren), de 

St. Pancratiuskerk en een aantal vakwerkwoningen 

lagen. De lengte bedroeg 110 meter en de 

breedte 93 meter.

Afbeelding 1.9 Landfort Herle

Afbeelding 1.8 Hendrick II van Brabant
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2H O O F D S T U K 2
DE SEELIScHE 
MITTE 
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In navoling van de Romeinse en Middelseeuwse 

ontstaansgeschiedenis van Heerlen is het 

interressant om te kijken naar de verdere 

ontwikkeling van de stad in de afgelopen eeuw, 

met in het bijzonder de projectlocatie en zijn 

directe omgeving, welke is geintroduceerd in de 

introductie. De projectlocatie en zijn omgeving 

hebben de afgelopen eeuw veel veranderingen 

ondergaan, waardoor het lijkt of de stad het niet 

eens kan worden over een juiste invulling van de 

plek. In de volksmond wordt hierover gesproken 

als “De Seelische Mitte”.  

Rond 1895 worden de laatste delen van de 

gracht gedempt waardoor er ruimte ontstaat 

voor extra bebouwing. Deze is benodigd 

vanwege de explosieve groei van de stad door 

de ingezette industrialisatie ten gevolge van de 

kolenmijnindustrie. De vervallen gebouwen, met 

hun  eenzijdige oriëntatie op het Kerkplein, worden 

gesloopt en er wordt een tweezijdig georiënteerd 

bouwblok gerealiseerd met oriëntatie richting het 

Kerkplein en de Bongerd. De ingangen van het  

“oude” landfort Herle blijven zichtbaar middels 

straten die toegang verlenen tot het Kerkplein.

Rond het jaar 1900 worden de vervallen delen 

van de historische muur gesloopt. De nieuw 

gerealiseerde bouw volgt de vorm van de 

oude burcht en wordt soms deels aangesloten 

op de delen van de vestingmuur die bewaard 

1 8 9 0  -  1 9 2 0  H E E R L E n  G R o E I T

D E  S E E L I S c H E  M I T T E2

zijn gebleven. Een voorbeeld hiervan is de 

pastoriewoning op het Pancratiusplein. 

In 1907 wordt er een doorbraak gerealiseerd 

tussen het Kerkplein en de Bongerd, waardoor de 

genoemde pleinen samen met het Marktplein en 

het Pancratiusplein goed met elkaar zijn ontsloten. 

op deze wijze lopen de verschillende markten, 

welke op de pleinen gehouden worden, goed 

in elkaar over. De doorbraak en opgang is in de 

huidige stedenbouwkundige situatie nog altijd 

aanwezig tussen het glaspaleis en de muziekschool.

Rond 1915 staan er nog enkele delen van de 

oude walmuur. Dit is echter alleen ten oosten en 

zuidoosten van de St. Pacratiuskerk en vormt de 

scheiding tussen de kerk en de hiervan oostelijk 

gelegen bouwblokken. De walmuur ten zuiden van 

de St. Pancratiuskerk moet plaats maken voor het 

nieuw te bouwen postkantoor. 
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Afbeelding 2.1 Gedeeltelijk gedempte Bongerd, 1894

Afbeelding 2.3 Bongerd met tweezijdig georienteerd bouwblok (rechts) Afbeelding 2.4 op walmuur aangesloten pastoriewoning

Afbeelding 2.2 Zicht op de Bongerd vanaf het Marktplein

Afbeelding 2.5 Doorbraak gerealiseerd van de Bongerd naar het Kerkplein Afbeelding 2.6 Laatste delen van de historische walmuur
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In 1934 geeft Peter Schunck opdracht tot de 

bouw van het Glaspaleis. Hiertoe koopt hij een 

groot aantal panden aan de zuidelijke rand van 

het Marktplein, aangrenzend aan de in 1907 

gerealiseerde doorbraak, welke hij ten behoeve 

van de bouw van zijn nieuwe warenhuis laat 

slopen. De bouw van het glaspaleis wordt in 1935 

afgerond en wordt tot dan toe aan de zuidzijde 

begrensd door bebouwing op het Pancratiusplein.

Het glaspaleis werd ontworpen door frits Peutz  

en moest dienen als overdekte textielmarkt van de 

Heerlense stoffenkoopman Peter Schunck. 

1 9 2 0 - 1 9 5 0  D E  S TA R T  v A n  E E n  M o D E R n  T I J D P E R K

Afbeelding 2.8 Start van de bouw van het Glaspaleis

Afbeelding 2.7 Panden aan de zuidelijke rand van het Marktplein 

Afbeelding 2.9 opening van het Glaspaleis

Afbeelding 2.10 Het Glaspaleis gezien vanaf Kerkplein in 1936

D E  S E E L I S c H E  M I T T E2
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Het glaspaleis werd ontworpen als een warenhuis  

van de Heerlense stoffenkoopman Peter 

Schunck. Het Glaspaleis zou gaan fungeren 

als overdekte textielmarkt en winkel voor luxe 

mode. Een waar textielwalhalla in zuid Limburg 

als detailhandelsvestiging. omdat de destijds 

dienende burgemeester, van Grunven, een 

modernistische voorkeur voor architectuur had, 

werd er een ontwerp gerealiseerd welke zijn tijd 

ver voorbij was. Dit zorgde voor veel bekijks vanuit 

de regio. 

Tegenwoordig biedt het gebouw onderdak aan 

ScHuncK, een multidisiplinaire culturele instelling 

, gespecialiseerd in Moderniteit en urban-culture 

in de internationale hedendaagse kunst en cultuur. 

Afbeelding 2.11 Glaspaleis 
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Eind jaren zestig wordt het Kerkplein 

gereconstrueerd en wordt de bebouwing, welke 

begin 1900 gerealiseerd is, ten noorden, oosten 

en westen van de St. Pancratiuskerk gesloopt. De 

auto heeft zijn intrede gemaakt in het centrum van 

de stad en er moet ruimte worden gemaakt om 

deze te kunnen parkeren. Door de sloop van deze 

vakwerkwoningen en pakhuizen lopen zowel de 

Bongerd, het Kerkplein als het Pancratiusplein in 

elkaar over en dienen zij allen als parkeerplaats. 

De St. Pancratiuskerk  komt hierdoor deels vrij 

te liggen en de open pleinen moeten naast de 

parkeerfunctie ruimte bieden voor evenementen. 

Dit alles wordt bewerktstelligd volgens de visie 

van het stadsbestuur. Bij deze werkzaamheden 

wordt het laatste overgebleven deel van de 12e 

eeuwse walmuur, die tot dan toe als reclamezuil 

fungeert, gesloopt. Hiervoor in de plaats wordt een 

relatief lage betonnen muur gerealiseerd welke de 

natuurlijk opgehoogde vesting van vroeger moet 

benadrukken en tevens moet refereren naar de 

locatie van de oude walmuur.  

1 9 5 0 - 1 9 8 0  A f R E K E n E n  M E T  H E T  v E R L E D E n

Afbeelding 2.14 Pleinen worden met elkaar verbonden

Afbeelding 2.13 vogelvlucht centrumgebied Heerlen

Afbeelding 2.15 Betonnen muur refereert naar vorm en locatie oude walmuurAfbeelding 2.12 vogelvlucht Bongerd , Kerkplein, Glaspaleis

2 D E  S E E L I S c H E  M I T T E
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In 1989 worden onder leiding van Arthur Alberts, 

een architect uit Maastricht, twee samenhangende  

bouwblokken gerealiseerd die de Bongerd en het 

Kerkplein visueel van elkaar scheiden. Het zijn 

multifunctionele gebouwen met cafés, restaurants 

en kantoren waarbij de vorm van de oude 

burcht moet worden hersteld middels moderne 

architectuur. Het Kerkplein en de Bongerd 

fungeren nog steeds als parkeerplaats, maar daar 

komt begin jaren negentig verandering in wanneer 

de gebouwen van Alberts hun horecafunctie 

innemen. 

Aan het begin van de 21e eeuw wordt het Glaspaleis 

gerenoveerd, uitgevoerd door Wiel Arets en Jo 

coenen, beide architect en geboren en getogen in 

Heerlen. De restauratie neemt de oorspronkelijke 

situatie als uitgangspunt en is geen historische 

reconstructie. voor de muziekschool, een door 

de gemeente gewenste uitbreiding,  ontwerpen 

Arets en coenen een zelfstandig bouwwerk, recht 

tegenover de oostgevel van het Glaspaleis en is 

ondergronds verbonden met dit gebouw. 

Deze genoemde ingrepen complementeren de 

stedenbouwkundige situatie die gelijk is aan de 

huidige situatie en geldt als start- en uitgangspunt 

voor het verdere project. 

1 9 8 0  -  n u ,  R E n o v AT I E  E n  n I E u W B o u W

Afbeelding 2.16 Bouw van horeca en kantoren aan Bongerd en Kerkplein

Afbeelding 2.17 Horeca en kantoren aan de Bongerd

Afbeelding 2.18 De muziekschool, ontworpen door Arets en coenen
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In het vervolg op het onderzoek naar de 

ontwikkeling van de projectlocatie en zijn directe 

omgeving is het interessant om te onderzoeken hoe 

de specifieke projectlocatie, het samengestelde 

bouwblok is ontwikkeld sinds de realisatie 

ervan. De specifieke projectlocatie betreft het 

samengestelde bouwblok langs de Bongerd, het 

Kerkplein en de Pancratiusstraat, welke ontworpen 

is door Arthur Albertz in 1988. 

Met het ontwerp van Albertz moest de oude vorm 

van de Middeleeuwse burcht hersteld worden 

middels moderne architectuur. Het ontwerp is 

gebaseerd op een potloodtekening van een 

gevelontwerp van de locatie welke in 1986 werd 

gevonden. na het ontwerp uit 1988 werd de bouw 

voltooid aan het eind van 1989 en deed het gebouw 

dienst als verzamelgebouw van kantoren, winkels 

en horeca.  In het oorspronkelijke ontwerp waren 

de functies enkel via het Kerkplein toegankelijk, 

met een entree op de eerste verdieping en keken 

via een raampartij aan de achterzijde uit over de 

Bongerd. op de eerste verdieping waren winkels, 

cafés en restaurants gesitueerd en de tweede en 

derde verdieping hadden een kantoorfunctie. De 

begane grond werd gebruikt voor opslag van de 

daarboven gelegen functies. vanaf de Bongerd 

keek men dan ook op een gesloten bakstenen 

plint, welke verder terug lag ten opzichte van de 

bovengelegen verdiepingen, met enkele deuren 

ten behoeve van de opslagruimten. 

3 . 1  o n T W I K K E L I n G  v A n  D E  P R o J E c T L o c AT I E

P R O J E c T L O c AT I E  3

Afbeelding 3.1 ontwerp Arthur Albertz, volgt vorm van middeleeuwse burcht

Afbeelding 3.2 Gevonden potloodtekening diende als inspiratiebron

Afbeelding 3.3 nieuwe winkels in de plint na reorganisatie 



33

Afbeelding 3.4 ontwerp van Albertz, gesloten bakstenen plint en ontsluitingen op het Kerkplein, functies kijken vanaf eerste verdieping uit over de Bongerd

Bij de reorganisatie van het blok aan het begin 

van de 21e eeuw zijn de bergingen op de begane 

grond verbouwd tot winkelruimte met allen een 

toegang vanaf de Bongerd. De gesloten bakstenen 

plint heeft plaats gemaakt voor witte glazen puien 

welke eveneens terugliggen ten opzichte van de 

bovengelegen verdiepingen. De winkels op de 

eerste verdieping hebben plaatsgemaakt voor 

horeca en de kantoren op de tweede en derde 

verdieping zijn verbouwd tot woningen. Bij de 

laatste reorganisatie zijn de puien van de winkels 

op de begane grond naar voren gehaald en zijn 

er nieuwe puien in één lijn met de bovengelegen 

verdiepingen geplaatst. Het winkeloppervlak en 

de hoeveelheid daglicht binnen werd hierdoor 

vergroot. 
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3 . 2  H E T  H u I D I G E  f u n c T I o n E R E n 

3

In de huidige situatie zijn er op de begane 

grond een vijftal winkels gevestigd met allen een 

toegang vanaf de Bongerd. Tevens worden de vier 

appartementen per etage, op de tweede en derde 

verdieping, via dezelfde zijde op de begane grond 

ontsloten. op de eerste verdieping zijn een Grieks 

en een sushi restaurant gevestigd, ieder met een 

terras en een entree aan het Kerkplein. omdat de 

ramen van de restaurants aan de Bongerdzijde zijn 

afgeplakt middels reclamestikkers kijkt men hier 

niet over de Bongerd uit. 

Het losse volume, op de kruising van de 

Bongerd en de Pancratiusstraat, bestaat uit vier 

verdiepingen, waarbij de begane grond en de 

eerste verdieping altijd voor horeca bestemd zijn 

geweest. De tweede en derde verdieping hebben 

na de realisatie in 1989 als kantoor dienst gedaan, 

maar na de reorganisatie vanaf 2000 zijn ook deze 

kantoren verbouwd tot appartementen. De horeca 

op de eerste verdieping is altijd te betreden 

geweest via het Kerkplein, terwijl de horeca op de 

begane grond altijd een entree aan de openbare 

trap aan de zijkant van het gebouw heeft gehad. 

De kantoren, en later de appartementen, hadden 

hun entree aan de Pancratiusstraat.

Het kerkplein heeft hoofdzakelijk een 

bijeenskomstfunctie en kan gebruikt worden bij 

eventuele evenementen. Het betreft een langgerekt 

plein van oost naar west dat wordt gekenmerkt 

door drie zijden met variërende gebouwhoogte. 

Aan de zuidrand staat de St. Pancratiuskerk en aan 

de westrand de muziekschool en het glaspaleis. 

De muziekschool is een zelfstandig bouwwerk recht 

tegenover de oostgevel van het Glaspaleis. om 

niet te concurreren met het transparante Glaspaleis 

is het gebouw geheel met ondoorzichtige 

grijze glazen leien bekleed, die geschubd zijn 

aangebracht, waarin de St. Pancratiuskerk en 

het glaspaleis weerspiegelen. Het gerenoveerde 

Glaspaleis, dat hoofdzakelijke van beton staal en 

glas is gebouwd, complementeert het plein aan de 

westrand. Door de situering van het Glaspaleis en 

de dimensionering van de Kerk ten opzichte van 

het plein ontstaat er een, deels ingesloten, intiem 

plein met een historisch karakter. 

Het plein is van groen voorzien middels één 

type boom. Het is een klein type boom en met 

een stalen groeiframe vormgegeven. De bomen 

geven de begrenzing aan tot waar de, op het plein 

gesitueerde, terrassen mogen worden uitgezet. 

Enkele losse plantenbakken van de ondernemers 

aan de oostzijde en de haag langs de kerk aan de 

zuidzijde van het plein verzorgen het laatste groen 

op het Kerkplein.

De bestrating van het plein bestaat uit een basis 

type betontegel welke in verschillende maten is 

toegepast. verder wordt het plein gekenmerkt 

P R O J E c T L O c AT I E
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Afbeelding 3.5 Huidige situatie Bongerd- en Pancratiusstraatzijde, gezien vanaf het Wilhelminaplein

Afbeelding 3.6 Huidige situatie Kerkplein, noord- en oostrand

Afbeelding 3.7 Huidige situatie Kerkplein, noord-, zuid- en westrand
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3

door een raster van schuine lijnen van een lichter 

grijze variant van dezelfde type steen. Dit raster 

is in de basisbestrating van het plein gelegd. Het 

plein wordt verlicht middels twee grote specifieke 

straatlantaarn, welke ook op het Wilhelmina- 

en Schouwburgplein zijn gesitueerd. De St. 

Pancratiuskerk wordt, vanaf de noordrand, middels 

grote halogeenlampen uitgelicht.

De Bongerd verbindt het Wilheminaplein en de 

Pancratiusstraat met het Marktplein, het meest 

centraal gelegen plein van de stad. Momenteel 

wordt de Bongerd gebruikt als parkeerplaats, 

welke het dichts bij het centrum gelegen is en 

als belangrijkste toevoerroute voor de Markt 

en het centrumgebied geldt. Aangrenzend aan 

de Bongerd zijn verschillende ondernemingen 

gelegen, maar door de aanwezigheid van auto’s 

en het ontbreken van de directe connectie met de 

looproute voor het winkelend publiek zijn deze niet 

druk bezocht. Er boven zijn woningen gesitueerd. 

Het betreft een langgerekte openbare ruimte 

welke uitvloeit in westelijke richting in het 

Marktplein. De noordzijde van de Bongerd wordt 

gekenmerkt door gebouwen welke begin 1900 

zijn gebouwd en een tweetal gebouwen uit de 

jaren zeventig. Allen met voor die tijd geldende 

specifieke gebouwkenmerken. 

De bongerd is van groen voorzien middels een 

bomenrij langs de noordzijde van de ruimte. Het is 

een groot type boom welke boven de bouwblokken 

uitkomt. Enkele losse plantenbakken van de 

ondernemers aan de zuidzijde complementeert 

het laatste groen. De bestrating bestaat uit een 

drietal verschillende stenen, waarbij onderscheidt 

wordt gemaakt tussen voetpad, autostraat en 

scheidingsvlakken. Het plein wordt verlicht 

middels de speciaal voor Heerlen ontworpen 

straatlantaarns. Deze zijn door heel de stad te 

vinden.

3 . 3  c o n c L u S I E S

Het langgerekte volume langs de Bongerd 

functioneert met zijn huidige functies niet meer 

naar behoren. op de tweede en derde verdieping 

zijn een achttal appartementen gesitueerd, vier per 

verdieping, waarvan er vijf leeg staan of op korte 

termijn leeg komen te staan. van de vijf verhuurde 

winkel- en kantoorruimtes op de begane grond 

aan de Bongerdzijde willen vier winkeliers na de 

voltooiing van het Maankwartier verhuizen. De 

vijfde huurder, een uitzendbureau, ziet hier geen 

noodzaak voor omdat de diensten die zij leveren 

niet sterk locatie afhankelijk zijn. De op de eerste 

verdieping gevestigde horeca heeft een redelijke 

klandizie, maar biedt weinig kwaliteit en is niet 

uniek; in de nabije omgeving zijn nog vier Griekse 

en drie sushirestaurants gehuisvest.

In tegenstelling tot het gebouw langs de Bongerd 

P R O J E c T L O c AT I E
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functioneert het gebouw op de kruising van de 

Pancratiusstraat en de Bongerd wel naar behoren. 

De begane grond en eerste verdieping hebben 

altijd hun horecafunctie en bezetting gehouden 

en na de reorganisatie zijn ook de appartementen 

altijd verhuurd geweest.

naast het hoge leegstandspercentage waar 

het bouwblok mee te maken krijgt, past ook 

de Architectuur ervan niet meer in het huidige 

beeld. Waar het in de jaren tachtig, door Arthur 

Albertz, als modern vormgegeven gold, blijkt 

nu dat de architectuur niet tijdloos is geweest. 

Het ontwerp oogt gedateerd en doet afbreuk 

aan haar omgeving. Zeker aan de zijde van het 

Kerkplein, waar het blok een ensemble moet 

vormen met de Schelmentoren, St. Pancratiuskerk, 

de muziekschool en het Glaspaleis, allen een 

goed voorbeeld van historische of tijdloze 

architectuur, die tezamen, het ontwerp van Albertz 

uitgezonderd, een mooie mengeling vormen van 

historie en modernisme. Iets dat juist op deze 

locatie van toepassing is omdat het ensemble 

het verhaal vertelt van de plek waar het staat en 

toont wat de plek voor de stad heeft betekend. 

Het samengestelde bouwblok zou veel meer 

met dit gegeven en de gedifferentieerde context 

kunnen doen, maar doet dat nu niet, terwijl de 

ingrediënten in de vorm van de Schelmentoren, de 

St. Pancratiuskerk, de stedenbouwkundige vorm 

van de burcht en het opgehoogde talud aanwezig 

zijn. Hierbij is interessant dat het een centraal punt 

betreft te midden van drie pleinen, binnen de “van 

oudsher middeleeuwse burcht, hierdoor bereikt 

het samengestelde bouwblok meerdere plekken, 

ieder met zijn eigen identiteit en functie. 

Zowel de toegepaste bestating, verlichting als 

het groen op het Kerkplein past bij de plek en 

zorgt ervoor dat het plein één geheel is. Deze 

elementen zullen dan ook grotendeels behouden 

blijven in de nieuwe situatie.  De bestrating zorgt 

ervoor dat het plein één geheel vormt met het 

Pancratiusplein. De toegepaste bomenrij en het 

verhoogde terras zorgen voor een scheiding en 

zachte overgang tussen wat bij het gebouw hoort 

en wat het plein is, zonder dat daarbij sprake is 

van twee afronderlijke plekken. Er blijft spraken 

van één plein. 
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De conceptvorming speelt in op de gedane 

probleem- en stadsanalyse tijdens het M3 project 

en de daarbij bedachte scenario’s om het centrum 

van Heerlen te compactiseren, beter te definiëren 

en hierdoor beter te laten functioneren. Hierbij is 

bepaald dat, na de voltooiing van het Maankwartier, 

de benadering van het stadcentrum middels een 

functionerende ringweg en het Wilhelminaplein 

een belangrijke nieuwe aanvoerroute voor het 

centrum gaat zijn. De projectlocatie komt hierdoor 

aan de rand van het stadscentrum te liggen, wordt 

een toegangspoort voor het centrumgebied en 

moet richting en duidelijkheid geven aan diegenen 

die het stadscentrum vanaf deze zijde benaderen.

na het bepalen van het nieuwe programma, wat in 

hoofdstuk 5 nader wordt toegelicht, is het concept 

van het ontwerp gevormd. Het concept speelt in 

op het terugbrengen van de historische walmuur 

middels een moderne interpretatie hiervan, waarbij 

de bewustwording van de betekenis van de plek  

voor Heerlen, zowel in ontwerp als programma, de 

belangrijkste rol speelt. Hiermee wordt bedoeld 

dat het ontwerp en haar functie inspeelt op de plek 

waar het staat en iets vertelt over de betekenis 

van deze plek voor de stad Heerlen. Het betreft 

de ontstaansplek van de stad gedurende de 12e 

eeuw met de St. Pancratiuskerk, de Schelmentoren 

en het talud als zichtbare overblijfselen hiervan.

4 . 1  u I T G A n G S P u n T E n  c o n c E P T

c O N c E P T  E N  M A S S A  4

Het ontwerp van de massa, en daarmee een deel 

van het concept, is gebaseerd op verschillende 

middeleeuwse ontwerp- en bouwprincipes. 

Eerder werd al gemeld dat de middeleeuwse 

walmuur middels een moderne interpretatie wordt 

teruggebracht. De nieuwe muur houdt de vorm van 

de noordelijke gevel van het huidige gebouw aan, 

waarmee de stedenbouwkundige vorm van de van 

oudsher middeleeuwse burcht (rode stippellijn) 

behouden blijft. De muur is een resultante van 

de afmetinwgen van het bestaande gevelvlak van 

het huidige gebouw aan de Bongerdzijde en een 

nieuw gevormd gevelvlak van gelijke afmetingen 

aan de kerkpleinzijde. Deze gevelvlakken staan 

drie meter van elkaar af. Het betreffen grotendeels 

gesloten vlakken met enkele openingen voor 

daglichttoetreding en toegangverlening tot 

en vanuit de muur. Het principe van een muur 

wordt hierdoor versterkt en het gebouw is sterk 

op het Kerkplein georiënteerd, iets dat wenselijk 

is aangezien het gebouw juist over die plek iets 

verteld en de betreffende oriëntatie aansluit bij 

hoe de walmuur van oudsher functioneerde. Het 

leven en de activiteiten moesten zich binnen de 

muren kunnen afspelen. 

verder diende een walmuur vaak als bescherming, 

uitkijkpunt en veilige route waarmee men zich 

van de ene naar de andere massa(torens) kon 

verplaatsen. Deze oriënterende en verbindende 

eigenschap van een walmuur tussen twee massa’s 
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zijn vertaald in het concept aan de Kerkpleinzijde, 

“binnen”de muur, waar twee massa’s vormgegeven 

en verbonden zijn middels de nieuwe muur die 

functie doet als verbindend element en route 

tussen de verschillende functies in de massa’s. 

Hierbij kan men zich enkel via de muur van de ene 

naar de andere functie of verdieping verplaatsen.

WALMUUR:

- zorgt voor harde scheiding tussen Bongerd en Kerkplein

- zorgt voor éénzijdige orientatie  van het gebouw op Kerkplein

- is onderdeel van interne routing - verbindend elementen 

tussen twee massa’s

- volgt vorm van historische burcht

K e r k p l e i n

B o n g e r d

Bongerd

Kerklein

W
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in
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in

Afbeelding 4.2 uitgangspunten concept- en massavorming

Afbeelding 4.3 uitgangspunten concept- en massavorming in doorsnede

Afbeelding 4.1 openbare trap geeft toegang tot hoger gelegen terrassen 
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De afmetingen en de vormgeving van de massa’s 

aan de Kerkpleinzijde zijn gebaseerd op een klein 

onderzoek waarbij de verhouding tussen de twee 

massa’s, de muur en het zichtbare oppervlak (vanaf 

het kerkplein) van de muur als verbindingselement 

tussen de massa’s juist is. omdat er sprake is van 

herbestemming en de huidige situatie op een 

goede manier in de stedenbouwkundige situatie 

past en bijdraagt aan het behoud van de vorm 

van de burcht is uitgegaan van de bestaande 

constructie en massa waarbij delen uit de oude 

situatie worden gesloopt en nieuwe delen worden 

toegevoegd om het hierboven beschreven doel  

te bereiken. Dit resulteert in het behoudt van de 

lengte en breedte van het bestaande blok, waarbij 

het huidige dak gesloopt wordt. De bestaande 

situatie is te hoog in verhoudin tot de Bongerd en 

zijn randen. De derde verdiepingsvloer fungeert op 

deze wijze als dak, welke deels als verblijfsruimte 

kan worden gebruikt middels de aanwezigheid van 

een terras en de mogelijkheid tot het betreden van 

de muur. 

De massa’s aan de kerkpleinzijde zijn zo 

vormgegeven dat het ontwerp zich openstelt 

voor het plein en datgene waarop het gericht is, 

namelijk de St. Pancratiuskerk, de Schelmentoren 

en het talud. Middels het schuin afsnijden van de 

twee massa’s wordt het Kerkplein meer richting het 

nieuwe gebouw getrokken en geeft het richting 

voor de gebruikers van het plein. Er ontstaan per 

4 . 2  o n T W E R P  M A S S A

 

massa een horizontaal en een diagonaal gevelvlak, 

waarbij het horizontale en diagonale gevelvlak 

van de linker massa een oriëntatie op de St. 

Pancratiuskerk (horizontaal) en de Schelmentoren 

(diagonaal) hebben. Bij de rechter massa heeft 

het horizontale gevelvlak een oriëntatie op de 

Schelmentoren en het diagonale gevelvlak een 

oriëntatie op de St. Pancratiuskerk. 

De nieuwe openbare trap aan het Kerkplein, 

welke het plein met het gebouw verbindt, is een 

moderne interpretatie van een ontwerpprincipe 

welke veelvuldig bij middeleeuwse bouwwerken 

en steden werd toegepast, waarbij een groot 

gedimensioneerde, openbare trap verschillende 

functies met elkaar verbindt en welke al dan niet 

naar een punt leidt waar men over de stad kan 

uitkijken. In het concept is dit vertaald middels een 

vanaf het Kerkplein toegankelijk openbare trap, 

welke het mogelijk maakt om vanaf het Kerkplein 

het hoger gelegen terras te bereiken of bovenop 

de muur te komen zonder dat daarbij het gebouw 

via de hoofdentree wordt betreden. Dit geeft de 

gebruiker de mogelijkheid om datgene waar het 

concept op gebaseerd is en waar het gebouw over 

verteldt, de ontstaansplek van de stad met de St. 

Pancratiuskerk, de stedenbouwkundige vorm 

van de burcht en de Schelmentoren als zichtbare 

overblijfselen hiervan, vanuit een ander perspectief 

te ervaren. Het voegt een interactief karakter en 

element aan zowel het plein als het gebouw toe.

4 c O N c E P T  E N  M A S S A
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Afbeelding 4.4 varianten massa ontwerp

Afbeelding 4.5 vorming van definitieve massa Afbeelding 4.6 Gevelvlakorientatie van nieuwe massa’s
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De bewustwording van de aanwezigheid 

en de bijzonderheid van het talud gebeurt 

middels de situering van een massa onder het 

Kerkpleinoppervlak waarbij middels daklichten op 

het plein een interactie wordt aangegaan tussen 

het plein en de daaronder gelegen functies. Dit in 

combinatie met de reeds aanwezige hellingbaan 

tussen het glaspaleis en de muziekschool  en de 

aanwezige trappen op de rechterhoeken van het 

Kerkplein versterken het historisch gegeven van 

een ommuurd talud en vergroten het interactieve 

element op het plein.

Het losse volume, grenzend aan de rechterzijde van 

het Kerkplein, verandert in volume niet. Het past in 

de stedenbouwkundige situatie en rendeert in haar 

functie. Echter zal ook bij dit volume de oostelijke 

gevel moet wijken om de historische walmuur op 

een moderne manier terug te brengen, waarmee 

de stedenbouwkundige vorm van de van oudsher 

middeleeuwse burcht in ere behouden blijft en 

versterkt wordt. De muur is ook hier een resultante 

van de afmetingen van het bestaande rechter 

gevelvlak aan de Pancratiusstraat en een nieuw 

gevormd gevelvlak van gelijke afmetingen aan de 

kerkpleinzijde welke drie meter uit elkaar staan.

 

Afbeelding 4.7 Toevoegen van een massa onder het pleinoppervlakte

Afbeelding 4.8 Massa aan Pancratiusstraat veranderd niet

4 c O N c E P T  E N  M A S S A
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Afbeelding 4.9 Totaal isometrie van massa
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5 . 1  H E T  P R o G R A M M A  &  f u n c T I E v E R D E L I n G

5 H E T  P R O G R A M M A  U I T G E L E G D 

Het programma en het nieuwe ontwerp zijn 

een resultaat van de geschiedenisschets, de 

locatieanalyse en de specifieke projectlocatie 

analyse en speelt in op de historische betekenis 

van de plek, waarbij de bewustwording van 

de betekenis van deze plek voor Heerlen 

de belangrijkste rol speelt. Het betreft de 

ontstaansplek van de stad gedurende de 12e eeuw 

en de St. Pancratiuskerk, de Schelmentoren, een 

deel van de stedenbouwkundige vorm van de oude 

burcht en het aanwezige talud zijn hier de laatste 

zichtbare overblijfselen van. Echter wordt nergens 

in de stad aandacht besteed aan dit middeleeuwse 

verleden terwijl de overblijfselen, welke ook in de 

directe omgeving van de stad te vinden zijn,als 

zeer waardevol worden beschouwd. Daar waar de 

stad geen aandacht besteed aan dit middeleeuws 

verleden doet zij dat wel met betrekking tot de 

Romeinse- en mijnhistorie middels het Thermen- 

en Mijnmuseum. Het programma springt in op dit 

gegeven door het nieuwe gebouw en ontwerp als 

bezoekerscentrum te bestemmen, waarbij de focus 

ligt op de betekenis van de plek waar het gebouw 

staat en waarop het georiënteerd is als mede wat 

de stad en haar omgeving verder te bieden heeft. 

Hierin meegenomen dat uit de huidige situatie de 

horeca op het Kerkplein en de woningen in het 

blok aan de Prancratiusstraat renderen is het totale 

programma voor het samengestelde bouwblok 

een combinatie van een bezoekerscentrum, 

woningen en horeca, welke al dan niet deel kan 

uitmaken of gecombineerd kan worden met het 

bezoekerscentrum.   

Kantoren

Tijdelijke expositieruimte

Permanente expositieruimte

Horeca 1

Ondersteunende 
functies

Appartementen

Horeca 2

Ondersteunende 
functies

Kantoren

Tijdelijke expositieruimte

Permanente expositieruimte

Horeca 1

Ondersteunende 
functies

Appartementen

Horeca 2

Ondersteunende 
functies

B o n g e r d z i j d e :

P a n c r a t i u s s t r a a t z i j d e :

Afbeelding 5.1  functies gebouw Bongerdzijde

Afbeelding 5.2  functies gebouw Pancratiusstraatzijde
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Afbeelding 5.3 functieverdeling in isometrie



50

5 . 2  S I T u AT I E

5

Het terugbrengen van de oude stadsmuur, middels 

een moderne interpretatie, is het belangrijkste 

uitgangspunt geweest bij het nieuwe ontwerp, 

waarbij de langgerekte muur een verwijzing is naar 

de oorspronkelijke stadmuur die van de 12e tot 

de 19e eeuw op deze plek heeft gestaan. Deze 

muur draagt zo bij aan de bewustwording van 

de middeleeuwse betekenis van de plek voor de 

stad en wordt hierin geholpen en gesterkt door 

de aanwezigheid van het talud, de Schelmentoren 

en de St. Pancratiuskerk, de laatste zichtbaren 

overblijfselen van het Landfort Herle uit de 12e 

eeuw. De nieuwe walmuur volgt de gevellijn  

van de noordelijke en oostelijke gevel van het 

huidige samengestelde bouwblok, waardoor de 

stedenbouwkundige vorm van de oude burcht, 

welke op dit niveau waarneembaar is, behouden 

blijft en de verwijzing ernaar middels het realiseren 

van de nieuwe muur versterkt wordt. Door de muur 

een dikte te geven, middels een tweede schil uit 

hetzelfde materiaal, wordt de massiviteit van de 

muur en de oriëntatie van het gebouw versterkt 

en kan er tevens een functie aan de muur worden 

gegeven. Het gebouw kan voor bezoekers alleen 

betreden worden via het Kerkplein waar tevens de 

hoofdentree is gesitueerd.

H E T  P R O G R A M M A  U I T G E L E G D 
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Afbeelding 5.4 Situatie
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5 . 3  M u u R  A L S  S c H E I D I n G  E n  v E R B I n D I n G

5

Bij het langgerekte gebouw langs de Bongerd 

is de muur het verbindende element tussen de 

verschillende functies en kan de gebruiker zich 

alleen via de muur van de ene naar de andere 

functie of verdieping verplaatsen. Hiertoe zijn alle 

trappen en liften in de muur geplaatst en worden 

de functies grenzend aan de muur via deze weg 

intern ontsloten, iets dat de helderheid van het 

gebouw ten goede komt. De routing in het gebouw 

is zo ontworpen dat men eerst de muur moet 

betreden om vervolgens van verdieping te kunnen 

veranderen. De trappen liggen in het verlengde 

van elkaar wanneer functies in relatie met elkaar 

Afbeelding 5.5 Muur als verkeersruimte

staan en voor de bezoekers van het gebouw 

bestemd zijn en liggen meer geïsoleerd wanneer 

deze bestemd zijn voor de werknemers binnen het 

gebouw. Bij het gebouw aan de Pancratiusstraat 

heeft de muur geen gelijke functie, maar is deze 

onderdeel van de woon- en horecafunctie van het 

gebouw.

H E T  P R O G R A M M A  U I T G E L E G D 
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5 . 4  H E T  P R o G R A M M A  I n  P L AT T E G R o n D

5

Het gebouw langs de Bongerd herbergt het 

bezoekerscentrum en een deel van de horeca aan 

het Kerkplein. Waarbij het belangrijk is dat de horeca 

een onderdeel kan zijn van het bezoekerscentrum, 

maar ook afzonderlijk, na sluitingstijd van het 

bezoekerscentrum, kan functioneren. Hiertoe is 

de horeca zowel intern als vanaf het Kerkplein 

toegankelijk. De horeca wordt in het rechterdeel 

van het gebouw gesitueerd, daar waar het meer 

zonuren heeft, in de huidige situatie eveneens 

rendeert en op deze plek in relatie staat met de 

horeca op de eerste verdieping van het blok aan 

de Pancratiusstraat, welke mede de entree en 

het terras op het Kerkplein hebben gesitueerd. 

Hierdoor ontstaat er rechts op het Kerkplein een 

hoek welke volledig voor horeca bestemd is, maar 

niet dusdanig aanwezig is waardoor het Kerkplein 

als horecaplein bestempeld wordt. De aandacht 

blijft uitgaan naar het bezoekerscentrum en de 

boodschap die het wil uitdragen. 

Interessant hierbij is dat een deel van het terras 

van de linker horeca hoger gelegen is en middels 

een nieuw ontworpen openbare trap vanaf het 

Kerkplein te bereiken is. Het is een interpretatie 

van een middeleeuws bouwprincipe waarbij 

verschillende functies zijn ontsloten aan een lange 

trap. vanaf het verhoogde buitenterras, welke 

eveneens via binnen is te bereiken, is het mogelijk 

om via een andere trap in de muur bovenop de 

muur te komen en over het Kerkplein en het 

noordelijke deel van de stad uit te kijken. Dit 

stelt de gebruiker in staat om datgene waar het 

gebouw over verteld vanuit een ander perspectief 

te ervaren. Bovendien voegt het een interactief 

element toe aan zowel het plein als het gebouw. 

H E T  P R O G R A M M A  U I T G E L E G D 
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Afbeelding 5.7  Plattegrond tweede verdieping, horeca

Afbeelding 5.6 Plattegrond eerste verdieping, horeca
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5

op de begane grond van het rechter deel van het 

gebouw aan de Bongerd zijn de ondersteunende 

functies ten behoeve van het bovengelegen 

restaurant gesitueerd, daardoor liggen ze 

gunstig ten opzichte van de aanvoerroute en 

zijn middels een aparte deur ontsloten. via een 

voor het personeel bestemde trap in de muur is 

het mogelijk om snel vanuit deze ruimtes in het 

restaurant en andersom te komen. De trap welke 

hier recht boven is gesitueerd ontsluit  intern de 

eerste verdieping met de tweede verdieping van 

het restaurant. 

Het linkerdeel van het gebouw is bestemd voor 

de expositieruimtes van het bezoekerscentrum. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijke 

en permanente exposities, waarbij de ruimtes 

gebruik maken van het aanwezige hoogteverschil 

van het Kerkplein ten opzichte van haar omgeving.  

Het gebouw wordt betreden via het Kerkplein, 

waarbij men op de eerste verdieping in de 

muur binnen komt. De bezoekers kunnen bij 

binnenkomst via de hoofdentree alleen naar links, 

waarbij men op een punt uitkomt waar gekozen 

kan worden om de tijdelijke expositieruimte te 

betreden of om met de trap af te dalen naar de 

permanente expositieruimte. Bij de betreding 

van beide ruimtes wordt de muur verlaten. 

De tijdelijke expositieruimte heeft een sterkte 

oriëntatie op het Kerkplein met de Schelmentoren 

en de St. Pancratiuskerk en is naar gelang de 

expositie volledig vrij indeelbaar. De permanente 

expositieruimte, welke eveneens vrij indeelbaar is, 

bevindt zich onder het oppervlak van het Kerkplein 

en heeft hierdoor een sterkte oriëntatie op de 

aanwezigheid van het talud. Dit wordt versterkt 

door de oriëntatie binnen het gebouw, omdat bij 

de betreding van de permanente expositieruimte 

snel duidelijk wordt dat men zich onder het 

oppervlak begeeft waarop even daarvoor het 

gebouw is benaderd en betreden. Het plein en 

de permanente expositieruimte worden middels 

daklichten visueel met elkaar verbonden, waardoor 

men vanaf het plein de expositieruimte in kan 

kijken en andersom vanuit de expositieruimte de 

St. Pancratiuskerk kan worden gezien. In beide 

gevallen treedt er een bewustwording op van 

de aanwezigheid en bijzonderheid van het talud 

en zijn randen. Bovendien wordt het interactieve 

element van het gebouw en het plein vergroot. 

H E T  P R O G R A M M A  U I T G E L E G D 
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Afbeelding 5.8 Plattegrond begane grond, permanente expositieruimte & ondersteunende functies horeca

Afbeelding 5.9 Plattegrond eerste verdieping, tijdelijke expositieruimte
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5

vanuit de permanente expositieruimte kunnen 

de bezoekers via verschillende routes door het 

gebouw worden geleid. na het doorlopen van de 

permanente expositieruimte kan er voor worden 

gekozen om via een grote trap in de muur naar 

de eerste verdieping te gaan waar men uitkomt 

in het restaurant en waar het bezoekerscentrum 

eveneens verlaten kan worden. Echter kan men 

in het verlengde van deze eerste trap, via een 

tweede trap, naar de tweede verdieping waar men 

uitkomt op het verhoogde buitenterras van het 

restaurant. via een derde trap, in het verlengde 

van de tweede, komt men bovenop de muur uit. 

Er kan voor worden gekozen om de hele muur 

over te lopen en via een apart trappenhuis aan 

het andere uiteinde van de muur af te dalen door 

de muur naar de tijdelijke- en/of permanente 

expositieruimte. Deze route is ook in omgekeerde 

volgorde mogelijk waardoor de route een kop 

en een staart heeft en er voor de bezoekers de 

mogelijkheid bestaat om de verschillende functies 

via diversen routes, binnen- en/of buiten langs, te 

bereiken.

Boven de tijdelijke expositieruimte zijn 

kantoorruimtes met ondersteunende functies 

gesitueerd ten behoeve van het personeel van het 

bezoekerscentrum. Personeel van het restaurant 

wat gelegen is op de begane grond heeft haar 

eigen personeelsruimtes. via een vide zijn de 

tijdelijke expositieruimte en de daarboven gelegen 

kantoorruimtes visueel met elkaar verbonden, 

tevens zorgt de vide ervoor dat de activiteiten in 

het restaurant vanuit beide ruimtes zichtbaar zijn.  

Zo zijn alle functies visueel met elkaar verbonden, 

maar is de muur het daadwerkelijke verbindende 

element tussen de functies. Dit zorgt voor een 

consequente en heldere structuur binnen het 

gebouw.

Afbeelding 5.10 Muur als verkeersruimte 

H E T  P R O G R A M M A  U I T G E L E G D 
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Afbeelding 5.11 Plattegrond tweede verdieping, kantoorfunctie

Afbeelding 5.12 verschillende routes verbinden de functies met elkaar
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5

Het gebouw grenzend aan de Pancratiusstraat 

heeft een tweeledige functie. De begane grond en 

de eerste verdieping hebben een horecafunctie,  

de tweede en derde verdieping hebben een 

woonfunctie. Dit is gelijk aan de huidige situatie, 

rendeert en past in de nieuwe situatie nog steeds. 

De horecagelegenheid heeft haar ontsluiting en 

terras aan het Kerkplein en staat hierdoor in relatie 

met de horeca uit het bezoekerscentrum. Samen 

vormen zij een gepast ensemble van horeca op de 

rechterkant van het Kerkplein. De “muur” van het 

gebouw heeft door het renderen van de huidige 

situatie, organisatie en het behoud van de kwaliteit 

van de plattegronden geen gelijke functie, maar is 

onderdeel van de woningen en de horeca.  Bij de 

interne organisatie van de horecafunctie is de in 

1989 aangelegde trap tussen de twee gebouwen 

van het bouwblok het belangrijkste uitgangspunt 

geweest, daar waar het al een goede oriëntatie op 

de St. Pancratiuskerk en de Schelmentoren had. 

In het restaurant is een trap gesitueerd welke in 

tredenverdeling en vorm gelijk is en evenwijdig 

loopt aan de trap van Albertz. Enkel de gevel 

scheidt de twee trappen. De trap in het restaurant 

ontsluit de hieraan grenzende plateaus waarop de 

tafels voor de gasten zijn gesitueerd. Bovendien 

geeft het toegang tot de op de begane grond 

gesitueerde toiletgroepen en ondersteunende 

functies voor het personeel welke onder de 

eetzaal zijn gesitueerd. De eetzaal loopt schuin 

af en de hierdoor ontstane ruimte eronder wordt 

gebruikt. De bar en de keuken zijn echter wel op 

de eerste verdieping gesitueerd evenals enkele 

gastenplekken die gebruik maken van de nieuw 

ontworpen walmuur, allen kijken uit over het 

restaurant en het Kerkplein en zorgen ervoor dat de 

functies visueel verbonden zijn. Bovendien maakt 

een dergelijke situering het mogelijk om, onder de 

keuken, de woningen via een centraal trappenhuis 

op de begane grond aan het Schelmenhofje te 

ontsluiten en te voorzien van een berging.

De woningen worden middels een gezamenlijke 

entree op de begane grond aan de Pancratiusstraat 

ontsloten. De ruimte in de nieuw ontworpen 

muur biedt plek aan vier bergingen, één per 

appartement. via de gezamenlijke hal kan men 

middels het reeds bestaande trappenhuis naar 

de tweede of derde verdieping, waar zich twee 

ruime appartementen per verdieping bevinden. 

Per verdieping is één appartement aan de 

Kerkpleinzijde en het andere appartement 

aan de Pancratiusstraat zijde gesitueerd. De 

plattegronden zijn nagenoeg gelijk, echter 

speelt de walmuur bij de appartementen aan de 

Pancratiusstraat zijde een rol bij de vormgeving. 

De walmuur is in deze woningen zichtbaar 

aanwezig wat de bewoners bewust maakt van de 

betekenis van de plek. Bovendien blijft op deze 

wijze, ondanks een ongelijke functie,  het concept 

van het terugbrengen van de walmuur behouden.

H E T  P R O G R A M M A  U I T G E L E G D 
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Afbeelding 5.13 Plattegrond 1e verdieping, blok Pancratiusstraat

Afbeelding 5.14 Plattegrond begane grond, blok Pancratiusstraat

Afbeelding 5.15 Plattegrond 2e en 3e verdieping, blok Pancratiosstraat
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P L AT T E G R o n D  B E G A n E  G R o n D  1 : 2 o o
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P L AT T E G R o n D  B E G A n E  G R o n D  1 : 2 o o
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P L AT T E G R o n D  E E R S T E  v E R D I E P I n G  1 : 2 o o
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P L AT T E G R o n D  E E R S T E  v E R D I E P I n G  1 : 2 o o
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P L AT T E G R o n D  T W E E D E  v E R D I E P I n G  1 : 2 o o
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P L AT T E G R o n D  T W E E D E  v E R D I E P I n G  1 : 2 o o
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P L AT T E G R o n D  D A K E n  1 : 2 o o



69

P L AT T E G R o n D  D A K E n  1 : 2 o o



70

5

A

A

B

B

C
C

D

E

D

E

D o o R S n E D E  A - A  1 : 2 0 0

5 . 5  D o o R S n E D E n

H E T  P R O G R A M M A  U I T G E L E G D 

o v E R Z I c H T  v A n  D o o R S n E D E n :

Afbeelding 5.16 overzicht van doorsneden 
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D o o R S n E D E  c - c  1 : 2 0 0

D o o R S n E D E  B - B  1 : 2 0 0



72

5

D o o R S n E D E  D - D  1 : 2 0 0

D o o R S n E D E  E - E  1 : 2 0 0

H E T  P R O G R A M M A  U I T G E L E G D 



73

D o o R S n E D E  D - D  1 : 2 0 0

D o o R S n E D E  E - E  1 : 2 0 0
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G E V E L S  E N 
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Binnen het samengestelde bouwblok is een 

duidelijke scheiding van functies waarneembaar 

waarbij de langgerekte muur, gesitueerd 

langs de Bongerd en de Pancratiusstraat, het 

verbindend element is tussen de functies van 

het bezoekerscentrum en het visueel verbindend 

element is tussen de twee gebouwen. Het 

verbindend element heeft een andere uitstraling 

dan de functies welke het verbindt, waardoor er 

door de gekozen materialen en gevelopeningen 

een sterk contrast is tussen open en gesloten 

gevelaanzichten. Dit verschil in typologie en 

uitstraling geeft een duidelijke structuur aan het 

gebouw en maakt het onderscheid duidelijk tussen 

de verschillende functiesoorten. 

Stedenbouwkundig gezien moet  het  

samengestelde bouwblok een ensemble gaan 

vormen rond het Kerkplein met het Glaspaleis, 

de muziekschool, de St. Pancratiuskerk en de 

Schelmentoren. Allen zijn iconische gebouwen voor 

de stad, zijn onderdeel van de stedenbouwkundige 

vorm van de oude burcht en worden getypeerd 

middels één of enkele materialen welke de 

uitstraling en de sfeer van het Kerkplein sterk 

bepalen. Het Glaspaleis wordt aan de oostgevel, 

aangrenzend aan het Kerkplein, getypeerd door 

glas en staal. De gevels van de muziekschool 

bestaan volledig uit ondoorzichtig glas waarin 

de omgeving reflecteert. De historische St. 

Pancratiuskerk en Schelmentoren zijn gemaakt van 

6 . 1  u I T G A n G S P u n T E n  E n  c o n T E X T  v A n  M AT E R I A A L G E B R u I K 

G E V E L S  E N  M AT E R I A L I S E R I N G  6 

Limburgs mergel respectievelijk kunradersteen. 

Deze reeds aanwezige materialen bepalen sterk de 

identiteit van het plein. om deze reden is gekozen 

om voor het nieuwe ontwerp de materialen beton, 

staal, glas en hout te gebruiken. Allen passen bij 

en werken goed samen met de reeds aanwezige 

materialen, zij worden op zo’n manier toegepast 

dat er geen sprake is van identieke materialen. 

Hiermee blijft de opeenvolging en samenwerking 

van iconen, welke de sfeer en identiteit van het 

Kerkplein bepalen, behouden.
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Afbeelding 3.12 vogelvlucht Bongerd , Kerkplein, Glaspaleis Afbeelding 3.12 vogelvlucht Bongerd , Kerkplein, Glaspaleis

Afbeelding 3.12 vogelvlucht Bongerd , Kerkplein, Glaspaleis



78

6 . 2  D E  W A L M u u R  A L S  G E v E L

6

Het terugbrengen van de walmuur, middels 

een moderne interpretatie, is het belangrijkste 

uitgangspunt geweest bij het ontwerp, waarbij 

de muur ook in functie daadwerkelijk moet 

refereren aan de betekenis van een walmuur. Het 

is een constructief, massief, zwaar en hoofdzakelijk 

gesloten oppervlak, met een eenzijdige oriëntatie, 

die een binnenruimte moet omsluiten. Daartoe 

is ervoor gekozen om de walmuur in beton uit te 

voeren. Een moderne toepassing en weergave van 

een materiaal  die het constructieve en massieve 

van wat een muur moet zijn op een moderne en 

juiste manier vertaalt. vanaf de Bongerd en de 

Pancratiusstraat zorgt dit voor een harde scheiding 

ten opzichte van het Kerkplein. Dit versterkt het 

gegeven van de aanwezigheid van een muur en 

de eenzijdige oriëntatie van het gebouw op het 

Kerkplein, iets dat gezien de functie wenselijk is. 

Echter zijn er wel ramen in de muur aan de 

Bongerd- en Pancratiusstraatzijde geplaatst. De 

plaatsing van de kozijnen hebben een functioneel 

karakter. Daar waar in de muur daglicht of uitzicht 

gewenst is, wordt een raam geplaatst. De ramen 

zijn langgerekt, wat een verwijzing is naar de kijk- 

en schietgaten uit de oude walmuur. De kozijnen 

worden in vier verschillende breedtematen 

toegepast en afwisselend verdiept of gelijk 

met het gevelvlak gelegd. Hiermee wordt de 

differentiatie van het gevelvlak vergroot ondanks 

de toepassing van maar drie verschillende 

materialen. De kozijnen worden in onbehandeld 

ceder uitgevoerd, waardoor het hout door de 

seizoenen heen kan verkleuren. De natuurlijke 

uitstraling wordt hiermee versterkt en past bij het 

mergel van de kerk. Bovendien kan onbehandeld 

ceder goed gecombineerd worden met beton en 

zorgt het ervoor dat het beton minder hard oogt. 

Afbeelding 6.1 Betonnen noordgevelfragment

G E V E L S  E N  M AT E R I A L I S E R I N G
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uitzonderingen op de in vier breedtematen 

toegepaste kozijnen vormen de twee  uitkragende 

kozijnen aan de gevel langs de Bongerd en de twee 

gevelopeningen langs de Pancratiusstraat. De 

twee uitkragende kozijnen, op de eerste en tweede 

verdieping, stellen de gebruiker in staat om buiten 

de muur te treden aan de Bongerdzijde. Het maakt 

de gebruiker bewust van de aanwezigheid van 

het talud en de functie van de muur omdat bij de 

betreding van het uitkragende kozijn waargenomen 

kan worden dat de Bongerd en haar omgeving 3.5 

meter lager liggen dan het Kerkplein. Bovendien 

zorgt het voor enige interactie tussen de muur en 

de Bongerd. De gevelopeningen in de muur aan 

de Pancratiusstraat zijn een resultante van een 

wenselijke buitenruimte bij de appartementen die 

worden ontsloten via een entreedeur in de gevel 

grenzend aan het Schelmenhofje. De plaatsing van 

de openingen in de muur aan de Kerkpleinzijde 

zijn ook van functionele aard en dienen allen voor 

de ontsluiting van de functies en de muur. 

Afbeelding 6.2 uitkragende kozijnen 3.5 meter boven Kerkplein

Afbeelding 6.3 uitkragen kozijnen 3.5 meter boven Kerkplein
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6 . 3  G E v E L S  H o R E c A

6

om het verschil in functie te benadrukken van de 

volumes die tegen de muur zijn aangeplaatst en 

de muur zelf worden de gevels van de horeca-, 

kantoor- en de expositiefunctie van het gebouw 

ieder met een ander materiaal bekleed. Bij de 

materiaalkeuze is gekeken naar de situering en 

oriëntatie van de functies ten opzichte van het 

Glaspaleis, de muziekschool, de St. Pancratiuskerk 

en de Schelmentoren. De horecafunctie is rechts 

op het Kerkplein gesitueerd, hierdoor is deze 

functie meer richting de St. Pancratiuskerk en 

de Schelmentoren georiënteerd dan richting 

het Glaspaleis en de muziekschool en zal het 

gevelmateriaal van de horeca meer een relatie 

moeten aangaan met het Limburgs mergel en 

kunradensteen van deze historische bouwwerken 

dan het staal en glas van de moderne bouwwerken. 

Hiertoe worden de gevels van de horecafunctie 

uitgevoerd in hout en glas met metalen kozijnen, 

waarbij het hout de boventoon voert. voor de 

houten gevelbekleding wordt onbehandeld ceder 

toegepast, waardoor het hout door de seizoenen 

heen kan verkleuren. De houten geveldelen 

hebben een horizontaal lijnenspel. Dit versterkt 

de typologie van de massa die tegen de walmuur 

wordt aangezet en de langgerekte, horizontale 

oriëntatie van de walmuur. De kleuren en de vele 

texturen in het hout passen op een correcte wijze 

bij de kleuren en de grote hoeveelheid textuur 

in de materialen van de St. Pancratiuskerk en de 

Schelmentoren. Bovendien maakt het ceder het 

beton iets minder hard, ze beïnvloeden elkaar, 

hierdoor gaan de materialen goed samen en 

vormen ze een geheel in het ontwerp. De glazen 

puien in beide gebouwen zorgen voor een 

dubbelzijdige communicatie van de functie en het 

Kerkplein. De raampartijen zijn georiënteerd op 

zowel de St. Pancratiuskerk als de Schelmentoren, 

de bezienswaardigheden van de plek, alsmede dat 

de activiteiten en de functies goed zichtbaar zijn 

vanaf het plein. Dit komt de toegankelijkheid van 

de horeca ten goede. De overige gevelopeningen 

in het blok aan de Pancratiusstraat worden 

functioneel bepaald door de op de tweede en 

derde verdieping gesitueerde appartementen. 

De gevels grenzend aan de trap van Albertz zijn 

nagenoeg gesloten en dragen bij aan de wenselijke 

oriëntatie van het gebouw op het Kerkplein. 

Alleen in de noordgevel van de horecafunctie 

aan de Pancratiusstraat is een grote glazen pui 

geplaatst die de relevantie en het belang van de 

trap van Albertz benadrukt bij de totstandkoming 

van de interne organisatie en indeling van de 

horecagelegenheid. Door de kozijnen in staal uit 

te voeren vormen zij een goede combinatie met 

het ceder en houden de glasoppervlakten in de 

volumes enige relatie met het Glaspaleis en de 

muziekschool. Hierdoor blijft de opeenvolging 

en samenwerking van iconen als ensemble, welke 

de sfeer en identiteit van het Kerkplein bepalen, 

behouden.

G E V E L S  E N  M AT E R I A L I S E R I N G
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Afbeelding 6.6 oostgevel horeca Afbeelding 6.7  noordgevel horeca

Afbeelding 6.4 Zuidgevel horeca Afbeelding 6.5 Westgevel horeca
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6 . 4  G E v E L S  E X P o S I T I E R u I M T E  E n  K A n T o R E n

6

De kantoor- en expositiefunctie zijn links op het 

Kerkplein gesitueerd, hierdoor zijn deze functies 

meer richting het Glaspaleis en de muziekschool 

georiënteerd dan richting de St. Pancratiuskerk 

en de Schelmentoren en zullen de gekozen 

gevelmaterialen meer een relatie moeten aangaan 

met het staal en glas van deze gebouwen dan 

met het Limburgs mergel en kunradensteen. 

vanwege de tweedeling in functie wordt er ook 

een duidelijke tweedeling in materiaal toegepast. 

Een verdiepingshoge glasgevel omsluit de 

expositieruimte op de eerste verdieping en brengt 

zo de beleving van het aangrenzende Kerkplein 

naar binnen. Het glasoppervlak wordt hierbij 

zo groot mogelijk gelaten zodat de overgang 

en het raakvlak van binnen en buiten met het 

plein zo groot mogelijk is. Hiertoe worden de 

glasoppervlakten met elkaar verlijmd en worden de 

profielen van de boven- en onderdorpel verdiept 

in de bestrating en het aftimmerwerk. Bovendien 

maakt de expositieruimte hierdoor gebruik van 

de grote hoeveelheid daglicht die binnenkomt 

en is de expositie die in deze ruimte gehouden 

wordt elk moment van de dag goed zichtbaar voor 

bezoekers doordat de ruimte direct gelegen is aan 

de gevel.

De gevels van de kantoorfunctie worden bekleed 

middels geperforeerde stalen platen met voor 

Heerlen typische afbeeldingen. ’s Avonds worden 

de geperforeerde afbeeldingen geprojecteerd 

doordat ze van binnenuit aangelicht worden. 

vanwege de kantoorfunctie en de daarbij horende 

activiteiten heeft de verdieping een enigszins 

geborgen karakter. Hierdoor wordt er vanaf het 

plein niet direct het kantoor in gekeken. Daar waar 

op de kantoorverdieping ontspannen kan worden, 

is een grote raampartij gerealiseerd, zodat men 

uitkijkt over het plein.  omdat de westgevel van 

de kantoren nagenoeg tegen de gesloten gevel 

van de muziekschool is gesitueerd, wordt ook 

deze gevel volledig gesloten. Hierdoor zijn de 

kantoren op het Kerkplein georiënteerd. Middels 

een vide en de eerder genoemde raampartij wordt 

de verdieping visueel met de expositieruimte en 

de andere functies verbonden en komt er tevens 

voldoende daglicht de kantoorverdieping binnen. 

De glazen gevel van de expositieruimte ligt terug 

ten opzichte van de kantoorverdieping en hangt 

hierdoor sterk samen met de compositie van de 

muziekschool, waarbij een teruggelegen glazen 

plint eveneens een massa draagt. Dit past goed in 

de compositie, opeenvolging en bij de benadering 

van de gebouwen aan het plein vanaf het 

Wilhelminaplein en het Pancratiusplein. De kleur 

en textuur van de geperforeerde stalen platen 

passen op correcte wijze bij de kleuren en texturen 

van de materialen van de St. Pancratiuskerk. Het 

moderne staal van de plaat zelf en de glazen plint 

van de expositieruimte gaan correct samen met 

de staal- en glasgevel van het Glaspaleis en de 

ondoorzichtige glazen gevel van de muziekschool. 

G E V E L S  E N  M AT E R I A L I S E R I N G
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Afbeelding 6.8 Zuid- en oostgevel expositieruimte en kantoren

Afbeelding 6.9 Westgevel expositieruimte en kantoren
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n o o r d g e v e l  1 : 2 0 0

Z u i d g e v e l  1 : 2 0 0

6 . 5  G E v E L A A n Z I c H T E n

6 G E V E L S  E N  M AT E R I A L I S E R I N G
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o o s t g e v e l  1 : 2 0 0

6 G E V E L S  E N  M AT E R I A L I S E R I N G
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W e s t g e v e l  1 : 2 0 0
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G e v e l f r a g m e n t  P a n c r a t i u s s t r a a t

G e v e l f r a g m e n t  K e r k p l e i n

6 G E V E L S  E N  M AT E R I A L I S E R I N G
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6 G E V E L S  E N  M AT E R I A L I S E R I N G

Afbeelding 6.10 Benadering vanaf het Schelmenhofje
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Afbeelding 6.11 Benadering vanaf het Wilhelminaplein
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7H O O F D S T U K 7
B E L E V I N G
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Het ontwerp is erop gericht om de gebruiker  

bewust te maken van de betekenis van de plek waar 

het gebouw staat en wat deze plek voor Heerlen 

betekend heeft. Hiertoe heeft het gebouw een 

interactief karakter ten opzichte van de aanwezige 

historische overblijfselen om deze bewustwording 

te stimuleren. Er zijn elementen toegevoegd die 

de aanwezigheid van de St. Pancratiuskerk, de 

Schelmentoren, de stedenbouwkundige vorm 

van de burcht en het talud benadrukken. Echter 

wordt dit interactieve karakter niet alleen gezocht 

en bepaald door de interactie tussen het gebouw 

en deze historische overblijfselen, maar ook door 

de interactie tussen de verschillende functies in de 

twee gebouwen en de interactie die zij hebben 

met het plein. Er kan dus eerder gesproken worden 

over de beleving van de plek als de beleving van 

het gebouw.

Het ontwerp speelt in op de zintuiglijke beleving, 

waarbij de nadruk ligt op zien, met een focus op 

de interactie tussen de elementen. Door het zicht 

van de gebruiker te prikkelen kan het gebruik 

van het bezoekerscentrum en het aangrenzende 

plein aangenamer en overzichtelijker worden en 

wordt de gebruiker gestuurd door architectuur. De 

gebouwvorm en de architectonische elementen 

sturen de gebruiker en de wijze waarop zij het 

gebouw en het aangrenzende plein gebruikt.

De openbare trap aan het kerkplein, welke het 

verhoogde terras met het Kerkplein verbindt, is 

duidelijk georiënteerd op een opening in de wand 

op de tweede verdieping en wekt bij de gebruiker 

de suggestie dat zij binnen het gebouw kunnen 

treden. Echter bij de daadwerkelijke betreding van 

deze opening blijkt dat alleen de activiteiten en de 

verschillende niveaus in de muur kunnen worden 

waargenomen. Dit zorgt voor een interactie 

tussen binnen en buiten. verdere verplaatsing 

in de muur vanaf hier is niet mogelijk. Het biedt 

zicht op de trap in de muur die de gebruiker in 

staat stelt om bovenop de muur te komen. Deze 

trap is zowel via het restaurant (intern) als het 

verhoogde terras (extern) toegankelijk. Echter kan 

men vanaf hier wel buiten de muur treden, middels 

een uitkragend kozijn aan de Bongerdzijde, waar 

over de Bongerd kan worden uitgekeken. Doordat 

zowel het pleinoppervlak, de verschillende niveaus 

in de muur als de Bongerd zichtbaar zijn, wordt 

ervaren dat het Kerkplein 3,5 meter hoger ligt dan 

zijn omgeving en treedt er een bewustwording op 

van de aanwezigheid van het talud. Bovendien 

maakt het een interactie tussen de gebruiker en 

de Bongerd mogelijk.

B E L E V I N G
7 . 1  I n T E R A c T I E  T u S S E n  G E B o u W,  G E B R u I K E R  E n  H I S T o R I S c H E  E L E M E n T E n

7
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Afbeelding 7.1 Benadering vanaf het Kerkplein
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7 B E L E V I N G

Afbeelding 7.2 Benadering verhoogd terras middels openbare trap
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Afbeelding 7.3 uitkragende kozijnen vanaf de Bongerd
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Een dergelijke beleving treedt ook op bij de 

betreding van het gebouw middels de hoofdentree,        

grenzend aan het Kerkplein. Direct bij binnenkomst 

kan men een dergelijk uitkragend kozijn betreden 

of kan direct waargenomen worden dat tegen 

de eerste verdieping van de tegenovergelegen 

bebouwing aan wordt gekeken. De verschillende 

niveaus in de muur zijn waarneembaar door 

de toepassing van vides en duidelijk in het 

zicht geplaatste trappen. De trappen voor de 

bezoekers zijn grotendeels in elkaars verlengde 

gesitueerd waardoor er middels de toegepaste 

vides zichtlijnen over verschillende verdiepingen 

en in de lengterichting van de muur ontstaan, 

waardoor ook in de muur de verschillende functies 

visueel met elkaar zijn verbonden. Zo is het 

bijvoorbeeld mogelijk om vanaf de begane grond, 

bij de ingang van permanente expositieruimte, via 

een zichtlijn over de hele lengte van de muur, de 

opening in het dak te zien waardoor de gebruiker 

bovenop de muur kan komen. De situering van de 

trappen, de toegangen in de wand tot de functies, 

de toegepaste vides en de daardoor ontstane 

zichtlijnen maken de muur als verkeersruimte 

overzichtelijk, uitnodigend en uitdagend. 

Bovendien wordt er richting en duidelijkheid 

gegeven over het gebruik van het gebouw.

De toegepaste materialen voor het interieur zijn 

gelijk aan de materalen van het exterieur, maar 

worden op een andere wijze toegepast. 

op deze wijze blijft het onderscheid in 

functiesoorten duidelijk en het verschil in typologie 

behouden. voor de gekozen materialen is gekeken 

naar de wijze waarop deze samenwerken met de 

reeds aanwezige materialen in de gevel. 

om de muur als constructie zwaar element te 

blijven benadrukken wordt op de vloer eveneens 

beton toegepast, echter wordt deze gevlinderd en 

in een andere kleur grijs aanbracht, waardoor er wel 

onderscheid wordt gemaakt tussen vloer en wand, 

maar toch één materiaal wordt toegepast.  om het 

plafond hiervan te onderscheiden wordt deze wit 

gestuct, waardoor er een passend kleurenschema 

ontstaat tussen wand, vloer, plafond en kozijnen 

en van materialen die goed samengaan. 

om de eenheid van het gebouw, maar het 

onderscheid in functiesoort te behouden, worden 

de vloeren van de overige functies eveneens 

uitgevoerd in gevlinderd beton, echter is de kleur 

ervan afgestemd op het hout bij de horecafunctie 

en op het staal bij de expositiefunctie. Er is steeds 

gezocht naar het onderscheid tussen wanden, 

vloeren, plafonds en kozijnen, waarbij gebruik 

wordt gemaakt van wit gestucte plafonds en 

gevlinderd betonnen vloerafwerking, waarbij 

de verhouding tussen het kleurenschema en het 

onderscheid in functiesoort moet kloppen. 

7 B E L E V I N G
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Afbeelding 7.4 Zicht in muur bij hoofdentree
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7 B E L E V I N G

Afbeelding 7.5 Zicht in muur vanaf begane grond
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Afbeelding 7.6 Zicht in muur bij betreding van muur vanaf verhoogd terras
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De benadering van het verhoogde terras via de 

openbare trap aan het kerkplein stelt de gebruiker 

tevens in staat om het gebouw nog verder te 

ontdekken. naast de opening in de wand die naar 

het uitdragende kozijn leidt, is er een tweede 

opening in de wand gesitueerd waardoor duidelijk 

een opgaande trap zichtbaar is. Het geeft de 

mogelijkheid aan de gebruiker om bovenop de 

muur te komen, zonder daarbij het gebouw te 

betreden via de hoofdentree, het gebouw en haar 

omgeving vanuit een ander perspectief te ervaren.

Bovenop de muur kan de gebruiker ervoor 

kiezen om over de muur te lopen en via een 

kleiner en apart trappenhuis af te dalen naar de 

permanente of tijdelijke expositieruimte. Wanneer 

er voor gekozen wordt om met dezelfde trap af 

te dalen komt men op de tweede verdieping 

uit op het  dakterras, op de eerste verdieping 

bij het restaurant en op de begane grond bij de 

permanente expositieruimte. 

De verdieping van het restaurant is via een eigen 

trap en aparte opening in de wand ontsloten met 

de begane grond van het restaurant. op deze 

wijze worden de verkeersstromen niet gemengd 

van diegene die wel en niet gebruik willen maken 

van de verdieping van het restaurant. Middels 

een toegepaste vide en raampartij worden de 

verdieping en het verhoogde buitenterras van het 

restaurant met de begane grond van het restaurant 

verbonden, waardoor de activiteiten in de open 

keuken, het restaurant, de verdieping, maar ook 

van het verhoogde terras zichtbaar worden.  

De permanente expositieruimte wordt middels 

een drietal daklichten visueel verbonden met het 

bovengelegen Kerkplein. vanaf het plein kan dus 

de expositieruimte in worden gekeken zonder 

daarbij het gebouw te hoeven betreden, terwijl 

de bezoekers van de expositieruimte zicht hebben 

op de nieuwe muur en via de daklichten uitkijken 

op de St. Pancratiuskerk en de Schelmentoren. Er 

vindt een interactie plaats tussen de elementen. 

Middels een tweetal openingen in de muur 

kunnen vanuit de permanente expositieruimte 

twee verschillende routes worden gelopen die de 

gebruiker door en/of op het gebouw brengen.  

De kantoorfunctie is middels een vide verbonden 

met de tijdelijke expositieruimte. De kantoren 

die hier aan grenzen worden in verband met 

geluidsoverlast, middels een raampartij, 

alleen visueel verbonden. Daar waar op de 

kantoorverdieping ontspannen kan worden wordt 

de verdieping middels de  ruimte verbonden, 

waardoor er een interactie ontstaan met de 

expositieruimte en het Kerkplein. 

7 B E L E V I N G
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Afbeelding 7.7 Zicht op Kerkplein vanaf verhoogd terras
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7 B E L E V I N G

Afbeelding 7.8 Zicht in muur en over Kerkplein vanaf muur
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Afbeelding 7.9 Zicht vanaf muur over Kerkplein
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7 B E L E V I N G

Afbeelding 7.10 vide en raampartij van restaurant verbinden activiteiten zichtbaar
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Afbeelding 7.11 Tijdelijke expositieruimte
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7 B E L E V I N G

Afbeelding 7.12 Zicht op tijdelijke expositieruimte en kantoren vanaf het Kerkplein
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Afbeelding 7.13 Trap horeca Pancratiusstraat is gelijk aan opgang vanaf Wilhelminaplein
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8H O O F D S T U K 8
cONSTRUcTIE
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8 . 1  B E S TA A n D E  c o n S T R u c T I E 

8 c O N S T R U c T I E  E N  P R I N c I P E  D E TA I L S

In  navolging  van het in het vooronderzoek  

opgetelde  actieplan, een  juiste stedenbouwkundige  

inpassing van het samengestelde bouwblok in 

de huidige situatie en de transitievraag naar een 

hoge mate van recycling en duurzaamheid, wordt 

de bestaande constructie van het bouwblok 

zoveel mogelijk hergebruikt. Daar waar nodig 

zal de constructie worden aangepast, waarbij de 

materialen die vrij komen bij de sloop ervan op 

de plek zelf kunnen worden hergebruikt.  Hierbij 

moet gedacht worden aan het hergebruik van 

betonpuingranulaat in het nieuw te storten beton 

alsmede de betonnen constructie-elementen als 

geheel te demonteren en her te gebruiken. Deze 

laatste optie vereist verder onderzoek naar de 

mogelijk- en haalbaarheid.    

De constructie van de bestaande situatie is een 

volledig betonnen skelet, waarbij de kolommen en 

vloeren respectievelijk 400mm en 200mm dik  zijn. 

De kolommen hebben een hart op hart maat van 

5250 en de vrije hoogte tussen twee constructie 

vloeren bedraagt 3300.  Het langgerekte volume 

langs de Bongerd bestaat uit drie delen welke 

een gezamenlijke symmetrieas hebben. Twee 

gelijke delen van ieder 21400 x 16150, welke 

zeven meter uit elkaar liggen en zes graden, ieder 

drie, ten opzichte van elkaar gedraaid zijn en het 

middendeel,  dat de resultante is van de ruimte 

welke tussen de twee gelijke delen is ontstaan.

Het losse volume, op de kruising van de 

Bongerd en de Pancratiusstraat bestaat uit vier 

verdiepingen. Het is een rechthoekig volume van 

15000 x 16750 en ook deze constructie betreft een 

volledig betonnen skelet, waarbij de kolommen 

en vloeren respectievelijk 400mm en 200mm dik  

zijn. De vrije hoogte tussen de constructie vloeren 

is eveneens 3300, echter hebben de kolommen 

een hart op hart afstand van 4750 en staat één rij 

met kolommen binnen het stramien ten behoeve 

van de entree van de appartementen aan de 

Pancratiusstraat.

Middels het gedane massaontwerp (hoofdstuk…) 

te vergelijken met de bestaande constructie is er 

bepaald welke delen van de constructie behouden 

en welke delen en elementen gesloopt en/of 

hergebruikt kunnen worden, alsmede waar er 

een nieuwe constructie aan de bestaande moet 

worden toegevoegd. 

3 
o

Afbeelding 8.1 constructie in plattegrond
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8 . 2  T E  S L o P E n  D E L E n  B E S TA A n D E  c o n S T R u c T I E 

Afbeelding 8.2 Te slopen delen derde verdieping

Afbeelding 8.3 Te slopen delen tweede verdieping
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Afbeelding 8.4  Te slopen delen eerste verdieping

Afbeelding 8.5 Te slopen delen begane grond

8 c O N S T R U c T I E  E N  P R I N c I P E  D E TA I L S
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8 . 3  n I E u W  T o E  T E  v o E G E n  c o n S T R u c T I E - E L E M E n T E n 

Afbeelding 8.6   nieuw toe te voegen constructie

De nieuw toe te voegen constructie op de begane 

grond, onder het kerkplein, betreft een prefab 

beton constructie. De methode is uitermate 

geschikt voor dergelijke doeleinden.

op de eerste en tweede verdieping wordt na het 

slopen en/ of demonteren van de betonconstructie  

een nieuwe staalconstructie toegevoegd. Staal 

biedt grote flexibiliteit en is geschikt om snel te 

verwerken in de bestaande betonconstructie,  daar 

waar het nieuwe ontwerp niet in het bestaande 

constructiegrid past. Bovendien past het staal 

goed bij de materialen van de rest van het gebouw 

en kan het slanker worden vormgegeven dan de 

bestaande constructie. Dit is zeker bij de glazen 

gevels aan de kerkpleinzijde gewenst. Het zicht 

wordt op deze wijze minder belemmerd, daar 

waar de interactie tussen binnen en buiten een 

belangrijke rol speelt.  

De combinatie van bestaand beton en nieuw staal 

laat tevens zien dat er een duidelijke verandering 

heeft plaatsgevonden en dat er sprake is van 

herbestemming en verbouw in plaats van volledige 

nieuwbouw. Iets dat aansluit bij de huidige  

methodiek en transitievraag van de stad. 
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8 . 4  G E v E L f R A G M E n T E n  E n  P R I n c I P E  D E TA I L L E R I n G  

De nieuw ontworpen walmuur zal worden 

opgetrokken middels twee, nieuw gegoten, 

betonnen bladen van ieder 150mm dik, met 

daartussen 100 mm isolatie. Het uitkragende 

kozijn heeft een constructiebasis van staal, wat 

deels zichtbaar zal blijven, maar wordt afgewerkt 

middels eenzelfde wijze als de houten gevels 

aan de Kerkpleinzijde. Er is een moderne, goed 

passende combinatie van beton, staal, glas en 

hout zichtbaar, uniform aan het beeld op het 

Kerkplein. De cederhouten kozijnen gaan goed 

samen met het beton en maken het minder hard. 

Aan de binnenzijde worden zij middels hetzelfde 

hout afgetimmerd om ook daar het beton, waar 

de wanden en vloeren uit bestaan, minder hard 

te laten zijn en de hoeveelheid zichtbaar beton 

te verminderen. De aftimmering van het kozijn 

loopt taps toe, wat de nadruk op het raam en 

het “naar buiten kijken” legt, dit is een verwijzing 

naar de kijk- en schietgaten van oudsher. De 

constructievloer wordt afgewerkt middels een 

gevlinderde betonnen dekvloer. 

De evels van de horeca- en woonfunctie worden 

bekleed met ceder houten latten van 67x30 mm 

met een ruimte van 10 mm tussen de latten. op 

deze wijze is de verhouding tussen het zichtbare 

hout en de onderbrekingen dusdanig dat de 

achterliggende constructie niet zichtbaar is en 

wordt het hout niet als één houten geheel gezien, 

maar als een vlak welke duidelijk is opgebouwd 

uit afzonderlijke latten. De stalen kozijnen blijven 

in het zicht waardoor ook hier de combinatie van 

staal, hout, glas en beton wordt getoond. 

De geperforeerde stalen platen worden middels 

beugels aan de draagconstructie gehangen, welke  

uitkraagt ten opzichte van de glazen gevel op de 

begane grond. In het ontstane overstek worden de 

verichtingsarmaturen verwerkt voor zowel binnen 

als buiten alsmede de bovenstijl van het kozijn van 

de begane grond in weggewerkt. In combinatie 

met het verdiepd leggen van de onderstijl van het 

begane grond kozijn in het pleinoppervlak, wordt 

het glasoppervlak van de expositieruimte zo groot 

mogelijk gehouden. 

Gevelfragmenten:

8 c O N S T R U c T I E  E N  P R I N c I P E  D E TA I L S

Afbeelding 8.7   Geveldelen van gevelfragmenten A,B,c
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Afbeelding 8.8 Gevelfragment A
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8

Afbeelding 8.9 Gevelfragment B
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Afbeelding 8.10 Gevelfragment c
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Het ontwerp is erop gericht om de gebruiker  

bewust te maken van de betekenis van de plek waar 

het gebouw staat en wat deze plek voor Heerlen 

betekend heeft. De historische ontwikkeling van 

de plek is tijdens het ontwerpproces de rode 

draad geweest, waarbij continu gezocht is naar 

manieren om de gebruiker van het toekomstige 

gebouw bewust te maken van de bijzonderheid 

en betekenis van de plek waar het gebouw staat. 

Middels het herstructureren van een bouwblok, 

welke op korte termijn grotendeels leeg komt 

te staan, wordt ingespeeld op de vastgestelde 

problematiek van de binnenstad en het bouwblok. 

Als naar het eindresultaat wordt gekeken kan 

geconcludeerd worden dat het ontwerp op een 

hedendaagse manier de middeleeuwse historie 

probeert te laten ervaren. Zowel in programma, 

ontwerp als materialisering is continu gezocht naar 

een juiste verhouding tussen hoe modern zich 

moet verhouden tot de gedifferentieerde context 

van historische en moderne elementen.

De uitdaging in het ontwerp zat hem vooral in het 

toevoegen van architectonische elementen om 

het gebouw een interactief karakter te geven ten 

opzichte van de zichtbare historische overblijfselen, 

waarbij de functies ook een interactie aangaan 

met elkaar. Het passend antwoord hierop werd 

gevonden in het reconstrueren van de historische 

walmuur middels een moderne interpretatie 

hiervan. Het is het meest belangrijke onderdeel 

van het ontwerp geworden. Het is een verwijzing 

naar een historisch element op een hedendaagse 

manier. Het zorgt voor een duidelijke scheiding en 

eenzijdige oriëntatie op de zichtbare historische 

elementen van de stad. Het element stelt de 

gebruiker in staat deze historie vanuit een ander 

perspectief te ervaren en het verbindt de functies 

die erop gericht zijn om de gebruiker bewust te 

maken van deze historie. Het is de vertaling van 

de verhouding die gezocht werd tussen verleden, 

heden, historie, moderniteit en de interactie 

die zij met elkaar hebben. In het totale ontwerp 

kan geconcludeerd worden dat de genoemde 

aspecten en de verhoudingen ten opzichte van 

elkaar goed zijn geïntegreerd en op een passende, 

interactieve en spannende manier samenwerken. 

Het gebouw laat zien hoe op een passende wijze 

met leegstand en herstructurering kan worden 

omgegaan, waarbij de grens tussen het heden en 

verleden wordt gezoch. De plek en het gebouw 

is een belevenis geworden waarbij gesproken kan 

worden over de moderne middeleeuwen van de 

stad. 

c O N c L U S I E
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