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Nederland had in 2013 een bevolkingsdichtheid 
van 450 mensen op een vierkante kilometer.1 
Hiermee staat Nederland op de 28e plek en 
staat hierdoor bekent als een dichtbevolkt land. 
De totale woningvoorraad  staat in 2012 op een 
ruime zeven miljoen woningen.2 Van deze zeven 
miljoen is een vijfde voor 1945 gebouwd. Na de 
oorlog was de woningnood erg hoog en zijn 
er in 10 jaar tijd telkens een miljoen woningen 
bijgebouwd. De stijgingen van het aantal 
woningen is inmiddels gestagneerd en is met 
minder dan 1% per jaar min of meer blijvend. In 
het aanbod woningen dat Nederland nu heeft 
schuilt de toekomst. Echter een groot deel van 
dit aanbod raakt op leeftijd en worden er elk 
jaar honderdduizend woningen vijftig jaar oud.3 

Tussen het aanbod staan een groot aantal 
galerijflats. Het komt niet zelden voor dat een 
flat nog steeds over een goede kwaliteit beschikt 
met vaak ook nog een gunstige ligging. Behoudt 
en optimalisering is in dit geval van toevoegende 
waarde. 

Het is relevant dat deze optimalisering op de 
juiste manier gebeurt, zodat we over een aantal 
jaar niet weer met lege flats overblijven. Hierbij 
geldt dat we rekening houden met de behoefte 
van de gebruiker van deze tijd. Die behoefte 
heeft te maken met een prettige fysieke staat van 
de flat, maar ook een veilige omgeving die ook 
wordt beïnvloed door een sociale leefomgeving. 

Woningen Vrieheide 

Heerlen, Peter Sigmond

Verenigde Naties., 2013

Centraal Bureau voor de 

Statistiek, 2014

Brouwers et al., 2013, 

Nieuwe kansen voor de 

galerijflat, Amsterdam, 

NDCC Publishers, p. 3 

afb 1.
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Vanaf deze plaats wil ik graag mijn familie, met 
name mijn ouders, bedanken. Zij hebben het mij 
mogelijk gemaakt om te studeren zonder zorgen. 
Ik wil mijn studiegenoten bedanken die samen met 
mij het afstudeerjaar zijn aangegaan  en het jaar 
voor mij erg plezierig hebben gemaakt.
Ik bedank mijn huisgenoten die er altijd voor me 
waren.
Natuurlijk bedank ik ook de  begeleidingscommissie 
Jos, Wouter en Joost. Zij hebben mij met raad en 
daad bijgestaan. De vele begeleidingen hebben 
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De kritische feedback heeft er toegeleid dat ik 
met tevredenheid op dit traject kan terugkijken.
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De woningnood na 1945, ten gevolge van de 
Tweede Wereld Oorlog, was ontzettend groot. 
Er moest in korte tijd op grote schaal woningen 
worden gebouwd. De galerijflat was de perfecte 
oplossing. Ze konden snel worden gebouwd en 
konden er tal van woningen in onder worden 
gebracht. Op de ontwerptekeningen en in 
reclamespotjes bruiste het van het woongenot. 
Dit was het toekomstig wonen. Het beeld wat 
we in de jaren zestig voor ogen hadden van 
de galerijflat is er niet meer. Een modern gezien 
verlangt meer dan 100 m2 woonruimte.

Dit project gaat over de zoektocht naar de 
leefbaarheid in een galerijflat in Heerlen. Zijn 
galerijflats nog van deze tijd, of moeten ze 
worden aangepast aan deze tijd? Dit project  
gaat ook over de locatie. Heerlen leidt aan 
demografische krimp, wat moet er met de stad 
gebeuren om de stad aantrekkelijker te maken. 

De oplossing moet liggen in het optimaliseren van 
vergeten plekken in de stad. Het Burgemeester 
van Grunsvenplein was een plek met een 
enorme potentie. Maar dit doel lijkt te zijn 
vergeten. De galerijflat uit dit boek staat op het 
Burgemeester van Grunsvenplein. Revitalisatie 
van deze flat verbetert de leefbaarheid van de 
flat en tegelijkertijd van het plein. 

Heerlen heeft vanwege de krimp veel leegstand 
in het centrum en mist hierdoor een aantal 
plekken waar mensen kunnen recreëren in hun 
vrije tijd. 

In de vernieuwde galerijflat komen culturele 
functies en wordt de achterliggende natuur 
blootgesteld aan de stad. Op deze manier 
krijgt de stad Heerlen weer een aantal prettige 
plekken terug om te verblijven. De woonkwaliteit 
van het centrum wordt vergroot doormiddel van 
de vernieuwde galerijflat. De uitgangspunten 
voor het ontwerp zijn ontstaan door het gesprek 
aan te gaan met de bewoners en doormiddel 
van een literatuurstudie naar sociaal leefklimaat. 
Het gaat bij het wonen in de galerijflat om het 
verbeteren van de overgang van privé naar 
openbare ruimten. Door dit te verbeteren 
worden de buitenruimtes beter benut en is 
er meer levendigheid buiten de woningen 
om. Het aanbod van de woningen in de flat 
wordt diverser. De doelgroep wordt hierdoor 
verbreedt en het monotone beeld wat we 
hebben van de galerijflat verdwijnt. 

Het ontwerp wat is ontwikkeld, kan worden 
toegepast op meerdere galerijflats en kan 
het voortbestaan betekenen van een anders 
verloren generatie galerijflats.

Samenvatting
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Grijs, grauw, kil, ruw, saai, sober. Ze bestaan 
nog en zien er bijna allemaal hetzelfde uit. De 
galerijflats in Nederland, gemaakt van beton, 
met allemaal hetzelfde balkon. Honderden 
ramen, allemaal dezelfde richting, met vaak een 
prachtig uitzicht over de stad. Achter de ramen 
tientallen woningen waarin een ieder zijn thuis 
heeft gevonden. De flat is niet weg te denken 
uit de stad, maar wat zouden we graag deze 
plekken egaliseren en de nieuwe kale vlakte 
gebruiken om iets nieuws op te bouwen. 
Dit geldt overigens alleen voor diegene die 
geen deel uitmaken van de flat zelf. Eigenaren 
van woningen hoor je doorgaans niet klagen. 
Zij hebben een goed betaalbare, ruime woning, 
vaak dicht in het centrum en met nog een 
prachtig uitzicht ook. Oké, de kwaliteit van de 
flat gaat achteruit. Het acht uur Journaal is bij de 
buren te volgen en in de winter staat de kachel 
rood te gloeien. Maar goed, dat is toch gewoon 
een kwestie van een renovatie beurt? 

De flats hebben een slecht imago en mede 
hierdoor staan er veel flats in Nederland, 
gedeeltelijk of helemaal, leeg. De Bijlmer is 
waarschijnlijk daar het bekendste voorbeeld 
van. De wijk kreeg hierdoor zo’n slechte 
reputatie dat veel flats het niet hebben overleefd 
en zijn gesloopt. Het nationaal woningbehoefte 
onderzoek indiceert al geruime tijd een matig 

percentage van 17% voor woonvoorkeur flat.4 
Hoe kan het ideaalbeeld van de jaren zestig, 
waarin plaats was voor volkshuisvesting van 
honderd vierkante meter, het doembeeld zijn 
anno 2015? Hebben de flats nog een toekomst 
en wat moet er dan gebeuren?

Het boek dat voor u ligt gaat over de galerijflat. 
De galerijflat is een van de meest voorkomende 
naoorlogse wooncomplexen. Een van deze flats 
heeft mijn interesse gewekt en heb ik centraal 
gezet in dit onderzoek. 
Het onderwerp in dit boek is leefbaarheid. 
Leefbaarheid van een stad, stadsgebied en 
wooncomplex worden besproken. 
De stad die de aandacht verdient is Heerlen. 
Heerlen is het besproken thema van de 
afstudeerstudio IParkstad 2020. Door de komst 
van de Staatsmijnen heeft de stad in de 20e 
eeuw een enorme groei ondervonden. Echter is, 
door de sluiting van deze mijnen in de jaren 60, 
de stad in verval geraakt en verkeerd de stad in 
een diepte punt. 
Krimp in deze stad heeft er toe geleid dat veel 
euforische plannen met deze stad keer op keer 
op een debacle stuitte en dat er in de stad 
gebieden zijn gecreëerd die nooit zijn geworden 
wat het doel voor ogen had. 

Singelenberg, J, 1990, 

De toekomst van de flat, 

‘s Gravenhage, DELWEL 

Uitgeverij B.V., p. 7 

4.
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Een van die gebieden is het ‘Burgemeester 
van Grunsvenplein’. Een plein wat ooit een 
levendig cultureel plein had moeten worden, is 
niet meer dan een leeg plein met een theater, 
twee galerijflats en een doorgaande weg met 
aanliggende, lege panden. 
De twee galerijflats, door Peter Sigmond, 
ontworpen, waren karakteristiek voor de 
bloei van Heerlen en waren geliefde bij de 
inwoners van de stad, maar dit ideaalbeeld 
van de galerijflat is verdwenen. De flats zijn 
monotoon en dragen niks bij aan het plein.  De 
wisselwerking tussen stad, buurt en gebouw 
leidt tot een confrontatie dat resulteert in een 
onaantrekkelijk leefgebied. 

Introductie

17  Peter Sigmond - Architect 

Appartementengebouwen Burgemeester Van Grunsvenplein, Heerlen 
 
Vervolgens werden de woningen met woonstraten in 1963 gerealiseerd. 
 
 

 
 

 
 

20

Galerijflat Peter Sigmond, 

Heerlen

afb 3.



Leefbaarheid is een algemeen bekend begrip. 
We hebben allen daar een voorstelling van, 
echter kan dit een heel uitlopende betekenis 
hebben. Voor de een kan de leefbaarheid in een 
bepaalde situatie positief zijn terwijl het voor 
een ander in dezelfde situatie een negatieve 
extensie heeft. Toch is het voor ieder de wens om 
in een leefbare omgeving te wonen. Het woord 
leefbaar wordt door van Dale gedefinieerd als: 
“geschikt om erin en ermee te leven”.5 Een plek 
wat niet geschikt is om in te leven is in dit geval 
een onleefbare plek. Hier valt te denken aan 
plekken die in een slechte staat verkeren. Deze 
plekken zijn dan vaak ook uitgestorven en is er 
een vergrote kans op criminaliteit.

De eisen omtrent een leefbare situatie is de 
afgelopen jaren sterk veranderd en verlangen 
we meer van een woning dan in de jaren zestig, 
het moment van de galerijflatbouw. Het leven 
binnenshuis is belangrijker geworden doordat 
allerlei elektronische apparatuur ons leven 
bepalen. Directe ontmoetingen met mensen 
heeft plaatsgemaakt voor indirecte elektronische 
communicatie en zorgt ervoor dat we hiervoor 
ons huis niet hoeven te verlaten.6 
Dit betekend niet dat de leefbaarheid 
buitenshuis minder belangrijk is.  Hier heeft de 
leefbare situatie meer betekenis gekregen 
doordat we meer vrije tijd kennen dan 

vroeger. Fabrieksmedewerkers uit begin 20e 
eeuw maakte nog een werkweek van 75 uur. 
Anno 2015 is dat zo’n 40 uur en in Finland is 
onlangs een proef gestart met betrekking tot 
het basisinkomen en mogelijkheden biedt om 
nog minder te werken. Daar komt nog bij dat 
de mens ouder wordt. De kans dat we na ons 
pensioen nog 10, 20 of 30 jaar leven is vele 
male groter dan 50 jaar geleden. De senioren 
van tegenwoordig blijven up-to-date door het 
internet en blijven langer actief door de tal van 
vrijetijdsbesteding die aan deze groep wordt 
geboden. 

De leefbaarheid van privéruimten en die van de 
openbare ruimte zijn dus van betekenis. Maar 
wanneer ervaren we een plek leefbaar? Jan 
Gehl geeft  hierop in zijn boek Life Between 
Buildings een antwoord. Gehl haalt een oud 
Scandinavisch gezegde aan, waarmee hij 
een basis geeft van een van de belangrijkste 
behoeftes van mensen in de openbare ruimte 
in de stad. “People come where people are”.7 

Een onderzoek in het centrum van Kopenhagen 
bekrachtigt deze uitspraak. Gemeten werd 
op welke plekken voetgangers in de ruimte 
bleven stilstaan en waar niet. Uit de test kwam 
het verwachtte resultaat en waren de plekken 
waar de meeste mensen zich in het algemeen 
bevinden het meest populairs.8 

Introductie
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p. 49

Gehl, J, 2009, Life 
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Washington, Island Press, 
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Begeerte naar mensen om ons heen begint al 
van jongs af aan. Thuis zien we dat kinderen 
de voorkeur geven aan spelen in de buurt van 
mensen in plaats van plekken met alleen maar 
speelgoed. Een plek waar we in aanraking 
komen met mensen geeft een positieve ervaring. 
De leefbaarheid van een plek hangt dus samen 
met de levendigheid van de plek.9  

Introductie
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Gehl, J, 2009, Life 
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Heerlen is het middelpunt van een gebied wat 
Parkstad Limburg wordt genoemd. Parkstad 
Limburg is naast een prachtig natuurrijk 
landschap een stedelijk gebied, bestaande uit 
acht gemeentes met circa 250.000 inwoners.10 

Om dit prachtige gebied, wat dreigt te 
vervallen, weer op de kaart te zetten, hebben 
de Parkstadgemeenten en de Provincie Limburg 
de IBA (Internationale Bau Ausstellung) naar 
Nederland gehaald. De IBA is een Duits 
fenomeen. Het is een middel dat wordt ingezet 
om stad en regio weer op de kaart te zetten. De 
IBA bouwt niet, maar helpt processen opgang te 
helpen. IBA zorgt ervoor dat organisaties elkaar 
assisteren plannen te ontwikkelen, om gebieden 
te optimaliseren. 

In februari 2015 ben ik samen met negen andere 
studenten de afstudeerstudio Parkstad 2020 
gestart. Tijdens het eerste half jaar van ons 
afstuderen hebben we hebben een gezamenlijk 
analyse naar de stad Heerlen gedaan. We 
hebben een plan geschreven om de structuur 
van de stad te verbeteren doormiddel van het 
optimaliseren van vergeten gebieden in de stad. 
Met dit plan willen we mee doen met de vrije 
inzending van IBA en zo onze visie met Parkstad 
delen.

De opgave van dit boek gaat over het tweede 
half jaar. In deze periode heb ik mezelf de 
vraag gesteld hoe ik één van deze gebieden 
kan optimaliseren zodat dit een meerwaarde 
wordt voor Heerlen. 

Tijdens de analyse naar Heerlen ben ik 
geïnteresseerd geraakt in het werk van architect 
Peter Sigmond. Peter Sigmond heeft een groot 
aandeel gehad in de wederopbouw van 
Heerlen. Mijn oog is gevallen op twee galerijflats 
langs het Burgemeester van Grunsvenplein. 
De galerijflat is een actueel, veel besproken 
thema in Nederland.. Heeft het gebouw nog 
bestaansrecht of moet het worden gesloopt. De 
galerijflats van Peter Sigmond verkeren in een 
prima staat en kunnen nog wel een aantal jaar 
staan. Echter passen de flats nog bij de wensen 
van de bewoners van deze tijd? Hoe is dit over 
vijftig jaar en hebben de flats een meerwaarde 
voor de omgeving? 

De doelstelling van dit onderzoek is de 
leefbaarheid van de galerijflats aan de 
Burgemeester van Grunsvenplein verbeteren. 
De verbeterde leefbaarkwaliteit van de flats 
moet als katalysator dienen voor het aanliggende 
stadsgebied en de stad Heerlen.

Introductie
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Justus van Effencomplex, 

Spangen Rotterdam

Bergpolderflat, 

Rotterdam
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Na de invoering van de woningwet in 
1901 moesten er betere woningen voor 
arbeiders komen. Er werden grote wijken met 
arbeiderswoningen gebouwd. Deze woningen 
waren eerst nog vooral functioneel, maar daar 
kwam in de jaren 20 verandering in. Met het 
bouwen in de ‘Amsterdamse School Stijl’ werden 
er woongebouwen gebouwd met opvallende, 
decoratieve, bakstenen gevelwanden. De 
decoratieve wanden verdwenen al snel met de 
komst van het ‘Nieuwe Bouwen’ en verschoof de 
aandacht naar een gezonde woning met licht, 
lucht en ruimte.11

Het Justus van Effencomplex (1921) ontworpen 
door Michiel Brinkman was een stap in deze 
richting en bevat elementen die er voor zorgde 
dat het wonen vooral prettiger werd. Zo 
lagen de woningen aan een gesloten, groene 
binnenterrein en had het complex een badhuis. 
De woningen op de tweede verdieping lagen 
aan een brede straat (galerij), waarop de 
melkboer er met de handkar langs de deuren 
kon gaan.12

Het complex blijkt door de galerijontsluiting de 
voorloper van de galerijflat. Het zal men dan 
ook niet verbazen dat het ontwerp van de 
eerste galerijflat in Nederland afkomstig is van 
de zoon van Michiel Brinkman. 

Deze eerste galerijflat in Nederland is de 
Bergpolderflat, opgeleverd in 1934 en 
ontworpen door  J.A. Brinkman, in samenwerking 
met W. Tijen, J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt.
De Bergpolderflat bestaat uit een stalen 
constructie met betonnen platen en is volledig 
geprefabriceerd. Door prefabricatie kon 
goedkope, snelle, op grote schaal, simpele, maar 
zonnige woningen worden gebouwd.13 Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat deze woonunits na 
de Tweede Wereldoorlog overal in Nederland 
werden gebouwd, om de, al eerder genoemde, 
woningnood te op te vangen. 

De nieuwe flats werden van geprefabriceerd 
beton gemaakt, hierdoor verliep de bouw nog 
sneller, was de aanwezige stabiliteitsconstructie 
niet meer nodig en konden de woningen groter 
worden. De flatwoningen waren uitermate 
geschikt voor arbeidersgezinnen. De woningen 
hadden vaak drie slaapkamers. Een voor de 
ouders en de andere twee voor de kinderen. De 
gezinsgrootte was een stuk groter dan we nu 
kennen en was het gebruikelijk dat er meerder 
kinderen een slaapkamer deelde. Dit was het 
ideaalbeeld van de jaren 60 in Nederland. Het 
idee dat we tegenwoordig met het hele gezin 
in een flatje wonen kunnen we ons nu haast 
niet voorstellen en dat terwijl de gezinsgrootte 
ontzettend is afgenomen. 
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De ruime functionele woningen, de hoge flats 
met prachtig uitzicht, gelegen in een groene 
omgeving, bleken toch niet het ideaalbeeld 
te zijn waar iedereen op zat te wachten. De 
gebouwen worden vaak gezien als te groot. 
Er zijn veel woningen per entree. De vele 
deuren aan een galerij maakt het wonen 
onpersoonlijk en heerst er een anonimiteit onder 
de bewoners. Er heerst geen collectieve sfeer en 
is het tussengebied tussen privé en openbaar 
vaak onduidelijk. De functionele opzet, ruwe 
massaliteit en harde verschijningsvormen wordt 
geassocieerd met ongezellig en lelijk. Daar komt 
nog eens bij dat de flats vaak slecht geïsoleerd 
zijn en de blokverwarming de bewoners een 
vermogen kost. 
De bovengenoemde problemen zijn problemen 
die samenhangen met de fysieke kenmerken van 
het flatgebouw. Ondanks de fysieke toestanden 
van veel flats, zijn er mensen die de flats een 
geschikte woonruimte achten. De reden dat men 
misschien toch liever voor een andere woonruimte 
kiest heeft vaak niet te maken met de fysieke 
problemen, maar met het sociaal vervalproces 
van de flat. Dit komt doordat de bewoners bij 
het betrekken van de woning de huidige fysieke 
toestand al kennen en dat het sociale klimaat 
sneller verandert door de grotere doorstroming 
in de flat, welke het gevolg is van de geringe 
voorkeur voor deze woonvorm.14  

De galerijflat
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Hans van Heeswijk Architecten heeft veel 
ervaring met het renoveren van de flat. De 
problemen rond de flat worden zorgvuldig in 
kaart gebracht en wordt hierop geanticipeerd 
doormiddel van een toepasselijk ontwerp. 
In het boek ‘Nieuwe kansen voor de galerijflat’15 
worden acht projecten besproken die eind 
vorige eeuw, begin deze eeuw een nieuw 
leven hebben gekregen in samenwerking met 
Hans van Heeswijk. De projecten hebben 
veel overeenkomstige problemen. De flats 
hebben nagenoeg altijd een entree die niet in 
verhouding staat met de rest van het gebouw. 
De entrees zijn klein en gesloten. De plint heeft 
in de meeste gevallen een gesloten functie en 
is het leven rondom de flat uitgestorven. De 
balkons en galerijen hebben weinig beschutting 
tegen wind en geluid en vormt dit een van de 
redenen voor een onplezierige buitenruimte. 
De architect heeft voor elk project een keurige 
oplossing bedacht en toegepast. Zijn hiermee 
dan de problemen voor de hele flat verholpen? 
De problemen zijn voornamelijk kwalen die 
samenhangen met de fysieke kenmerken van de 
flat en lossen hiermee niet direct het al eerder 
genoemde sociale vervalproces van de flat op. 

Jan Gehl spreekt in zijn boek ‘Life Between 
Buildings’ over de kwaliteit van de openbare 
ruimte. Een goede invulling van de openbare 
ruimte geeft mogelijkheden voor spontane 

activiteiten, welke vervolgens de mogelijkheid 
geven tot het leggen van contacten. “Something 
happens because something happens because 
somenting happens”.16 Bedrijvigheid geeft de 
kans aan sociale activiteiten. Sociale activiteiten 
zijn belangrijk om het sociale vervalproces tegen 
te gaan. 

De renovaties van Hans van Heeswijk gaan in 
een aantal gevallen verder dan de renovatie 
van de fysieke klachten. Bij de vernieuwing 
van Oost-Dorsch een flat in Zaandam worden 
gestapelde vides gecreëerd in een nieuwe 
aanbouw. Dit volume is een nieuwe verbinding 
tussen de twee oude gebouwen. Op de vijfde, 
negende en dertiende verdieping zijn in de 
vides centrale pleinen met een eigen wintertuin 
gemaakt. Deze ruimte geldt als ontmoetingsplek 
en een toevoeging aan het sociale leefklimaat. 
Om de anonimiteit van de woningen aan de 
galerij aan te pakken heeft de Noordwachter 
Brandaris in IJdoorn gekleurde panelen met 
daarop huisnummer, lamp, bel en naambordje 
naast de entreedeuren van de woningen 
gekregen. De verschillende kleuren van de 
woningen zijn vanaf de straat te onderscheiden 
en zijn de woningen beter herkenbaar voor de 
bewoners. Deze kleine ingreep schept op deze 
manier een persoonlijker leefomgeving. 
De aanpak van de plint leidt in de meeste 
gevallen ook tot een vergroting van activiteiten 
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rondom de flat. Bij de Gentiaan in Apeldoorn 
hebben de woningen op de eerste verdieping de 
aansluiting met het park gekregen. Doormiddel 
van een verhoogd talud en tuin liggen deze 
woningen nu op maaiveld niveau van het park.
Publieke plekken in nieuwe woongebieden 
worden meer gebruikt wanneer deze openbare 
ruimte de vereiste kwaliteit levert. De openbare 
ruimte in een galerijflat, met name de galerij, 
is naar mijn mening goed te vergelijken met 
de straat in de openbare ruimte en heeft de 
bruikbaarheid hier ook met kwaliteit te maken. 
Het spreekt voor zich dat goed ontworpen 
ruimtes een positief effect hebben op een 
gemakkelijke begaanbare en vertrouwelijke 
omgeving, de mogelijkheid om ergens te blijven 
hangen, plezier te maken en om mensen te 
ontmoeten.

De galerijflat
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In 1978 werd er in Kopenhagen een coöperatief 
woonproject gebouwd. Tinggården, zoals het 
wordt genoemd, bestaat uit tachtig huurhuizen 
opgedeeld in zes groepen van ongeveer 
vijftien individuele huizen. Elke groep is voorzien 
van een gemeenschappelijk gebouw en een 
buitenplein. Het hele complex is rond een 
publieke hoofdstraat gebouwd, waarop een 
groot gemeenschappelijk gebouw voor alle 
bewoners is gemaakt.
Tijdens het ontwerp van dit complex is zorgvuldig 
omgegaan met de sociale en fysieke structuur. 
Er is nagedacht over de overgang van kleine 
groepen en ruimten (gezinnen en de woonkamer), 
naar grotere groepen en ruimten (buren en hun 
woningen) en nog groter (hele gemeenschap 
met bijbehorende ruimten). Dit betreft op deze 
manier een geleidelijke overgang van privé 
naar openbaar. Op deze manier worden de 
openbare ruimtes buiten de woningen vaak 
nog als privé ervaren en maken de bewoners 
hier op een positieve manier gebruik van door 
er bijvoorbeeld meubels en beplanting te 
plaatsen. Bewoners ondervinden een grotere 
betrokkenheid bij hun omgeving en wordt het 
gevoel van veiligheid op deze manier vergroot. 
Dit is voor gezinnen met kinderen ook prettig, 
doordat ouders hun kinderen op jongere leeftijd 
de gelegenheid geven om buiten te spelen.17
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De huidige ‘generatie’ galerijflats zit vol met 
ongemakken en is hierdoor op verschillende 
plekken al gesloopt en gestorven. De vraag 
die aan het begin werd gesteld, was de vraag 
wat er met de galerijflat moet gebeuren om te 
overleven. De nieuwe generatie, die voortleeft 
uit de bestaande flats, moet verbeteren aan 
zowel de fysieke als de sociale structuur. 
Fysieke veranderingen zoals Hans van Heeswijk 
toepast is naar mijn mening een prima manier 
om het gebouw in een goede fysieke staat te 
veranderen. Er liggen wat mij betreft nog wel 
veel kansen in de veranderingen aan de sociale 
structuur van de galerijflat. Tussen het project 
Tinggården en gerenoveerde galerijflats zit nog 
een groot verschil. De woningen in de galerijflat 
lijken nu nog meer op die van een stadswoning 
waarbij de voordeur zich aan een drukke 
straat bevindt en de overgang tussen privé en 
openbaar erg extreem is. Het is misschien moeilijk 
een flatwoning in een drukke stad te vergelijken 
met een woning met voldoende ruimte in de 
natuur. Misschien moeten er stukken flat worden 
opgeofferd of bijgebouwd om dit doel te 
bereiken. Maar wanneer we één voorbeeld uit 
het Tinggården project pakken en we de galerij 
beschouwen als een straat in een gemeenschap 
en niet als een straat in de stad, zie ik voldoende 
kansen de galerij te herontwikkelen in een straat 
met intiemere plekken.

De galerijflat
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Heerlen is een stad in zuid Limburg. Het is 
ontstaan als een klein dorpje in een groene 
omgeving, maar is uitgegroeid tot een stad, dat 
de sporen kent van een bloeiende mijnperiode. 
Dat Heerlen ooit begon als landelijk, slaperige 
marktdorp18 valt nauwelijks op. Met name bij 
aankomst met de trein. Het nieuwe centraal 
station, dat nog in aanbouw is, wordt een enorm 
complex met nieuwe winkels, horeca, kantoren, 
een hotel en woningen. De keuze hierin is 
erg opmerkelijk aangezien Heerlen sinds de 
sluiting van de mijnen verzuild is geraakt in een 
demografische krimp. De impact van krimp lijkt 
bij het stadsbestuur van Heerlen nog niet te 
zijn doorgedrongen en worden de enorme 
bouwontwikkelingen juist aangemoedigd. 
Heerlen wil nog niet af van de rijke geschiedenis 
en geeft de intentie dit imago maar al te graag 
vast te houden.

De rijke geschiedenis van Heerlen heeft te 
maken met de prachtige ligging van de stad in het 
Landschap. Het glooiende landschap is gevormd 
in de IJstijd. Het landschap werd hierna met Löss 
bedekt en kon er op dit vruchtbare landschap 
landbouw plaatsvinden. Heerlen ligt tussen twee 
beken. De Welterbeek en de Caumerbeek. 
Samen vormen deze twee de Geleenbeek. 
Voor de Romeinen was dit een prachtig gebied 
om zich te vestigen en richtte agrarische 

Boulogne-sur-Mer
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bedrijven op. Heerlen ligt op een kruispunt 
van Romeinse wegen. Doormiddel van deze 
wegen konden de Romeinse nederzettingen hier 
groeien. Grote villa’s en een Thermencomplex 
werden hier gebouwd. Tot een grote historische 
Romeinse stad is het echter nooit gekomen. Toen 
in de derde eeuw het Romeinse imperium inzakte 
werden veel villa’s verlaten. 

Na de Romeinse periode was het een tijd 
rustig in de Limburgse streek. De eerste tekenen 
van het huidige Heerlen, vormde zich voor 
het eerst rondom de twaalfde eeuw toen de 
St. Pancratiuskerk werd gebouwd. De kerk 
had nog niet de contouren zoals deze er nu 
bij staat, maar verkreeg door de eeuwen 
heen geleidelijk aan de huidige vorm. In de 
Middeleeuwen ontdekte men dat Limburg niet 

alleen maar bestond uit vruchtbaar landschap 
maar ook beschikte over een rijke bodem in de 
vorm van steenkool, bruinkool, zilverzand en 
kalksteen. De rijke bodem was voor vele een 
bron van inkomsten en kon er met de ontginning 
van kalkzandsteen, wegen en woningen worden 
gebouwd. Door de wisselende staatsmacht over 
Limburg was het gebied continu in bezit van 
verschillende beheerders en vielen de ontstane 
mijnen voortdurend onder een andere juridische 
wetgeving. Mede door de matige infrastructuur 
kon de mijnbouw in Limburg en zo ook in Heerlen 
slecht groeien. Hier kwam in 1893 een einde 
aan. Onder leiding van H.L.C.H. Sarolea werd 
een spoorbaan aangelegd en kon Heerlen 
in verbinding worden gebracht met andere 
grote steden in de omgeving. Tevens vestigde 
Sarolea een mijnonderneming in Heerlen. Deze 

Pancratiuskerk Heerlen door 

de eeuwen heen

afb 11.
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mijnonderneming, de Oranje Nassau Mijnen 
genaamd, bleek uiteindelijk het succes te zijn 
voor Heerlen in de 20e eeuw.

De mijnindustrie zorgde in Heerlen voor een 
enorme groei. In 1900 betrof Heerlen ongeveer 
6000 inwoners. In 1930 was dit al meer dan 
45000.19 Al deze mensen moesten worden 
voorzien van een woning, met uiteraard een 
leefbare omgeving. Het was voor de stad 
belangrijk dat er een goede bestuurder kwam. 
In Marcel van Grunsven had de stad de juiste 
burgemeester gevonden.

Tussen 1929 – 1962 was Marcel van Grunsven 
burgemeester van Heerlen en stond hierbij aan 
het hoofd van de besluitvorming. Van Grunsven 
wilde van Heerlen een moderne stad maken 

met een centrum dat een eigentijds, stedelijk 
karakter zou uitstralen. Het zou het centrum 
van de Mijnstreek worden. De transformatie 
van de stad heeft van Grunsven verwezenlijkt 
in samenwerking met architect Frits Peutz en 
stedebouwkundige Jos Klijnen. De moderne 
insteek werd al vrij snel na zijn installatie 
duidelijk. Hij voegde de Roomse avant-gardist 
Gerard Bruning aan de straatnamenlijst, stond 
met een overhemd met platte boord op de 
burgemeesterportretten en kocht modern design 
voor zijn woning. 
Burgemeester van Grunsven wilde van Heerlen 
een culturele stad maken. Het was belangrijk dat 
de mijnwerker zich in de vrije tijd kon ontspannen.  
Er moest worden geïnvesteerd in activiteiten 
met een meer volksverheffend karakter, zoals 
podia voor concerten, toneelvoorstellingen, 

19 Geest, J, 2003, 
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Centrum Heerlen fig 3. 1 BvG plein
2 Pancratiusplein

3 Bongerd
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literaire avonden en tentoonstellingen van 
beeldende kunst. Dit zou het moderne stadshart 
worden en hiervoor was de herinrichting van 
het centrum nodig. Een geschikte plek hiervoor 
was achter het gemeentehuis. In het ontwerp 
was het plein getekend omringd met een hotel, 
kantoren, winkels, restaurants en café’s. Het 
was een vooruitstrevend plan. Een doorbraak 
in de Saroleastraat, om de verbinding met het 
station te maken, was uitgevoerd en de vestiging 
van de HEMA was een feit. Echter kwam aan 
het veelbelovende plan een einde door het 
uitbarsten van De Tweede Wereldoorlog.  

Na de oorlog kon het plan de prullenbak in. 
Sloop van woningen waren, gezien de ontstane 
woningnood, niet aan de orde en waren 
de middelen gering. Tevens bleek het plan 
achterhaald. De binnenstad moest ruimte bieden 
om het opkomende autoverkeer in goede banen 
te leiden.
De visie om van Heerlen een moderne stad te 
maken wilde van Grunsven nog steeds waar 
maken. Jos Klijnen die op 64-jarige leeftijd zijn 
adviseurschap had beëindigd, werd vervangen 
door G.H.M. Holt. Holt, die niets meer zag in 
het oude plan, maakte een opzet voor een 
uitbreiding van het centrum naar het westen. 
Er kwam een winkelstraat, van ruim vijfhonderd 
meter, die de marktplaats aan de Bongerd 

Heerlen begin 20e 

eeuwstadscentrum op 

het Pancratiusplein 
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“Tijdens zijn carrière heeft Van Grunsven voortdurend gepleit 
voor de bouw van een cultureel centrum in Heerlen. Een 
dergelijk centrum werd door hem, hoewel minder expliciet, 
beschouwd als een instrument voor volksopvoeding. Op 19 
februari 1952 deed hij hierover een duidelijke en officiële 
uitspraak in een vergadering van de Raadscommisssie 
voor Geldelijke Aangelegenheden, waarin hij stelde’… als 

burgemeester der grootste en belangrijkste mijngemeente 
de plicht te hebben ervoor te zorgen, dat het nieuwe 
culturele centrum vooral aan de mijnwerkers ten goede komt. 
Dit is groot nodig naast kerken, scholen en bioscopen. Wij 
moeten hopen deze mijnwerkers te kunnen opvoeden tot het 
genieten van geestelijke ontspanning naast de lichamelijk.”20
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verbond met een leegstaand terrein. Op het 
leegstaande terrein kwam een nieuw plein 
(Burgemeester van Grunsvenplein) met daarop 
de schouwburg, die de burgemeester zo graag 
in Heerlen wilde vestigen. (afb 16)   

In 1961 zat het ambtstermijn van Marcel van 
Grunsven erop. De basis voor het nieuwe 
culturele centrum was gelegd en kon de stad 
verder groeien. Vanaf 1965 werd deze verdere 
groei echter verstoord door de sluiting van de 
mijnen. Door deze sluiting werden er duizenden 
arbeiders werkloos en lag de economie in 
Heerlen plat. Wederom was het plan voor een 
nieuw modern stadscentrum geen succes.  

Inmiddels vijftig jaar later is Heerlen nog steeds 
bezig de tegenslagen van de 20e eeuw boven 

te komen. Het bestuur heeft ervoor gekozen het 
stadcentrum ditmaal te verplaatsen naar het 
stationsgebied. Grootschalige ontwikkelingen 
rondom dit gebied, moeten van Heerlen weer 
een aantrekkelijke stad maken. Zoals al eerder 
is genoemd is de keuze hiervoor opmerkelijk. 
Is het niet beter om de stad te optimaliseren in 
plaats van maximaliseren? Een aanpak van de 
vergeten gebieden lijkt meer voor de hand 
liggend. Het Burgemeester van Grunsvenplein is 
nooit de aantrekkelijke plek geworden die het 
moest worden. Maar daarvoor hoeft het toch 
niet aan het lot te worden overgelaten? Deze 
plek heeft namelijk nog steeds een enorme 
potentie. 

Bouw theater Heerlenafb 12.
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Het van Grunsvenplein is het grootste plein van 
Heerlen. Het plein is gesitueerd ten zuiden van 
het winkelgebied. Het plein is doormiddel van 
de Promenade verbonden met de Bongerd. De 
Geerstraat die voor het plein langs loopt staat 
in de noordelijke richting in verbinding met het 
station, richting het zuiden met het Thermenmuseum. 
Over het plein, aan de noorderlijke kant van het 
theater, ten zuiden van de galerijflat verbindt 
een fietspad de Geerstraat met de Muzenlaan 
en Homerusstraat. Hier aan de Homerusstraat 
is het oudste en grootste winkelcentrum van 
Heerlen “ ‘t Loon” gevestigd. Ten zuiden van 
het theater loopt de Apollolaan. Deze weg is 
gelegd in de lengte richting van de Promenade 
en verbindt de snelweg met het plein. 

Het plein wordt gekenmerkt door het grote 
theater van Heerlen ontworpen door Frits 
Peutz.. Aan weerszijde van het theater staan de 
galerijflats van de Hongaarse architect Peter 
Sigmond. Ten westen van het plein staat het 
winkelcentrum ‘t Loon. Aan de oost kant wordt het 
plein begrensd doormiddel van de Geerstraat.

Het plein wordt bekritiseerd  in de binnenstadnota 
van 1977 als, ongezellig, uiteengelegd en 
eentonig.21

Burgemeester van Grunsvenplein
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foto’s Burgemeester van 
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Om het plein meer huiselijk te maken is gekozen 
het plein in te richten met kunst, bestrating en 
straatmeubilair. Het plein is voorzien van een 
vijver met fontein en zijn er speciaal voor het 
plein ontworpen lichtmasten geplaatst.
De bestrating is licht gebold en is gelegd met 
zwarte koperslakkeien. 

Het plein is in de hoekpunten open en vloeit de 
ruimte weg. De grenzen van het plein zijn hierdoor 
moeilijk te definiëren. De stedebouwkundige 
Camillo Sitte maakt onderscheidt in drie 
pleintypen. Het diepteplein, het breedteplein 
en het gegroepeerde plein.21 Het dominerende 
gebouw op het plein bepaalt of het plein een 
breedte- of diepteplein is. Op het Burgemeester 
van Grunsvenplein is het Theater van Heerlen 

het dominante gebouw en is het plein volgens 
Sitte daarom een breedteplein. Dit zegt iets 
over de beleving van het plein en over hoe het 
plein het beste kan worden omsloten, om het 
plein optimaal te ervaren. Bij de omsluiting zijn 
volgens Sitte de hoekpunten van het plein het 
meest bepalend.22 De hoekpunten zitten in het 
geval van het Burgemeester van Grunsvenplein 
ter hoogte van de entrees van de galerijflats 
van Peter Sigmond. Wanneer de entrees meer 
volume krijgen zal dit een positief effect hebben 
op de beleving van het plein.

Pleinen zijn bijzondere plekken in de stad. Het 
plein is al eeuwen het politieke, economische 
en sociale centrum van de stad. De Grieken 
hadden de Agora. De Romeinen het Forum 

Nieuwe entrees Sigmond flat fig 12.
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en in de middeleeuwen werd het plein vooral 
gebruikt als marktplaats. Bij het moderne plein is 
de functie vaak onduidelijk. 

De functie van het plein is afhankelijk van de 
activiteiten die er plaats vinden. Jan Gehl stelt 
dat er drie soorten activiteiten plaatsvinden 
in de openbare ruimte. De noodzakelijke 
activiteiten, de optionele activiteiten en de 
sociale activiteiten.23  De optionele en sociale 
activiteiten zijn activiteiten die plaats vinden 
op plekken waar veel mensen op af komen. 
Onder de noodzakelijke activiteiten vallen de 
verplichte activiteiten, zoals bijvoorbeeld het 
reizen naar het werk. Jan Gehl stelt wanneer 
de kwaliteit van een plek arm is. zullen er alleen 
maar verplichte activiteiten plaatsvinden.  

Op het Burgemeester van Grunsvenplein zijn de 
activiteiten minimaal en vinden er voornamelijk 
noodzakelijke activiteiten plaats. Het plein 
wordt met name gebruikt als oversteek, van het 
parkeerterrein bij ‘t Loon naar de binnenstad. 

Om een nieuw aantrekkelijk centrum te creëren 
zoals Burgemeester van Grunsven voor ogen 
had, zullen er meer functies moeten komen die 
de andere menselijke activiteiten bevorderen.

Burgemeester van Grunsvenplein
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17  Peter Sigmond - Architect 

Appartementengebouwen Burgemeester Van Grunsvenplein, Heerlen 
 
Vervolgens werden de woningen met woonstraten in 1963 gerealiseerd. 
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De Galerijflats aan het Burgemeester van 
Grunsvenplein, ontworpen door Peter Sigmond, 
nemen een groot deel van de omranding van 
het plein in beslag en zijn hierdoor niet te missen. 
Hoewel de gebouwen de fysieke wanden 
vormen van het plein, doet de begane grond dit 
niet. De flats zijn gebouwd op betonnen pijlers. 
Le Corbusier, een van de bekendste architecten 
van de 20e eeuw, had deze ‘Pilotis’ al eerder 
toegepast in zijn ontwerp van Unité d’Habitation. 
Op het moment dat de flats werden gebouwd 
in 1963 grensde het plein met het groen van 
het landschap van Limburg. Peter Sigmond had 
om deze reden voor ogen, de binnenstad te 
verbinden met het groen, door de begane 
grond van de flats open te laten. Naar eigen 
zeggen kon de open plint in de toekomst worden 
opgevuld met functies die zouden aansluiten bij 
de binnenstad.19 De flats werden gebouwd van 
beton zoals de meeste flats werden gebouwd. 
Hoewel dit materiaal voornamelijk werd 
gebruikt vanwege de constructieve kwaliteit en 
de bouwsnelheid, lijkt Peter Sigmond geïnspireerd 
te zijn door het Brutalisme. Het Brutalisme staat 
bekend om het expressieve, vaak geometrische, 
gebruik van beton. Met de flat aan de Muzenlaan 
heeft Sigmond het trappenhuis uitgevoerd 
in grote betonnen geometrische elementen. 
Dit heeft niet alleen, naar mijn mening, een 
overweldigend beeld, hij laat op deze manier 

ook duidelijk zien dat dit gebouw niet een 
standaard galerijflat is. De galerijflat heeft zes 
verdiepingen waarop woningen zijn gebouwd. 
Om de woningen te bereiken zijn er maar twee 
galerijen. De galerijen bevinden zich op de 
tweede en vijfde verdieping. Dit is goed te zien  
bij het betonnen trappenhuis, waar de galerijen 
als bruggen ervoor hangen. Op de galerij zijn 
entrees van de woningen zo geschakeld dat 
er continu een voordeur leidt naar een woning 
die onder, aan of boven de verdieping van de 
galerij ligt. Het voordeel van twee galerijen in 
plaats van zes, is de gunstige woonoppervlakte 
van de overige verdiepingen en het vrije uitzicht 
op de omgeving van alle verblijfruimten.
Bijzonder was dat met de aanleg van het 
plein ook het fenomeen stadsverwarming werd 
ontwikkeld en in deze flats werd toegepast. Om 
dit te verwezenlijken werd een ketelhuis gebouwd 
in de tuin van de flat aan de Muzenlaan.  

De Sigmond flat

Het gebouw
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Trappenhuis galerijflat 

Peter Sigmond Heerlen 

afb 16.
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Tijdens de inleiding van een lezing die Peter 
Sigmond in het Glaspaleis hield24, introduceerde 
de Heerlense architect Mark Feron, Peter 
Sigmond als de bekendste onbekende 
Heerlense architect. Er is geen enkele architect 
in Heerlen die zoveel huizen heeft gebouwd in 
de stad als Peter Sigmond. Naast de woningen 
heeft Sigmond in Heerlen het grootste gedeelte 
van het gebied rond het Burgemeester van 
Grunsvenplein ontworpen. 

Peter Sigmond is opgegroeid in het centrum van 
Boedapest. Hij is hier vertrouwd geraakt met 
de grote stad. Zijn interesse in de gebouwde 
omgeving worden hier gewekt door de 
bouwwerken en grote perspectieven die de stad 
kent. Hij is aan de Universiteit van Boedapest 
architectuur gaan studeren tijdens de hoogtij van 
het Stalinisme, de tijd waarbij het Socialistische 
Realisme de enige vorm van kunstuiting was. Na 
de dood van Stalin raakte hij bekend met de 
westerse stromingen en is hij het land ontvlucht, 
op zoek naar de architectuur die invloed op hem 
heeft gehad. 
Peter Sigmond is in Engeland in contact geraakt 
met Peter en Alison Smithson. Ze hebben een 
langdurig vriendschap opgebouwd en hebben 
samen, op initiatief van Sigmond, meegedaan 
aan een stedebouwkundige prijsvraag van 
Hauptstadt Berlin, hierbij ontvingen zij de 

derde prijs. De opdracht was om de binnenstad 
van Berlijn een stedebouwkundig kader te 
geven. Het ontwerp had betrekking op een 
handelscentrum en bevatte meerdere niveaus 
welke middels roltrappen waren verbonden. Het 
had de essentie van het Smithsonsiaanse en 
Corbusiaanse idee van ontsluiting op het niveau, 
hetgeen Brinkman voor het eerst had toegepast 
bij het Justus van Effencomplex. 
In 1958 werd hij aangenomen op het 
architectenbureau van Gerard Holt en Bernard 
Bijvoet in Haarlem. Zij behoorde samen tot de 
stroming van het Nieuwe bouwen. Holt had 
goede contacten in het zuiden, waaronder 
Heerlen. Het bureau kreeg de opdracht om 
het Clara College in Heerlen uit te breiden en 
Peter Sigmond werd aangewezen om dit project 
te vertegenwoordigen. Niet veel later hierna 
kreeg Sigmond de opdracht om de galerijflats te 
ontwerpen en ging hij als zelfstandige architect 
verder.  
De ervaringen en connecties die Peter Sigmond 
op heeft gedaan voordat hij voor zichzelf 
begon zijn van grote invloed geweest op het 
ontwerp van de galerijflats en het latere werk 
in Heerlen.25

De Sigmond flat

De architect
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Op 8 april 2015  

hield Peter Sigmond, 

georganiseerd 

door ‘Vrienden van 

SCHUNCK’, een lezing 

in het Glaspaleis te 

Heerlen.

Audiocopy ontvangen 

via ir. R. Bertholet 

2architecten.

http://www.2architecten.

nl/portfolio/sigmond/

sigmond-biografie.pdf
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Begane grond constructie 

(Pilotis) galerijflat 

Peter Sigmond Heerlen 

afb 17.
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Aan de start van dit project heb ik een enquête 
gehouden onder de bewoners van de flat, 
over de leefbaarheid van de flat. Met het 
afnemen van deze enquête en doormiddel 
van gesprekken doelde ik op een globale 
mening van de bewoner. Hierdoor wilde Ik mijn 
verwachtingen controleren aan de resultaten van 
de enquête. Om een meer gevalideerd beeld, 
van de mening van de bewoners te krijgen, dient 
er een breder onderzoek te komen. 

De enquête bestond uit drie categorieën. 
De woning, de flat en de omgeving. Deze 
categorieën waren vervolgens weer verdeeld 
in de deelcategorieën, het fysieke leefklimaat en 
het sociaal leefklimaat. Bij het fysieke leefklimaat 
ging het om de bouwtechnische en bouwfysische 
kwaliteiten van de flat. Bij het sociaal leefklimaat 
over de sfeer en omgang met medebewoners 
in de flat. 
De grootste ergernis van het fysieke leefklimaat 
vinden de bewoners de centrale blokverwarming 
dat geregeld werd vanuit het ketelhuis. Het 
systeem pompt van september tot mei enorm 
veel warmte in de woningen. Deze warmte kan 
niet in de woning worden aangepast. Daar komt 
nog bij dat dit systeem voor de bewoners niet 
goedkoop is. 
Over het sociale leefklimaat waren de bewoners 
het over het algemeen ook met elkaar eens. 

De flat is netjes en prettig om in te wonen, 
maar vinden ze de flat saai en ouderwets.  
De meningen zijn verdeeld over wat er met 
de flat moet gebeuren om het leefbaarder te 
maken, maar waar het op neer komt is dat er 
onvoldoende geschikte buitenruimte is om lekker 
te zitten en of the socializen. De balkons zijn 
breed, maar niet diep en passen hier maar kleine 
meubels. De binnentuin wordt overschaduwd 
door het parkerende autoverkeer en het, 
industriële ogende, ketelhuis. 

De resultaten van de enquête en de gespreken 
voldeden aan mijn verwachtingen van de 
leefbaarheid van de flat. Zoals al eerder in het 
boek is genoemd zijn de bewoners vaak zelf niet 
ontevreden over hun woning in de flat. Dit heeft 
meestal te maken dat de bewoners tijdens het 
kopen of huren van de woning akkoord gaan 
met de leefomstandigheden van de flat. Zolang 
dit niet achteruit gaat valt hier niet over te klagen. 
Met het oog op de toekomstige  woonwensen 
van de maatschappij en op de vraag hoe 
Heerlen weer een fijne stad wordt om in te 
wonen, ben ik van mening dat de Sigmond flat 
een metamorfose moet ondergaan. Er schuilt 
namelijk een enorme potentie in deze flat. 

De Sigmond flat

Enquête
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foto’s galerijflat 

Peter Sigmond Heerlen 

afb 18.
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foto’s galerijflat 

Peter Sigmond Heerlen 

afb 19.
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Geveltekeningen Galerijflat

Peter Sigmond Heerlen 

boven: zuidgevel

onder: noordgevel

fig 14.
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Maquettefoto afb 20.

Het architectonisch 
ontwerp
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De doelstelling, van de opgave, aan het begin 
van dit boek is de leefbaarheid verbeteren 
van de stad Heerlen, van het Burgemeester 
van Grunsvenplein en van de aanliggende 
galerijflats. Om de leefbaarheid van de stad en 

wijk te verbeteren is meer nodig dan een enkel 
ontwerp. Echter elke aanpak begint met een 
eerste stap. Voor mij is dit boek de eerste stap 
richting een opwaardering van Heerlen. Ik heb 
gekozen voor het revitaliseren van de Sigmond 

Het architectonisch ontwerp
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flat. Revitaliseren betekent ergens een nieuw 
leven in blazen. Dit gaat verder dan renoveren en 
is niet perse herbestemmen. Voor de Revitalisatie 
van de flats ben ik het archief in gedoken, heb 
ik connecties gevonden die mij meer konden 

vertellen over de architect en heb ik bewoners 
gesproken. Voor mij gaf dit een compleet beeld 
om vast te kunnen stellen welke delen van de flat 
gebaat zijn bij behoud en welke niet.

zuidgevel nieuwe 

situatie Galerijflat 

fig 15.
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De algemene problemen van de de flats, waar 
Hans van Heeswijk ook te maken heeft gehad 
tijdens de renovatie van zijn flats, zijn ook van 
toepassing op de Sigmond flat. De flat heeft een 
bescheiden entree in vergelijking tot de omvang 
van het gebouw. De plint van de gebouwen is 
leeg en vinden er geen activiteiten plaats op 
de grens van de flat en het Burgemeester van 
Grunsvenplein. De galerij is breed ontworpen, 
maar door de lengte en onvoldoende 
mogelijkheden die stimuleren tot verblijf, wordt 
deze plek met name uitsluitend gebruikt als 
verkeersruimte en is de galerij vaak uitgestorven. 
De fysieke staat van het gebouw is misschien nog 
in orde, maar ook deze flat leidt aan een sociaal 
vervalproces. Om de omgang van de sociale 
en fysieke structuur te verbeteren, moet de flat 
meer gezien worden als een klein dorp. Een 
plek met een hechte gemeenschap. Bewoners 
ondervinden een grotere betrokkenheid bij hun 
omgeving en wordt het gevoel van veiligheid en 
woongenot versterkt. 
In Tinggården is er veel aandacht besteed aan 
de overgang tussen privé en openbaar. Er is 
een geleidelijke overgang gecreëerd die ervoor 
zorgt dat openbare ruimtes meer als een privé 
plek worden ervaren en maakt men daar op 
een positieve manier gebruik van.

De  galerijflat mist de geleidelijke overgang 
tussen privé en openbaar. Het verblijf in de 
entreehal, op de galerij of elders in de flat is 

minimaal. Men wordt niet gestimuleerd gebruik te 
maken van de gezamenlijke ruimte om zo met 
medebewoners in contact te komen. 

De uitgangspunten voor het ontwerp van de flat 
zijn hierdoor helder. De plek waar de eerste 
sociale ontmoetingen plaatsvinden is niet in het 
gebouw, maar bevindt zich buiten het gebouw. 
Om criminaliteit en afval aan de voet van de 
flat te voorkomen is bedrijvigheid op deze plek 
belangrijk. De plint is in het huidige gebouw open 
en moeten hekken er voor zorgen dat er geen 
mensen onder de flat zich schuilhouden. In het 
nieuwe ontwerp moeten er functies in de plint 
komen die aansluiting vinden bij het plein.
De entree van de flat is de plek waar elke 
bewoner langs komt wanneer men het gebouw 
binnenkomt of verlaat. Hier kan de bewoner 
zich al goed thuis voelen en kunnen gesprekken 
ontstaan met medebewoners. Mits natuurlijk 
daar rede toe is. De huidig entree is erg klein. 
In het nieuwe plan moet de entree duidelijk 
en uitnodigend zijn. Er moeten activiteiten 
plaatsvinden waar mensen elkaar ontmoeten.
De Galerij is de laatste plek waar mensen 
voorbij gaan, voordat ze thuis zijn. De galerijen 
zijn nu lang en onpersoonlijk. De galerijen 
moeten gebruikt worden door mensen alsof het 
hun eigen privé plek is. Op deze manier kunnen 
de bewoners het persoonlijker maken en wordt 
het meer gebruikt als verblijfsgebied. 

Het architectonisch ontwerp
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De nieuwe entree wordt het boegbeeld van de 
flat. De entree is groot van opzet en is duidelijk 
aanwezig. De entree wijst naar het stadscentrum 
en is de schakel tussen stad en een nieuwe 
stadstuin. Een verzameling openbare functies in 
dit nieuwe gebouw zorgen ervoor dat het leven 
in de flat aantrekkelijker wordt. Deze nieuwe 
functies zijn ook een aanwinst voor het plein, dat 
op deze manier meer een cultureel plein wordt.  
In de entree hal zijn er vier mogelijkheden. Onder 
de flat, tussen de massale betonnen constructie is 
een kunsthal gevestigd die vanuit de entree hal 
is te bereiken. De kunsthal heeft een industriële, 
maar rustige uitstraling en kunnen hier tal van 
exposities worden gehouden. Vanuit de entree 
hal is er ook een entree naar de achterliggende 
stadstuin. Deze tuin is openbaar en kan men 
aan de drukte van de stad ontsnappen en een 
wandeling maken door de beeldentuin die bij 
de kunsthal hoort. Een derde mogelijkheid is 
een hapje gaan eten in het restaurant of een 
biertje op het bijbehorende terras drinken. Het 
restaurant heeft aan de binnentuin een glazen 
gevel zodat er veel licht naar binnen komt. 
Het restaurant bestaat uit twee verdieping en 
op de plek van de bar is een grote vide. Het 
ketelhuis wat op deze plek stond is gesloopt. Het 
rendement was onvoldoende om te behouden. 
De schoorsteen van het ketelhuis is een mooi 
element en is behouden. Om de schoorsteen 

ligt de keuken van het restaurant en wordt de 
schoorsteen betrokken bij de afzuiging van de 
keuken.
De laatste mogelijkheid is de trap of lift pakken 
naar boven. Op de tweede en derde verdieping 
zit een fitness ruimte die een goed uitzicht heeft 
op het Burgemeester van Grunsvenplein. Een 
vide zorgt ervoor dat deze twee verdiepingen 
met elkaar worden verbonden. De fitnessruimte 
is toegankelijk voor de bewoners maar ook voor 
mensen die lid zijn van de club. De kleedruimten 
bevinden zich op de vierde verdieping.
De vijfde en zesde verdieping bevat een 
auditoriumzaal. Deze zaal is onderdeel van 
het theater en kunnen hier lezingen, shows of 
filmavonden worden gehouden.

Het architectonisch ontwerp
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fig 19.  Impressie entree galerijflat                
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fig 22.. Impressie kunsthal               
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fig 31. Impressie doorsnede B-B               

92



93



fig 32. Impressie doorsnede A-A               

94



95



96



Een geleidelijke overgang van openbaar naar 
privé is het meest zichtbaar op de galerij. De 
huidige galerij werkt nog als een straat. De galerij 
is lang en onpersoonlijk. Bij het nieuwe ontwerp 
is de galerij nog steeds verkeersruimte, maar 
liggen aan de galerij portalen. Ingangen van de 
woningen liggen aan deze portalen en niet meer 
direct aan de verkeersruimte. De voordeuren en 
raamvensters van de woningen staan tegenover 
elkaar, dit creëert een gevoel van veiligheid. De 
bewoners kunnen hier de ruimte toe-eigenen en 
in de zomer gezamenlijk eten, of gewoon een 
boekje lezen. De nieuwe ruimte kijkt zowel over 
het plein als over de binnentuin uit en is er zowel 

’s ochtends als ’s avonds zonlicht.
Nu de voordeuren aan de galerij zijn verdwenen 
heeft de galerijwand een nieuwe gevel. Er is 
gekozen voor het translucente Channel Glass. 
Doordat het materiaal translucent is kan er 
niet doorheen gekeken worden. Wel laat het 
voldoende licht door voor een fijne verblijfsruimte. 
Het Channel Glass wordt op een aantal plekken 
onderbroken door een transparant glas paneel, 
zodat van binnenuit de buitenruimte wel ervaren 
kan worden.

Noordgevel nieuwe 

situatie Galerijflat 

fig 33.
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fig 34.  Impressie gevel tuinzijde               
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fig 35. Impressie portaal woning entrees               

100



101



fig 36. Impressie doorsnede woningen            
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Om een interessante leefomgeving te creëren is 
diversiteit belangrijk. In het huidige flatgebouw 
hebben alle woningen nagenoeg dezelfde 
oppervlakte. De doelgroep is op deze manier 
niet zo divers. De nieuwe woningen hebben om 
deze reden verschillende woonoppervlakten 
en indelingen. De galerijflat kent vijf nieuwe 
woning typen. Er is een studio, twee verschillende 
twee kamer appartementen, een drie kamer 
appartement en een vier kamer appartement.
Het grootste verschil met de huidige woningen, 
zijn de maisonnette woningen. Deze woningen 

hebben een vide en zijn deze woningen er 
licht en ruimtelijk van binnen. De woningen 
hebben allemaal grote nieuwe raamvensters 
over de gehele breedte van de woning. Een 
grote schuifpui maakt het mogelijk het balkon 
te betreden. Op deze manier kan met warm 
weer het balkon bij de woonkamer betrokken 
worden. In verband met de verdwijning van de 
stadsverwarming heeft elke woning een eigen 
ketel.
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1e en 4e verdieping schaal 1:200
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104



2e en 5e verdieping schaal 1:200

Woningen
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3e en 6e verdieping schaal 1:200

Woningen
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fig 45.  Impressie gevel tuinzijde               
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