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       SAMENVATTING

Krimp is door de geschiedenis heen altijd een onderdeel 
geweest in de ontwikkeling van steden. Hoewel de 
stedelijke krimp sinds oudsher al bekend is, spreekt 
men toch van een nieuw fenomeen oftewel een relatief 
nieuw probleem. De bedreigingen voor het afnemen 
van bevolkingsaantallen  waren voorheen oorlogen, 
plagen en natuurrampen. De hedendaagse bedreigingen 
voor het afnemen van bevolkingsaantallen zijn lage 
geboortecijfers, vergrijzing, wegvallen van arbeidsmarkt 
en migratie naar meer welvarende regio’s.  Vele 
gebieden worden geconfronteerd met  de hedendaagse 
stedelijke krimp en dreigen te verloederen. Leegstand, 
braakliggende terreinen, verwaarlozing, verminderende 
leefbaarheid en daling van vastgoedwaarde zijn 
allen de negatieve bijproducten van de krimp. 
De associatie van krimp met de negatieve bijproducten, 
zorgt ervoor dat krimp wordt gezien als een taboe, 
teleurstelling of zelfs een bedreiging voor de op welvaart 
gerichte hedendaagse steden. Deze afkeer heeft te maken 
met het gebrek aan kennis over krimpende steden en een 
overvloed aan kennis voor groeiende steden. Het is voor de 
politiek en overheden nog moeilijk te accepteren dat steden 
te maken hebben met teruglopende bevolkingsaantallen. 
Acceptatie vormt hierbij een belangrijke beginsel voor 
krimpende steden. Het is de taak aan architecten en 
planologen om de krimp te omarmen en dit te benutten 
als kansen. Kansen om steden te revitaliseren door middel 
van innovatieve benaderingen om zodoende de groei 
terug te brengen. Kansen om steden te herstructureren.

Een van de gebieden die getroffen is door teruglopende 
bevolkingsaantallen oftewel krimp is de binnenstad van 
Heerlen. De laatste jaren is de impact van stedelijke 
krimp duidelijk zichtbaar in de binnenstad. Heerlen staat 
momenteel op de eerste plaats in de top 5 van Nederlandse 
gemeentes met het hoogste percentage leegstand. Deze 
krimp is onvermijdelijk, echter zijn steden en regio’s nog 
niet in staat om met dit probleem overweg te kunnen. 
Dit vraagt dringend naar de ontwikkeling van nieuwe 
instrumenten welke de effecten van de economische en 
demografische teruggang op stedelijk gebied kunnen 
beïnvloeden en begeleiden. Hoe kan er omgegaan worden 
met de impact van krimp op het stedelijk weefsel? Hoe 
kunnen de kansen vertaald worden in een aantrekkelijk 
leefmilieu? Dergelijke vragen rijzen steeds meer op 
in Heerlen. Vanuit een positief oogpunt biedt krimp 
mogelijkheden door de vrijgekomen ruimte in het stedelijk 
weefsel. Een ordelijke herinvulling kan nieuwe waarden 

geven aan een stedelijk weefsel. Dit onderzoek richt zich op 
de mogelijkheden om een bouwblok in een krimpgebied 
te transformeren naar een aantrekkelijk leefmilieu.
In dit onderzoek zal het bouwblok Schinkelkwadrant Noord, 
te Heerlen getranformeerd worden. De grootschalige 
leegstand in dit bouwblok veroorzaakt een gat in het 
stedelijk weefsel en zorgt voor een onaantrekkelijk 
leefmilieu. Desondanks biedt deze locatie een unieke kans 
om een aantrekkelijk leefmilieu te creëren met een unieke 
stedelijke kwaliteit. Door een volledige aanpak van dit 
bouwblok zal het gat in het stedelijk weefsel hersteld worden.

Om de hoofdvraag van dit onderzoek te beantwoorden is 
er een literatuuronderzoek en een  stedenbouwkundige 
analyse verricht.  Uit het literatuuronderzoek is naar voren 
gekomen dat er een aantal strategieën kunnen worden 
toegepast om de krimpproblematiek aan te pakken. 
Doordat elke krimpende stad uniek is, is er geen enkele 
strategie welke succes garandeert.  De strategieën 
zijn innovatief en divers van aard. Aan de hand van de 
strategieën zijn er uitgangspunten geformuleerd. De 
uitgangspunten geven mogelijke oplossingen voor de 
negatieve bijproducten van krimp. Deze uitgangspunten 
hebben een leidraad gevormd voor het transformeren van 
het bouwblok Schinkelkwadrant Noord. De uitgangspunten 
voor dit onderzoek hebben zich gericht op de 
braakliggende terreinen en de leefbaarheid van het gebied. 

Naar aanleiding van de stedenbouwkundige analyse 
is er besloten om de ruimte te herstructureren.  Dit 
onderzoek heeft mogelijkheden aangeboden om een 
combinatie van stadswoningen, seniorenwoningen, 
ateliers,  appartementen en horeca te realiseren, waarbij 
de woningen geschikt zullen zijn voor verschillende 
doelgroepen zoals studenten, starters en jonge 
gezinnen. Het realiseren van gevarieerde woningtypes 
zal zorgen voor een levendig en dynamisch leefmilieu.
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  SUMMARY

Throughout the history shrinkage has always been a part 
of the development of cities. Although urban shrinkage 
already has been known a long time ago, it’s considered 
as a new phenomenon. In the past the threats to the 
decline of populations were wars, plagues and natural 
disasters. Nowadays the threats are low birth rates, aging, 
loss of employment and migration to more prosperous 
regions. Several cities are facing urban decline and 
threaten to deteriorate. Vacancy, vacant grounds, neglect, 
decreased liveability and decreased property values are 
all negative by-products of shrinkage. The association with 
the negative by-products of shrinkage are seen as a taboo, 
disappointment or even as a threat to the prosperous cities 
which are focused on prosperity. This aversion has to do 
with the lack of knowledge about shrinking cities and a 
wealth of knowledge about growing cities. It is still difficult 
for politicians and the governments to accept the fact that 
cities are dealing with decline of populations. Acceptance 
of shrinkage is an important principle for shrinking cities. 
It is the task of architects and planners to embrace the 
shrinkage and to see it as an opportunity To revitalize 
cities through innovative approaches in order to bring 
back prosperity. It’s an opportunity to restructure cities.

One of the areas which have been affected by shrinkage due 
to declining populations is the inner city of Heerlen. The last 
few years, the impact of urban shrinkage was clearly visible 
in the inner city. Heerlen is currently in first place in the top 
5 of Dutch municipalities with the highest percentage of 
vacancy. The shrinkage is inevitable however regions and 
cities are not been able to handle this problem. This requires 
developing urgently new tools to affect and manage the 
effects of economic and demographic decline in the 
urban area. How to deal with the impact of shrinkage on 
the urban fabric? How can be translated the opportunities 
into an attractive environment? Such questions constantly 
arise in Heerlen. From a positive perspective, shrinkage 
offers also new opportunities as a result of the vacant 
spaces in the urban fabric. An orderly redevelopment 
can add new values to the urban fabric of Heerlen.

This study focuses on the possibilities to transform a building 
block in a shrinking area into an attractive living environment. 
In this study, the building block Schinkekwadrant Noord 
in the north of Heerlen, will be transformed. The large-
scale vacancy in this building block causes a gap in the 
urban fabric and creates an unattractive environment. 
Nevertheless, this location offers a unique opportunity 

to create an attractive environment with a unique urban 
quality. Through a comprehensive approach, this building 
block will restore the gap in the urban fabric of Heerlen. 

To come to a well-founded answer to the main research 
question of this study, a literature study and a planning and 
building analysis has been conducted. The literature study 
has shown a number of strategies which can be applied to 
deal with the shrinkage. The strategies are innovative and 
diverse. Because each shrinking city is unique, there is no 
strategy that guarantees success. However, based on these 
strategies,  a few starting points have been formulated for this 
study. These starting points are focused on the wastelands 
and the liveability of the study area. They provided possible 
approach to the negative by-products of shrinkage. In 
addition, these starting points have formed a guideline 
to transform the building block Schinkelkwadrant Noord.

Based on results of the planning and building analysis, 
it has been decided to restructure the building block 
Schinkelkwadrant Noord. This study has offered 
opportunities to realize a mix of use such as urban 
residences, senior’s residences, studios, ateliers and 
restaurants. The dwellings will be suitable for various target 
groups, such as  young families, starters and students. 
The realization of varied dwelling types will ensure a 
vibrant and dynamic environment in the centre of Heerlen.
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1.  INTRODUCTIE

Het transformatie ontwerp van het bouwblok 
Schinkelkwadrant Noord in de krimpende stad Heerlen 
en het afstudeerverslag dat voor u ligt, is het resultaat 
van het afstudeeratelier Studio Parkstad (deel II) aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Dit afstudeeratelier 
bestaat uit een groeps- en individueel onderzoek. In 
de groepsfase, voorafgaand aan de ontwerpopgave, is 
er in groepen van drie deelnemers onderzoek gedaan 
naar o.a. de impact van krimp, vergrijzing en leegstand 
in het stadscentrum van Heerlen. In dit onderzoek zijn er 
transformatie scenario’s ontwikkeld voor het stadscentrum 
van Heerlen met als doel het stadscentrum compacter 
te maken. De resultaten hiervan zijn gebundeld in het 
boekwerk: “Park | Maak | Winkel| -Cultuur | -Stad”. Voor 
het individuele onderzoek zijn er verdere onderzoeken 
gedaan naar o.a. de impact van krimp en leegstand 
op het bouwblok Schinkelkwadrant Noord dat 
gesitueerd is in de westelijke centrumzijde van Heerlen. 

Heerlen is gelegen in het zuidoosten van provincie 
Limburg. Heerlen maakt deel uit van het bestuurlijke 
samenwerkingsverband Parkstad Limburg, dat gevormd 
wordt door gemeenten Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, 
Nuth, Voerendaal, Simpelveld en Onderbanken (Bontje, 
2009). Een deel van Parkstad Limburg staat nog altijd 
bekend als Oostelijke Mijnstreek en tot 1998 heette het 
samenwerkingsverband ook ‘Streekgewest Oostelijke 
Mijnstreek’. (Laumen, 2014) Heerlen is de grootste 
gemeente in de Oostelijke Mijnstreek. Daarnaast wordt 
Heerlen als de centrumstad voor Parkstad Limburg gezien. 
Het voorvoegsel ‘Parkstad’ verwijst naar de karakteristieke, 
ruimtelijke ordening van mijnkoloniën die onderling 
gescheiden zijn door landbouwgebieden of natuur. Het 
karakteristieke van de omgeving is de grote verwevenheid 
tussen het platteland en de stad. In de stedelijke gebieden 
liggen vele groene eilanden en groenstroken die doorlopen 
naar het platteland, zodat de overgang van stedelijk naar 
landelijk natuurlijk verloopt. Tussen de jaren ‘70 en heden 
heeft Heerlen zich getransformeerde van een ‘zwarte naar 
een groene stad’, wat refereert naar de herstructurering van 
het industriële mijnbouw karakter naar het groene karakter.

Heerlen kent een rijke historie. Het ligt op een kruispunt 
van Romeinse wegen, die van Boulogne sur Mer naar 
Keulen en die van Xanten naar Trier. Tijdens de vroege 
middeleeuwen kreeg Heerlen gestalte door het ontstaan 
van boerenhoeven en molens (Heemkunde, 2015). Na de 

middeleeuwen groeide het kleine dorpje met een sterk 
landelijk karakter in een snel tempo. Heerlen ontwikkelde 
zich tot een industriestad, waarvan het karakter grotendeels 
gevormd is door de mijnindustrie. Tijdens de bloei 
door de mijnindustrie nam ook het aantal inwoners van 
Heerlen sterk toe. Heerlen werd één van de welvarendste 
steden van Limburg. In de jaren ‘60 was het stadcentrum 
dan ook meer op het autoverkeer georiënteerd. De 
auto domineerde het straatbeeld. In de jaren ‘70 kwam 
een abrupt einde aan de groei door het afbouwen van 
de mijnindustrie. Door sluiting van de mijnindustrie 
volgde een plotseling verlies van werkgelegenheid. 
Om werkgelegenheid te creëren, heeft het Rijk 
getracht om de regionale economie te revitaliseren door 
enkele overheid gerelateerde instanties naar de regio te 
brengen, zoals de kantoren van CBS en ABP. Ondanks de 
inspanningen is de regionale economie niet volledig hersteld, 
waardoor de werkloosheid niet afnam. De ontmanteling 
van de mijnindustrie heeft diepe sporen nagelaten in de 
regio. Heerlen scoort al jaren slecht op het gebied van 
leefbaarheid en op sociaal - economische aspecten 
(Statistiek, 2010). Door afname van werkgelegenheid 
zijn er veel inwoners van het gebied weggetrokken 
opzoek naar een betere arbeidsmarkt en aantrekkelijker 
leefmilieu, wat geresulteerd heeft in een sterke populatie-
afname. De teruglopende bevolkingsaantallen en de 
demografische verandering van Heerlen heeft geleidt 
tot grootschalige krimp. De krimpen tevens de sterke 
vergrijzing brengen leegstand met zich mee. Heerlen 
vraagt om een nieuwe strategie,  een realistisch plan om 
hierop in te kunnen spelen. De stad heeft geleerd op een 
open wijze met veranderingen om te gaan en pakt de 
uitdaging van transitie dan ook met twee handen aan.

Dit onderzoek richt zich op de mogelijkheden om 
een bouwblok in een krimpgebied te transformeren 
naar een aantrekkelijk leefmilieu. De demografische 
veranderingen, zowel in grootte als samenstelling 
van de bevolking, vragen om een creatieve input van 
de architecten en planologen. Krimp, leegstand en 
vergrijzing vormen hierbij een grote uitdaging. Tot nu 
toe is krimp altijd gezien als een bedreiging voor een 
stad. De sociale, economische en fysieke veranderingen 
kunnen ook gezien worden als een uitdaging. Krimp 
biedt nieuwe mogelijkheden tot herstructurering van het 
stedelijk gebied. Hierdoor is er ruimte voor vernieuwing. 
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2.   VOORONDERZOEK
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2.1.1    Landsfort Heerlen
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2.1   DE HISTORISCHE
                    ONTWIKKELINGEN

Heerlen ligt ingebed tussen de Welter- en de Caumerbeek 
die samenvloeien tot de Geleenbeek. Dankzij de waterrijke 
en vruchtbare löss en leemgronden is Heerlen vanaf de 
Romeinse tijd een bewoond landbouwgebied geweest. 
Heerlen fungeerde in de Romeinse tijd van de eerste 
tot vierde eeuw vooral als militaire basis, Coriovallum. 

Coriovallum was gelegen in de Romeinse provincie 
Germania Inferior, op het kruispunt van twee belangrijke 
heirbanen namelijk die van Boulogne sur Mer via Maastricht 
naar Keulen en die van Xanten via Aken naar Trier. Op het 
kruipunt ontwikkelde zich al vroeg een stedelijke nederzetting. 

Bij graafwerkzaamheden op de kruising van de Ruys de 
Beerenbroucklaan met de Bekkerweg in Heerlen is een 
profiel zichtbaar gemaakt van de Romeinse weg van 
Coriovallum (Heerlen) naar Aquae Granni (Aken) (Caspar, 
2014). Aangezien aan het begin van de 20e eeuw in deze 
buurt al enkele Romeinse graven zijn gevonden, werd 
verondersteld dat de weg hier ergens moest liggen. 

Vandaar dat de rioleringswerkzaamheden in Heerlen 
werden begeleid door een archeoloog. Nu is de weg 
dan ook daadwerkelijk archeologisch aangetoond. Het 
enige restant van deze tijd is de ruïne van een badhuis dat 
tegenwoordig te bezichtigen is in het Thermenmuseum.

Rond de tiende eeuw komt in heel Europa de landbouw 
goed tot ontwikkeling en krijgt Heerlen gestalte door het 
ontstaan van boerenhoeven en molens langs de dalen van 
de Caumer-, Schandeler- en Geleenbeek. In de 12de eeuw 
was Heerlen een landsfort, een opgehoogd terrein met een 
kerk, een verdedigingstoren en enkele woningen, omringd 
door een stadsmuur en verdedigingsgracht. Tegenwoordig 
bestaat de stadsmuur niet meer, maar wat wel interessant 
is, is dat de bestaande bebouwing wel de rooilijn heeft 
aangehouden van de vroegere stadsmuur. Verder 
bestond het grondgebied van Heerlen uit een verzameling 
gehuchten, landgoederen en woeste gronden welke 
samen een belangrijke rol speelden bij de verstedelijking.  

2.1.2    Ontwikkeling van Heerlen
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Eind 19de eeuw bleken de mijnvelden onder Heerlen veel 
groter dan gedacht. In 1896 opende de eerste mijnzetel van 
Oranje Nassau met twee mijnschachten. Van een vredig 
dorpje met een sterk landelijk karakter groeide Heerlen in 
rap tempo en ontwikkelde het zich tot een industrie- en 
kantorenstad, waarvan het karakter grotendeels gevormd 
is door de mijnbouw. De adviezen van H.L.C.H. Sarolea 
leidden tot de oprichting van Zuiderspoorwegmaatschappij, 
waarvan hij directeur werd, hij stichtte de mijnonderneming 
Oranje Nassau en wist de technische obstakels om de 
steenkool te winnen te ontmantelen. In 1896 werd de 
spoorlijn Sittard-Heerlen-Herzogenrath geopend, dwars 
door het Nederlandse steenkoolgebied (rijckheyt, 2009). 

Na de oprichting van de NV Staatmijnen in 1900 bloeide 

de mijnindustrie in rap tempo waarbij tienduizenden 
arbeiders jaren konden blijven werken. De mijnstreek 
werd populair en het woon-werkverkeer nam toe. De 
mijnindustrie veranderde het landelijke Heerlen in korte tijd 
in een moderne mijnstad. In dertig jaar tijd vertienvoudigde 
het inwonertal, van 6.000 inwoners in 1900 naar 50.000 
inwoners in 1930 (Van Geest, 2014 -2015). De vraag naar 
woningen steeg enorm. Ondanks de Woningwet van 
1901 die gemeenten van 10.000 inwoners verplichtte tot 
het opstellen van een uitbreidingsplan (Van Geest, 2014 
-2015), had het Ministerie van Volksgezondheid aan 
Heerlen, hiertoe vrijstelling verleend. Zo kon alle aandacht 
uitgaan naar het oplossen van de grote woningnood. 
Gevolg was dat er geen lange termijn planning tot 
stand kwam. In het buitengebied werden tal van kleine 

2.1.3    Heerlen in 1825
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arbeiderskoloniën gebouwd en langs de wegen verrees 
lintbebouwing. De opzet van de arbeiderswijken volgde 
veelal de heersende stedenbouwkundige opvattingen van 
het Engelse tuindorp, met lage woningen aan korte straten 
en met ruime tuinen waar de arbeider zelf zijn groenten 
en aardappelen kon verbouwen (Van Geest, 2014 -2015).

Vanaf de jaren twintig was het streven om het landelijke 
marktdorp in te ruilen voor een moderne, levendige 
industriestad. In een stratenplan van architect Jan 
Stuyt uit 1913, dat de terreinen ten westen en ten 
zuiden van de stadskern besloeg, werd een brede 
ceintuurbaan voorgesteld (Van Geest, 2014 -2015). 
In dit plan zou de ceintuurbaan vanaf de Akerstraat, 
via de huidige Ruys de Beerenbrouckstraat naar 

de Valkenburgerweg en de Saroleastraat moeten 
aangelegd worden. Het centrum werd op basis van 
eenvoudige stratenplannen verder ontwikkeld. Rondom 
het station van Heerlen ontstond een kleine stationswijk, 
verbonden aan de historische stadskern met rechte, 
nieuwe straten zoals de Saroleastraat, Honigmannstraat 
en de Dautzenbergstraat. Door allerlei nieuwbouw 
projecten zoals de hoofdbureaus van Staatsmijnen, de 
Ambachtsschool en het Sint Josefziekenhuis versterkten 
deze stuk voor stuk de centrumpositie van Heerlen. Met 
de aanleg van een openbare elektriciteitsvoorziening, 
drinkwaterleidingnet en riolering maakte de stad zich 
verder op voor stedelijke groei (Van Geest, 2014 -2015). 

In 1926 werd de jonge Marcel F.G.M. van Grunsven (32 

2.1.4    Heerlen in 1925
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Over het gehele oppervlak zijn huizen - zeer verspreid te 
vinden en het overzicht en toezicht is geheel onmogelijk”
(Van Geest, 2014 -2015).

In 1936 trachtte Klijnen met het uitbreidingsplan de 
gemeente te hervormen tot een weloverwogen eenheid. De 
kracht van het plan was om de natuurlijke eigenschappen 
van Heerlen te benadrukken en te versterken. De beekdalen 
van de Caumer - en de Geleenbeek, waartussen Heerlen is 
gelegen, werden daartoe sterk opgewaardeerd. Het werd de 
dragende structuur van het hele grondgebied. Achterliggend 
en visionair idee was dat de mijnbouw in de toekomst wellicht 
achteruit zou gaan, en dat Heerlen dan in ieder geval als 
groen tuindorp aantrekkelijk zou blijven. Onder Ieiding van 
burgemeester Van Grunsven werden de ideeën van Klijnen 
over moderne stedenbouw , en het talent van architect Peutz 
voor een unieke vormentaal, ingezet bij de herinrichting 
van de binnenstad. De gezamenlijke inspanningen voor de 
aanpak van het centrum, moesten leiden tot de bouw van 
een hedendaagse ‘city’ met ruimte voor cultuur & recreatie, 
verkeer, wonen en winkels (Van Geest, 2014 -2015). 

In deze periode heeft Klijnen gewerkt aan het nieuwe 
stedenbouwkundige stadscentrumplan, Coriovallum. Bij 
dit plan Coriovallum werd de aanbeveling gedaan om een 
noord-zuid oriëntatie aan te houden, bij het herinrichten van 
de binnenstad. In het Coriovallum werd het Raadhuis aan 
het Raadhuisplei n gepositioneerd, met de representatieve 
voorgevel aan het nieuwe plein en de achtergevel richting 
de oude stad. Midden op het nieuwe Raadhuisplein was 
een kapel bedacht. Klijnen liet zich hierbij inspireren door het 

jaar) benoemd tot de nieuwe burgemeester van Heerlen. 
Hij introduceerde een nieuwe aanpak in het besturen van 
Heerlen. Hij zag al in een vroeg stadium dat het centrum 
van de Mijnstreek zich kon profileren als een moderne stad 
met een culturele uitstraling. Hij ontwikkelde uitgesproken 
beleidslijnen op gebied van planologie en cultuur. 

De Provincie Zuid-Limburg nam in 1920 geen genoegen 
meer met het stratenplan die tot dan door de gemeente 
was opgesteld. Er werd een uitbreidingsplan gevraagd 
dat voldeed aan de eisen van de Woningwet. Om de 
chaotische stadsuitleg in betere banen te leiden, stelde 
Van Grunsven in 1928 stedenbouwkundige en architect 
Jos Klijnen aan. Vanuit de ontwerpwereld werd in die 
tijd steeds nadrukkelijker gepleit voor het Duitse concept 
van de Organische Stad, waarin ‘groene longen’ de 
snel groeiende industriestad leefbaar konden houden. 
Aangezien er in Heerlen geen algemeen plan was, waren 
de  woningen zoveel mogelijk langs de bestaande (land)
wegen en nabij de mijnzetels gebouwd. Het leverde een  
onsamenhangend geheel op waar de gemeente Heerlen 
nog decennia lang nadelige gevolgen van ondervond. 
Klijnen omschreef de situatie in de jaren dertig als volgt: 

“Alles wat de mensch hier gedaan heeft in aanleg en 
opbouw voldoet in geen opzicht- details uitgezonderd. Van 
de natuurlijke geaccidenteerdheid van het terrein is geen 
partij getrokken en zo heeft men er alleen maar de last van 
en geen lust. Aan het verkeer is niet gedacht. Hoe gebrekkig 
bereikbaar zijn de plaatsen waar bebouwing is! En hoe 
buiten verhouding groot de afstanden tot het inwonertal! 

2.1.5    Jos Klijnen 2.1.6    Stadscentrumplan Coriovallum
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gebleken, omdat de ontwerpen een synthese tonen van 
de internationale opvattingen over moderne architectuur 
en de taal van de regionale context. Daarmee gaf Peutz, 
met zijn gebouwen, de rijzende stad een volstrekt unieke 
identiteit. In deze periode werd in Heerlen de basis gelegd 
voor een industriestad die na de Tweede Wereldoorlog tot 
een bruisende en moderne woonplaats uitgroeide, met 
tal van omvangrijke gebouwen (Van Geest, 2014 -2015).

In 1951 trad Klijnen af als stedenbouwkundig adviseur. 
Architect Gerard Holt werd aangesteld als zijn opvolger. 
Holt was nauw betrokken bij de ontwikkeling van 
systeembouw, dat in de naoorlogse periode de grote 
woningnood in ons land het hoofd moest bieden. Begin 
jaren vijftig kende Heerlen ruim 61.000 inwoners (Van Geest, 
2014 -2015). Van 1950 tot 1960 was hij stedenbouwkundig 

concept van de ideale stad uit de Italiaanse Renaissance, 
waarin wereldlijk en kerkelijk gezag beiden op het centrale 
stadsplein worden vertegenwoordigd. Aan het plein werd 
tevens een nieuwe schouwburg opgenomen, welke 
als cultureel centrum voor de hele Mijnstreek diende 
te fungeren. De Amsterdamse Cornelis van Eesteren 
adviseerde Klijnen om de gebouwen rondom het nieuwe 
plein zoveel mogelijk door een architect te laten ontwerpen 
zodat eenheid in de gevels gewaarborgd was. Zijn voorkeur 
ging daarbij uit naar architect Peutz. Het plan Coriovallum 
werd maar gedeeltelijk uitgevoerd. Hoewel het markante 
Raadhuis, naar ontwerp van Peutz, in 1942 was voltooid, zou 
de bouw van de schouwburg langer op zich laten wachten. 
De kapel werd helemaal niet gebouwd. Behalve het 
Raadhuis realiseerde Peutz een groot deel van zijn oeuvre 
in Heerlen. Zijn werk is voor Heerlen van levensbelang 

2.1.7    Heerlen in 1955
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Geest, 2014 -2015) 

De centrumplannen kregen onder Ieiding van Holt een 
verdere invulling. Volgens Holt zou het stadscentrum vorm 
krijgen door een oost-west oriëntatie te creëren. Hierbij 
werd er gewerkt aan een betere bereikbaarheid voor het 
toenemende autoverkeer en aan een winkelpromenade 
voor voetgangers welke door middel van een doorbraak 
vanaf de Bongerd (marktplein) werd aangelegd.  Aan de 
westkant van het nieuwe centrumgebied werd door Holt 
een enorm plein van 80x100 m bedacht, in navolging 
van een niet-uitgevoerd Pleinenplan van Klijnen. In 1961 
verrees op het nieuwe plein, het Van Grunsvenplein, de 
nieuwe schouwburg en dus niet aan het Raadhuisplein 
dat door Klijnen werd voorgested. De cultuurtempel, 

adviseur van Heerlen. Onder leiding van Holt werd in 
1953 een nieuw uitbreidingsplan vastgelegd. Net als in 
het eerdere uitbreidingsplan van Klijnen, streef ook het 
uitbreidingsplan van Holt voor een stad met een duidelijk 
herkenbaar en harmonisch beeld. Tot dan toe was de groei 
van de Heerlen onsamenhangend verlopen. Het bestond 
uit een centrale oudere kern met rondom allemaal kleine 
conglomeraties. Bij het uitbreidingsplan van Holt ligt de 
nadruk op het belang van een groene recreatiegebieden 
nabij de woongebieden, net als Klijnen destijds had 
gedaan. In een brief aan gemeente Heerlen schreef Holt:

“Het is van essentieel belang door de wisselwerking die de 
stadbewoner naast het bezit van zijn eigen woondomein 
node heeft om zich in de ‘grote ruimte’ te begeven”. (Van 

2.1.8    Heerlen in 2015
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vormt een blikvanger in het nieuwe stadsdeel. De nieuwe 
oost-west verbinding, de Promenade bood optimale 
mogelijkheden voor de uitbreiding van winkelvestigingen 
in het centrum. Boven de winkels kwamen appartementen 
tot stand. Ook langs de wanden van het Schouwburgplein 
werden langgerekte galerijflats opgetrokken, met zeven 
bouwlagen, naar ontwerp van de architect Peter Sigmond. 
In 1965 werd achter de schouwburg het winkelcentrum ‘t 
Loon geopend, eveneens naar ontwerp van Sigmond. Het 
was een van de eerste moderne, overdekte winkelcentra 
met ondergrondse parkeergarage van Nederland. Heerlen 
werd één van de welvarendste steden van Limburg.

Voor de periode 1950-1970 werd een groei verwacht van 
61.000 naar ruim 90.000 inwoners (Van Geest, 2014 -2015). 
Op basis van de prognoses werden 9500 nieuwe woningen 
gepland. Dankzij de innovaties in de bouwsystemen werd 
het mogelijk om de woningbouw in grote complexen te 
realiseren. Zowel bij de plaatsing van de bouwblokken in het 
glooiende landschap als bij de inrichting van de openbare 
ruimte en de groene zones, werd samengewerkt met 
landschapsarchitecten. Het evenwicht tussen architectuur, 
stedenbouw en groen geeft de wederopbouwwijken 
in veel gevallen een bijzondere kwaliteit.

Ook in de jaren vijftig leek de positie van de steenkool 
onverwoestbaar, maar na 1960 nam het gebruik  van 
aardgas toe. De winning van steenkool werd te duur. 
Tijdens een historische toespraak in 1965 kondigde de 
toenmalige minister van Economische Zaken Joop Den 
Uyl de sluiting van de mijnen aan (Van Geest, 2014 -2015). 

Binnen 10 jaar tijd zou de laatste mijn in Limburg gesloten 
moeten worden. De sanering van 750 ha mijnterreinen werd 
drastisch aangepakt. Vrijwel alles werd gesloopt, gesloten 
en afgegraven. Slechts een fractie van mijngerelateerde 
objecten is behouden gebleven. Onder het motto 
‘van zwart naar groen’ werd vervolgens begonnen.
met de herstructurering van de Oostelijke 
Mijnstreek (Van Geest, 2014 -2015). De groene 
zones werden opnieuw van hoogst belang gezien 
voor het creëren van een aangenaam woonmilieu.

De afbouw van de mijnindustrie leidde tot het verlies 
van werkgelegenheid en een enorme werkloosheid. Om 
werkgelegenheid te creëren, heeft het Rijk getracht om de 
regionale economie te revitaliseren door enkele overheid 
gerelateerde instanties naar de regio te brengen, zoals de 
kantoren van CBS en ABP. Ondanks de inspanningen, is 
de regionale economie niet volledig hersteld, waardoor 
de werkloosheid niet afnam. De ontmanteling van de 
mijnbouw heeft sporen nagelaten in de regio. Heerlen 
scoort al jaren slecht op het gebied van leefbaarheid en 
op sociaal - economische aspecten. Door afname van 
werkgelegenheid zijn er veel inwoners van het gebied 
weggetrokken op zoek naar een betere arbeidsmarkt 
en aantrekkelijker leefmilieu, wat geresulteerd heeft in 
een sterke afname van de populatie. De teruglopende 
bevolkingsaantallen en de demografische verandering 
in Heerlen hebben geleid tot grootschalig krimp. De 
krimp, maar ook sterke vergrijzing, brengen grootschalige 
leegstand met zich mee (Van Geest, 2014 -2015).

2.1.9    Foto van mijnwerkers 29-08-1969 2.1.10    Foto van mijnwerkers tijdens sluiting van mijnindustrie
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Door de vele leegstaande kantoren, maar ook 
door verouderde woningen en het gebrek aan 
voorzieningen als scholen, grondgebonden woningen  
en groenvoorzieningen is het woonklimaat in de 
binnenstad van Heerlen, minder aantrekkelijk geworden. 
Stedenbouwkundigen hadden zich jarenlang gebogen 
over de bouw van grootschalige winkel- en bedrijfspanden 
en over de verkeersbereikbaarheid van de binnenstad. De 
grotere schaal die voortkomt uit de bloeitijd tussen 1900 en 
1970 past niet meer bij Heerlen vandaag de dag, die juist 
krimpt. Al in 1977 verscheen “Nota Binnenstad Heerlen” met 
als belangrijkste doel een discussie op te starten tussen alle 
bewoners en instellingen over de specifieke problemen 
in het centrumgebied. Centraal stond het bevorderen 
van een aantrekkelijk woonmilieu in het centrumgebied, 
het oplossen van verkeersknelpunten en verbeteren van 
fiets- en voetgangersroutes, het stimuleren van recreatief 
gebruik van de openbare ruimte en het versterken van 
economische functies. Ook werd er voorgesteld om een 
stadsvernieuwing te realiseren met woningbouw, gezellige 
pleinen en besloten straten om de binnenstad ‘leefbaar’ te 
maken. Ondanks alle inspanningen zijn in de loop der jaren 
alleen enkele verbeterpunten opgepakt. In 1989 verscheen 
het “Ontwikkelingsplan Centrum Heerlen”, waarin de 
bouwstenen van de binnenstad met verschillende 
stedelijke functies als wonen, kantoren, winkelen en cultuur/

recreatie goed met elkaar in relatie werden gebracht. Door 
onderlinge versterking van de functies zou een krachtiger 
centrumgebied kunnen ontstaan, waar de woonfunctie de 
absolute prioriteit diende te verkrijgen. Van het jaarlijkse 
gemeentelijke aandeel van 750 woningen, moesten 200 
woningen in de binnenstad gerealiseerd worden. Ook 
werd er veel gesproken over de stationsomgeving, maar 
uiteindelijk werd besloten om eerst het centrumgebied te 
verbeteren zodat de stad na werktijd niet meer leeg zou 
lopen. In de “Nota Architectuurbeleid Heerlen” van 1991 
werden architectuur en stedenbouw als het middel gezien 
om identiteit en kwaliteit aan het centrum te geven. De 
(moderne) architectuur zou het centrum een nieuwe boost 
kunnen geven, en tevens de verschillende functies van de 
stad kunnen integreren. Vanaf jaren ’70 verrichtte gemeente 
Heerlen en allerlei andere partijen vele studies naar de 
inrichting van het centrumgebied (Van Geest, 2014 -2015).

2.1.11    Winkelleegstand Heerlen 2.1.12    Kantoorleegstand Heerlen
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2.2   KRIMP IN DE
   HISTORIE

Het fenomeen krimp omvat meerdere definities, vanuit 
een politiek-economisch perspectief worden krimpende 
steden gedefinieerd als steden met een teruglopende 
economie. Terwijl vanuit een sociologisch en planologisch 
perspectief krimpende steden worden gezien als steden 
met teruglopende bevolkingsaantallen. In dit onderzoek 
zal de term ‘krimp’ verwijzen naar de afname van de 
populatie en de afname van de bevolkingsdichtheid. 

Krimp is niet een geheel nieuw probleem. Door de 
geschiedenis heen is krimp altijd onderdeel geweest bij de 
ontwikkeling van steden. Steden hadden door verschillende 
redenen te maken met krimp. Oorlogen, plagen, 
natuurrampen, maar ook verschuivingen van handelsroutes 
waren bedreigingen voor de bevolkingsaantallen  
(Oswalt & Rieniets, 2006). Echter de krimp die nu wordt
waargenomen heeft een andere oorzaken dan voorheen. 
De oorzaken van krimp vandaag de dag zijn voornamelijk:

- Lage geboortecijfers en vergrijzing van de bevolking
- Weg vallen van arbeidsmarkt en de automatisering van 
  de productie
- Verhoogde mobiliteit en suburbanisatie
- Migratie naar meer welvarende regio’s
  (Beyer, 2006;  Akbar & Kremer, 2005)

Volgens de planoloog Peter Hall komt krimp voor in de 
vorm van bevolkingsafname, economische achteruitgang 
en een combinatie van beide (Hall, 2006). Het is een 
samenspel van factoren die tot krimp leiden. Krimp 
probleem komt over de hele wereld voor op verschillende 
schalen zowel lokaal als regionaal. In veel gevallen gaat 
het om een afname van de bevolking op regionale schaal. 
In andere gevallen gaat het om populatieverschuiving 
op een lokale schaal binnen de grenzen van dezelfde 
gemeente. Er is dus een groot verschil tussen een 
stadskern die een afname van de bevolking vertoont, als 
gevolg van stadsuitbreiding in omliggende regio’s en een 
stad dat zijn inwoners, beroepsbevolking, de consumenten 
en de industrie verliest als gevolg van migratie naar andere 
regio’s (Akbar & Kremer, 2005). Soms zijn beide redenen 
oorzaak voor de krimp van stedelijk gebied. De focus in 
dit onderzoek richt zich op krimp op regionale schaal. 

Sinds het begin van het moderne tijdperk komt zowel groei 
als krimp voor in de ontwikkeling van de steden. Echter 
na de start van de industrialisatie rond 1800, ontstond 
er een unieke fase in de stedelijke groei. In de daarop 

volgende 200 jaar is de verstedelijking wereldwijd in snel 
tempo  toegenomen. Het stedelijke gebied is wereldwijd 
de afgelopen 200 jaar 160 keer zo groot geworden. 

Het voortdurende intensieve proces van verstedelijking 
begon rond 1750, eerst in Engeland en Wales. Vervolgens 
transformeerde geleidelijk aan heel Europa. Tussen 
1800-1900 groeit de bevolking in Europese steden, 
zoals Berlijn, Wenen en Londen enorm. Tegen het 
einde van de negentiende eeuw verlegde de groei zich 
naar de Verenigde Staten. Amerikaanse metropolen 
zoals New York, Chicago en Los Angeles, met hun 
bevolking van miljoenen, belichaamde de nieuwe vorm 
van verstedelijking en modernisering (Eisinger, 2006). 

De eerste helft van de twintigste eeuw begon de 
residentiële bevolking in de steden af te nemen. Als 
gevolg van de ontwikkelingen in de Verenigde Staten, 
werd suburbanisatie gezien als de nieuwe trend in de 
levenstandaard van de westerse wereld. Onder de invloed 
van het stijgende aantal autobezitters, trokken grote 
aantallen mensen uit de steden richting de buitenwijken 
(Eisinger, 2006). Rond 1950 steeg het aantal krimpende 
metropolen fors, met name in het noordoostelijke deel 
van de Verenigde Staten. Na 1960 treed de suburbanisatie 
ook op in andere Westerse geïndustrialiseerde landen als 
Engeland en Duitsland en zelfs ook Japan (Rieniets, 2006). 

In navolging op de naoorlogse ontwikkeling, zorgt ook 
een nieuwe ontwikkeling voor de achteruitgang van de 
bevolking in steden namelijk de-industrialisatie. Sluiting, 
modernisering en verplaatsing van industrieën hebben 
geleid tot  een enorme daling van arbeidsplaatsen. Dit 
veroorzaakte krimp in de voormalige industriële steden 
in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Italië, 
Frankrijk, Japan maar ook in Nederland. In de jaren ‘70 
heeft één derde van de metropolen in deze landen te 
maken met krimp. Echter zijn er ook een aantal steden 
geweest, zoals Londen, Madrid en ook München die 
door goed management en dynamische ontwikkelingen 
het krimp probleem hebben voorkomen (Rieniets, 
2006). Andere oude industriële steden die niet konden 
omgaan met de globalisering en verspreiding van 
kennis, hebben sinds de jaren 60 te maken met krimp. 
Deze krimp is vandaag de dag nog steeds gaande.

Aan het begin van de jaren ‘90 slaat nog een krimp golf 
toe in Oost-Europa. Na de ineenstorting van de Sovjet-
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Unie, kenden veel steden in Rusland en Oost-Duitsland 
economische en demografische achteruitgang. Meer dan 
200 grote steden in de postsocialistische landen kregen 
te maken met een afname van de bevolking. Terwijl veel 
westerse geïndustrialiseerde steden te maken hebben met 
een afname van de bevolking, is er in de minder ontwikkelde 
landen een groei van stadsbewoners. In de laatste 50 jaar 
steeg de mate van urbanisatie opmerkelijk hard in Latijns-
Amerika en Azië (Eisinger, 2006). Volgens VN schattingen 
zullen na 2030 ook deze gebieden te maken hebben met 
een natuurlijke bevolkingsafname. Aan het einde van de 
eenentwintigste eeuw wordt een einde verwacht aan de 
stedelijke groei. Na drie eeuwen van moderne groei, zal het 
proces van groei en krimp weer in balans komen, zoals in 
de periode vóór de industrialisatie (Oswalt & Rieniets, 2006).
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2.3   DE GEVOLGEN 
   VAN KRIMP

Krimp is vaak een doem scenario voor zowel stedelijke 
beleidsmakers, particuliere beleggers en burgers. 
Krimpende steden krimpen niet fysiek (in ruimtelijke zin), 
maar verliezen hun bevolking. Gevolg is een daling van de 
bevolkingsdichtheid. Bij een ongecontroleerde afname van 
de bevolkingsdichtheid zal de kwaliteit van het stedelijke 
leefmilieu achteruitgaan. Vanuit economisch perspectief 
betekent het een gebrek aan vraag en daling van inkomsten 
voor investeerders. Daling van de economie resulteert 
in een hogere leegstand van winkel-, bedrijfspanden en 
woningen. De zwakste woningen in de woningvoorraad 
verliezen hun aantrekkingskracht, met als gevolg 
leegstand en verval. Vanuit sociaal perspectief zorgt de 
toenemende leegstand voor een onaantrekkelijk leefmilieu. 
De leegstand veroorzaakt gaten in het stedelijk weefsel. 
De bevolking die bewust blijft, of nog niet de kans heeft 
gehad om het gebied te verlaten, wordt beïnvloed door het 
fysieke en psychologische verval van hun leefomgeving. 
Terugloop van het aantal voorzieningen en toenemende 
criminaliteit zijn onderdeel van het verval. Vooral in 
Heerlen zijn deze indicaties sterk aanwezig. Deze krimp is 
onvermijdelijk, echter zijn steden en regio’s nog niet instaat 
om met dit probleem om te gaan. Dit vraagt dringend 
naar de ontwikkeling van nieuwe instrumenten welke de 
effecten van de economische en demografische teruggang 
op stedelijk gebied kunnen beïnvloeden en begeleiden. 

Hoe kan er omgegaan worden met de impact van krimp 
op het stedelijk weefsel? Hoe kunnen de kansen vertaald 
worden in een aantrekkelijk en duurzaam leefmilieu? 
Dergelijke vragen komen steeds meer op in Heerlen. 
Voor lange tijd bestond stedenbouw hoofdzakelijk 
uit de omgang met de groei van de stad. Echter, 
tegenwoordig trekt Heerlen steeds meer de aandacht van 
architecten, planologen, onderzoekers en beleidsmakers. 

Krimp biedt echter ook kansen, kansen om steden te 
herstructureren. Vanuit een positief oogpunt biedt krimp 
mogelijkheden door middel van het vrij komen van ruimte in 
het stedelijk weefsel. Een ordelijke herinvulling kan nieuwe 
waarden geven aan een stedelijk weefsel. Dit onderzoek 
richt zich op de mogelijkheden om een bouwblok in de krimp 
gebied te transformeren naar aantrekkelijke leefmilieu.
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2.4.1    Leegstand in Heerlen 
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2.4  HET IMPACT VAN   
  KRIMP IN HEERLEN

De turbulente rijke historie van Heerlen heeft zijn sporen 
nagelaten. De laatste jaren is de impact van stedelijke 
krimp duidelijk zichtbaar in de binnenstad van Heerlen. 
Het stadscentrum krimpt niet fysiek (in ruimtelijke zin), 
maar verloor een deel van zijn inwoners, bezoekers en 
investeerders, maar ook een deel van zijn functies. Door 
een ongecontroleerde afname van de populatie is de 
kwaliteit van het stedelijke leefmilieu achteruit gegaan. 
Leegstand, versnippering van de verschillende functies 
en verpaupering zijn de meest zichtbare bijproducten 
van de stedelijke krimp. Heerlen staat momenteel op de 
eerste plaats in de top 5 van Nederlandse gemeentes 
met het hoogste percentage leegstand. De grootschalige 
leegstand veroorzaakt gaten in het stedelijk weefsel. 
Daarnaast leidt leegstand tot verval en doorzetting van 
een negatieve spiraal. Gevolg is een achteruitgang in de 
kwaliteit van het stedelijke leefmilieu. Het beeld van de 
binnenstad wordt gekenmerkt door afwisseling van de grof- 
en fijnmazige stedenbouwkundige structuur, leegstaande 
gebouwen en braakliggende terreinen. De diverse 
braakliggende terreinen zijn open wonden in het weefsel 
van de binnenstad. De vervallen uitstraling wordt als niet 
uitnodigend en onveilig ervaren. Bovendien hebben die een 
forse negatieve uitstraling op het hele omliggende gebied.

Deze factoren samen leiden ertoe dat een aanzienlijk 
gedeelte van de binnenstad dreigt te verloederen. Wil 
de binnenstad niet nog verder in een negatieve spiraal 
terechtkomen, dienen overheden de krimp niet te 
bestrijden maar te begeleiden. Diverse alarmerende 
gegevens dienen heel serieus benaderd en opgepakt te 
worden door de beleidsmakers, onderzoekers, planologen 
en architecten. Zo zal actie ondernomen moeten worden 
omtrent het groot aantal leegstaande panden, het slechte 
onderhoud en de braakgevallen terreinen. Deze plekken 
zijn over de gehele binnenstad verdeeld. Voornamelijk aan 
de randen van de binnenstad en nabij de toegangswegen 
(aanlooproutes) komt leegstand veelvuldig voor. Leegstand 
om en nabij aanlooproutes heeft nadelige effecten op elke 
bezoeker van de binnenstad die via deze wegen naar 
het centrum komt. Elke bezoeker krijgt eerst een slecht 
beeld van Heerlen alvorens het stadshart te bereiken. 

Aan één van deze aanlooproutes vormt zich een 
belangrijke ontwikkelingslocatie. Het bouwblok welke 
wordt gevormd door de Schinkelstraat, de Honigmanstraat, 
de Stationstraat en de Geerstraat. Dit bouwblok, 
Schinkelkwadrant Noord, vormt het overgangsgebied 

tussen de kleinschaligheid van de stationswijk aan de ene 
kant en de grootschaligheid van de kantoorboulevard en 
het Van Grunsvenplein aan de andere kant. Het gebied 
wordt gekenmerkt door braakliggende binnenterreinen 
en leegstaande gebouwen langs de straten. Desondanks 
biedt deze locatie een unieke kans om een aantrekkelijk 
leefmilieu te creëren met een unieke stedelijke 
kwaliteit. Aan de hand van enkele uitgangspunten, 
die voortkomen uit het literatuuronderzoek en de 
ruimtelijke analyses, zullen een leidraad vormen voor het 
transformeren van het bouwblok Schinkelkwadrant Noord.

“Hoe kan een bouwblok in een 
krimpgebied d.m.v. een architectonische 
interventie getransformeerd worden naar 
een aantrekkelijk leefmilieu?”

Onderzoeksvraag

”Hoe kan de vrijgekomen open ruimte worden 
gestructureerd om een aantrekkelijke stedelijke omgeving 
te creëren?”

      deelvraag

Het doel van dit onderzoek is om een braakliggend 
bouwblok te transformeren en te herstructureren, zodat de 
kwaliteit van de leefomgeving van de bewoners vergroot 
wordt. Hiermee wordt gehoopt dat de teruglopende 
bevolkingsaantallen gelijk blijven of zelfs gereduceerd 
worden. Als het bevolkingsaantal stabiel blijft kan dit 
nieuwe bewoners en investeerders aantrekken en 
zodoende de krimpproblematiek terugdringen. Om 
dit te kunnen realiseren is het nodig om plekken te 
creëren met een eigen identiteit, daarmee wordt de 
aantrekkelijkheid van een gebied vergroot. Het is de 
rol van de architecten en de planologen om te bepalen 
waar en in welke mate er gesloopt gaat worden en 
welke gebouwen geherstructureerd dienen te worden. 
De vrijgekomen openbare ruimte moet vervolgens 
weer aansluiten op de bestaande stedelijke structuren.
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2.5  RELEVANTIE

WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 
Dit onderzoek is wetenschappelijk van belang om het 
fenomeen krimp een positievere naam mee te geven 
en dat er tevens stil word gestaan bij het toepassen en 
bedenken van strategieën voor de krimp. Sinds oudsher 
hebben planologen en architecten zich bezig gehouden 
met het beheren van groei. Echter is het nu van belang dat 
architecten en planologen meer informatie vergaren over 
het begeleiden van krimp. Het is van belang dat architecten 
en planologen openstaan om nieuwe, creatieve en 
innovatieve strategieën te onderzoeken en bedenken om 
de krimpproblematiek aan te pakken. In de toekomst zal dit 
ervoor zorgen dat architecten en planologen weten hoe om 
te gaan met zowel een groeiende als een krimpende stad. 

MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 
Vanuit sociaal perspectief zorgt de toenemende 
leegstand, dat veroorzaakt word door de krimp, voor een 
onaantrekkelijk leefmilieu. De leegstand veroorzaakt gaten 
in het stedelijk weefsel. De bevolking die bewust blijft, of 
nog niet de kans heeft gehad om het gebied te verlaten, 
wordt beïnvloedt door het fysieke en psychologische 
verval van hun leefomgeving. Terugloop van het 
aantal voorzieningen en toenemende criminaliteit zijn 
onderdeel van het verval. De bewoners van krimpende 
steden ervaren negatieve beïnvloeding door de krimp.  
Dit onderzoek is van maatschappelijk belang doordat 
er architectonische strategieën worden ingezet, om 
de krimpproblematiek te reduceren en hiermee de 
leefbaarheid in de krimpende stad vergroot kan worden. 
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3.   LITERATUURSTUDIE
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3.1  STEDELIJKE KRIMP

De complexiteit van het krimpprobleem wordt 
weergegeven door de onderzoeken die in Europa maar 
ook Amerika zijn uitgevoerd. Braakliggende terreinen, 
verwaarlozing, verminderde leefbaarheid en het verlies 
van stedelijk weefsel zijn de negatieve bijproducten van 
krimp. De interventies en de strategieën die gehanteerd 
zijn in deze onderzoeken, vormen een belangrijke 
onderdeel  van de literatuurstudie. Aan de hand van 
deze literatuurstudie zullen uitgangspunten geformuleerd 
worden, die van toepassing kunnen zijn bij de 
transformatie van het bouwblok Schinkelkwadrant Noord.  

Acceptatie vormt een belangrijk beginsel voor de 
krimpende steden. Het is voor de politiek en overheden 
nog moeilijk te accepteren dat steden te maken 
hebben met teruglopende bevolkingsaantallen. Hoewel 
de term ‘krimpende steden’ al een verbetering is ten 
opzichte van de term ‘stedelijk verval’. De afgelopen 
jaren is er vanuit de media steeds meer 
aandacht gekomen voor krimpende steden.  

Op het gebied van stedelijke krimp kan er geconstateerd 
worden dat er nog weinig kennis, ervaring en informatie is 
over dit onderwerp. Er wordt veelal vanuit een afkeurende 
blik gekeken naar krimp in stedelijke gebieden. Deze 
afkeer heeft te maken met het gebrek aan kennis over 
krimpende steden en een overvloed aan kennis voor 
groeiende steden. Er wordt vaak somber en negatief 
gedacht over de gevolgen van krimp. Het wordt 
vaak geassocieerd met leegstand, verwaarlozing en 
verminderende leefbaarheid. Vanuit architectonische  en 
planologische benadering kan krimp juist gezien worden 
als een kans. Een kans om steden te revitaliseren door 
middel van innovatieve benaderingen en zo de groei terug 
te brengen welke zo hard nodig is (Hollander et al., 2009).

De meeste westerse landen zijn georiënteerd op groei, 
economische voorspoed, welvaart en persoonlijke 
vooruitgang. Krimp word gezien als een teleurstelling, 
taboe en zelfs een bedreiging. De op groei georiënteerde 
landen hebben een afkeer gecreëerd tegen de planning 
van stedelijke krimp. Brandsetter (Hollander et al., 2009) 
omschrijft dat planning van krimpende gebieden een vorm 
van aanvaarding is van een ongezonde achteruitgang. 
Door middel van economische groei, proberen politici 
en planners de krimp in steden te reduceren en de groei 
van bevolkingsaantallen te herwinnen. Deze strategie 
leidt volgens Martinez Fernandez (Hollander et al., 2009) 

niet altijd tot het behalen van succes. Een belangrijke 
vraagstuk waar Fuhrich en Kaltenbrunner bij stil staan
(Hollander et al., 2009) is de perceptie van de krimp, 
moet het worden gezien als probleem, of een 
kans die niet gemist mag worden? 

In 2001 ontstond in het oosten van Duitsland een visie voor 
krimp dat gebaseerd was op een meer realistische kijk, 
dit was de belangrijkste planningsbenadering. Deze visie 
kreeg de naam “Stadtumbau Ost”. Bij een Stadtumbau 
Ost wordt door middel van pilot-projecten meer inzicht 
vergaard in het omgaan met stedelijke krimp. Volgens Dr. 
Birgit Glock, stad- en regiosociologe, is Leipzig één van de 
eerste steden die een switch heeft ondergaan van planning 
van groei, naar planning van krimp (Hollander et al., 
2009). Daarentegen toonde Dresden een afkeer tegen de 
krimpproblemen, dat leidde tot enorme vertragingen in de 
planning en misrekende woningbouw projecten (Hollander, 
2009). Deze benadering, in het voormalige Oost-Duitsland, 
richt zich voornamelijk op het afbreken van leegstaande 
woningen en revitaliserende maatregelen, aangevuld met 
een strategische planning op stadsniveau. De planning 
van stedelijke krimp bestaat grotendeels uit pogingen 
om de stad groener, compacter en duurzamer te maken. 

Een andere aanpak voor stedelijk krimp is culturele 
regeneratie. Een toepassing van culturele regeneratie 
is duidelijk te zien in de stad Glasgow. Hier wordt 
voortgebouwd op toerisme, recreatie en retail. Het aantal 
tentoonstellingen in de afgelopen jaren zijn sterk 
toegenomen, daarnaast worden er vele projecten 
opgezet om meer toeristen te trekken zoals de bouw 
van een groot casino. De culturele regeneratie komt 
ook duidelijk in kaart in de Duitse stad Duisburg. 
Glock (Hollander et al., 2009) beschrijft dat de 
afgelopen jaren veel nieuwe amusementscentra, 
tentoonstellingen en parken zijn ontwikkeld. 
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3.2.2    Fuerst Pueckler Land (Duitsland)

3.2.1    Onderdeel Emscherpark (Duitsland)

3.2.3    Emscherpark (Duitsland)
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Stedelijke krimp zorgt voor braakliggend terrein, dit is het 
meest zichtbare bijproduct. Het is niet te verwachten dat 
de braakliggende terreinen op korte termijn of zelfs in 
de nabije toekomst herontwikkeld zullen worden. Door 
middel van strategische en tijdelijke invulling van deze 
braakliggende terreinen kan de stabiliteit bevorderen, 
waardoor aangrenzende kavels zijn waarde behouden. 
Ook landschapsverfraaiing kan uitkomsten bieden voor 
braakliggende terrein. Doormiddel van het verwijderen 
van verwaarloosde structuren, zoals leegstaande 
woningen, kunnen eenvoudige landschappelijke 
elementen geplaatst worden in het gebied, waardoor 
het verfraaiend kan overkomen. Vaak is dat niet meer 
dan gras, bomen en struiken. (Hollander et al., 2009) 

Er zijn diverse strategieën van toepassing die een 
uitkomst kunnen bieden aan braakliggende gebieden. 
Een voorbeeld hiervan is de Cleveland’s 
Vacant Land Patternbook. In dit boek worden 
een aantal strategieën voor het beheer van 
leegstaande panden en braakliggende terreinen 
beschreven (Cleveland Urban Design Collaborative 
and Neighborhood Progress, Inc, 2008). Doormiddel 
van een effectief lopend onderhoudsprogramma 
kan de marktwaarde stijgen van leegstaande 
eigendommen, waardoor dit potentiële kopers aantrekt. 

Vergroening strategie biedt ook uitkomsten voor 
braakliggend gebied. Het onderzoek van Wachter toont 
de impact van de vergroening strategie, op de waarde 
van onroerend goed. Het onderzoek heeft uitgewezen dat 
vergroening en verschoning van het onbebouwde perceel 
kan leiden tot verhoging van de waarde van  omliggend 
onroerend goed. Met behulp van deze strategie kan de 
verhoging oplopen tot maar liefst 30 procent (Hollander 
et al., 2009). Implementatie van landschapsverfraaiing 
vormt de basis van haar onderzoek. Het onderzoek 
illustreert de impact van de esthetische voordelen van 
een stedelijke groene en tevens het daarmee verbonden 
economisch rendement door de implementatie van groen.  

Door het tijdelijk gebruik van onbebouwde terrein kan 
er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor bijvoorbeeld 
amateursport, economische ontwikkeling en lokaal 
toerisme. Dit kan leiden tot een betere kwaliteit van 
leven voor bewoners van ontvolkte gebieden. Het tijdelijk 
gebruik van onbebouwde terreinen creëert nieuwe 
mogelijkheden voor braakliggende terreinen. Hierbij 

kunnen de industriële eigenschappen van een gebied 
worden getransformeerd naar bijvoorbeeld tijdelijke 
marktplaatsen, culturele evenementen en locaties voor 
extreme sporten waar mensen samen kunnen komen.

Dit tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen is een 
low-cast toepassing voor de korte termijn. Echter kan dit 
wel een basis bieden voor een lange termijn oplossing. 
Momenteel zijn er talloze innovatieve projecten die 
zich richten op deze vorm van tijdelijk gebruik van 
braakliggende terreinen. Voorbeelden zijn de vele jeugd 
georiënteerde sporten zoals skateboarden, klimmen en 
fietsen. Vaak zij deze ondergebracht in complexen op 
voormalige industrieterreinen (Dobberstein & Haase, 2006).  
Het tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen brengt op 
economisch en sociaal gebied voordelen met zich mee. 
Daarnaast bieden veel van deze projecten richtlijnen en 
een planologisch kader voor de toekomst (Overmeyer, 
2006). De combinatie van minder regelgeving en meer 
ruimte voor experimentele invulling van braakliggende 
terreinen, biedt mogelijkheden voor stadsvernieuwing. 

Stedelijke krimp zorgt vaak voor ongeplande 
landschappen. In gebieden waar verwaarlozing  en 
vervallen industrieterreinen voorkomen en waar de 
bevolking een gebied verlaten, komt de natuur weer 
tot leven. Dit zorgt voor een bijzondere combinatie 
waarin verwaarloosde industrie en natuur een geheel 
vormen. Echter zorgt deze ongeplande natuur voor 
een angst gevoel voor waarde vermindering van het 
ontroerend goed. Bovendien zorgt dit voor een negatieve 
toekomstbeeld van een gebied. Het herstructureren van 
deze natuur kan uitkomsten bieden voor het behouden 
van deze ontstane natuur. Dit kan uitdagend zijn voor de 
krimpende steden. Dat komt met name doordat er vaak 
een gebrek is aan middelen om deze natuur te behouden 
en te transformeren naar nieuwe publieke parken. 

Het project IndustrieWald Ruhrgebiet is een voorbeeld 
van een vervallen industrieel landschap waarbij de 
ontstane natuur is behouden en getransformeerd in 
een park. Twee voorbeelden daarvan zijn Emscherpark 
in West-Duitsland en Fuerst Pueckler Land in Oost-
Duitsland. In beiden gevallen ging het om oude industriële 
gebieden, die veranderden naar parken met culturele 
bezienswaardigheden. Dit was een inventief experiment 
met relatief weinig financiële investeringen. Door het 
natuur ontwikkeling te bevorderen heeft dit geleidt tot het 

3.2  STRATEGIEEN EN    
  INTERVENTIES
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ontstaan van een park. In dit park zijn de toegangspunten 
de enige formele ontworpen elementen. Hierdoor wordt 
het voor de bezoekers duidelijk waar ze zich bevinden 
in het park. Het park geeft een natuurlijk ontwikkeling 
weer van de ontstane natuur. De bezoekers kunnen de 
ecologische en cultuurhistorische waarde van de plek 
ervaren. Deze transformatie zou op veel meer plekken in 
het Ruhrgebied kunnen worden toegepast (Dettmar 2006).

Tevens kunnen braakliggende terreinen bijdragen aan de 
verbetering van de leefomgeving. Deze terreinen kunnen 
ook gebruikt worden als hemelwaterafvoer en -opslag. 
Deze opslagpunten hebben een  ecologische waarde. 
Grote delen van steden zijn bestraat waardoor regenwater 
snel wordt afgevoerd via  het riool. Echter bieden 
braakliggende terreinen mogelijkheden om water langer 
vast te houden. Het onnodig zuiveren van regenwater 
kan hiermee worden tegen gegaan. Hergebruik 
van het opgevangen regenwater kan ook worden 
hergebruikt voor bijvoorbeeld glastuinbouw. Uitdroging 
kan hiermee voorkomen worden (Dettmar, 2006).   

Voor het herstructureren van krimpende steden zijn er 
twee belangrijke modellen bedacht en getest, ‘urban 
island’ en ‘de-densification’. Het ‘urban island’ model werd 
al in 1977 vertegenwoordigd door Oswald Mathias Unger’s 
‘Urban Archipelago’ in een concept voor Berlijn. In dit 
concept beschrijft Unger de centra binnen een stedelijk 
weefsel, waarbij stedelijke ontwikkeling zich toespitst 

op de binnenstedelijke gebieden. De binnenstedelijke 
gebieden zijn in dit geval het meest levensvatbaar in 
een krimpende stad. Doormiddel van ontwikkelingen 
in de centra van dit binnenstedelijk gebied, wordt er 
gestreefd naar het behouden van de dichtheid en de 
fysieke kenmerken van de stad. De  gebieden rondom 
dit urban island kunnen dan worden gesloopt. Hierdoor 
zullen de resterende bevolking zich gaan vestigingen 
binnen deze centra. Het vrijgekomen gebied kan worden 
geherstructureerd naar andere doeleinden (Cepl, 2006).   

Het ‘de-densification’ model heeft als uitgangspunt 
de leegstand te gebruiken, om hiermee de 
bevolkingsdichtheid te verminderen  in de gehele stad.  
Dit wordt verwezenlijkt door eigenaren aan te moedigen 
de omliggende onbebouwde percelen over te nemen 
en er nieuw leven in te blazen.  De huiseigenaren krijgen 
hierdoor de mogelijkheid om creatieve, innovatieve 
en vindingrijke plannen te realiseren. In ruil daarvoor 
dienen huiseigenaren de overheid te garanderen dat 
ze de verworven grond onderhouden (Cepl, 2006). 

Het de-densification model wordt op dit moment 
toegepast in steden als Detroit, Youngstown en 
Cleveland.  In deze steden is de grondprijs erg laag en 
zijn de inwoners in staat gesteld om de omliggende 
braakliggende terreinen op te kopen. Dit heeft geleidt 
tot het toevoegen van garages, tuinen, extra woningen, 
kleine bedrijven aan huis, enz. op aangrenzende perceel. 

3.2.4    Schematische weergave De-densification - model 3.2.5    Schematische weergave Urban island - model
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Deze transformatie zie je vooral terug in de periferie van 
steden en niet zozeer in centrale gebieden. Tevens is deze 
strategie relatief eenvoudig te realiseren (Cepl, 2006). 

Het Urban Island model is een meer traditionele aanpak en 
vergt veel regelgeving en interventie van de overheid.  Het 
voordeel van het Urban Island model is dat de stad zijn fysieke 
kenmerken behoudt door de bevolkingsdichtheid van de 
centra. Echter is dit model moeilijk te realiseren, doordat 
het politiek gezien moeilijk is om levensvatbare gebieden 
te onderscheiden van niet-levensvatbare. Het is moeilijk 
de stad te configureren naar een vooraf gesteld patroon.

Waldheim en Santos-Munn verwijzen naar het moeizame 
verloop van de toepassing van de urban island methode 
in Detroit. In 1990 werd door de Detroit City Planning 
Commission het zogenaamde “Detroit Vacant Land Survey 
plan” ontwikkeld. De leidraad van dit plan was het Unger’s 
‘Urban Archipelago’ methode.  De meest verwaarloosde 
en verlaten delen van de stad werden in kaart gebracht 
met de aanbeveling om te slopen. De natuur zou zijn gang 
gaan in deze gebieden. De resterende bevolking zou 
ondergebracht worden naar meer levensvatbare plekken in 
de stad, de centra van Detroit. Echter verliep dit plan anders, 
vele inwoners hebben bezwaar gemaakt tegen de sloop. 
De inwoners, voornamelijk uit lagere inkomensklassen 
en sociale minderheden, bleven wonen in de krimpende 
gebieden en wilden niet verhuizen. Door de vele bezwaren, 
is dit plan nooit uitgevoerd (Hollander et al., 2009). 

Waldheim en Santos-Munn (Hollander et al., 2009)
illustreren een strategie welke politiek beter houdbaar 
is. De strategie richt zich niet op het afsluiten van de 
zwakste delen van een stad maar concentreert  zich 
meer op de sterke delen. Alle gebieden van de stad 
ontvangen de basisdiensten, alleen de gerichte 
investeringen richten zich vooral op de meest 
levensvatbare wijken (Waldheim & Santos-Munn, 2001).

Stedenbouwkundige pioniers zoals Brian Berry hebben 
studies gedaan naar de sociale dimensie van stedelijk 
verval en de impact van teruglopende bevolkingsaantallen 
sinds de twinstigste eeuw. Oude literatuur bekijkt de 
krimp vanuit een negatieve invalshoek en benadrukt dat 
krimp slecht is voor de leefbaarheid. Ironisch genoeg 
zijn er veel voorbeelden die illustreren dat groei ook 
slecht kan zijn voor de leefbaarheid. De huidige krimp 
brengt vele nieuwe vraagstukken met zich mee over de 
leefbaarheid. In plaats van de focus op groei, als oplossing 

voor het verhogen van de leefbaarheid, zal een nieuwe 
generatie stedenbouwers zich bezig moeten houden 
met de leefbaarheid in krimpende steden. De nieuwe 
generatie planologen staat vaker stil bij het vraagstuk 
of een voortdurend krimpende stad een hoge kwaliteit 
van leven kan bieden voor alle lagen van de bevolking. 

Dit vraagstuk illustreert zich in het praktijk onderzoek over 
East St. Louis en Pittsburgh. Pittsburgh scoort voortdurend 
als een van de slechtst presterende Amerikaanse steden 
in termen van armoede, criminaliteit, werkgelegenheid, 
inkomen en huisvesting. (Hollander et al., 2009). Toch 
wordt Pittsburgh overal erkend als een renaissance stad, 
met een hoog niveau van kwaliteit van leven gekoppeld 
aan betaalbaarheid (Hollander et al., 2009). Pallagst 
bestudeerde dit Pittsburgh paradox als onderdeel van een 
aantal studies over het teruglopende bevolkingsaantallen 
en kwaliteit van de leefbaarheid. Uit haar onderzoek is naar 
voren gekomen dat Pittsburgh een aantal stappen heeft 
moeten doorlopen om dit Paradox te bereiken namelijk ; 

- het behoud van historische gebouwen 
- diversificatie van de economie 
- mixed-use inwoners vriendelijke herontwikkeling 
- regionalisatie

Deze stappen hebben eraan bijgedragen dat de 
hoge kwaliteit van de leefbaarheid in Pittsburgh 
gewaarborgd blijft, hoewel de bevolkingsaantallen dalen.

Een andere stad welke te maken heeft met een 
enorme bevolkingsdaling is East St. Louis, Illinois. De 
bevolkingsdaling gaat hand in hand met grote problemen als 
criminaliteit, werkloosheid en onderwijs. Kenneth Reardon’s 
onderzoek heeft echter aangetoond dat burgerinitiatieven 
en gerichte planning in samenwerking met de bevolking 
een eerste stap kan zijn in de richting van een betere 
leefbaarheid. Een belangrijk aandachtspunt in krimpende 
steden is het luisteren naar de samenleving en diens 
vragen en doelen in kaart brengen (Hollander et al., 2009). 

Uit de voorgaande tekst kan er geconcoludeerd worden 
dat krimpende gebieden vanuit een negatieve perspectief 
gezien worden. De afkeer tegen krimpende steden 
hebben voornamelijk te maken met het gebrek aan 
kennis over krimpgebieden en een overvloed aan kennis 
voor groeiende steden. Echter dienen planologen en 
onderzoekers een switch te maken van de planning van 
groeipotentieel, naar de planning van krimp. In plaats te 
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kijken vanuit een sober perspectief naar de krimp, kan 
krimp juist gezien worden als een kans. Het is de kans 
om steden te revitaliseren door middel van innovaties. 
Er zijn op dit moment  verschillende  strategieën om 
met krimpende steden om te gaan. Daarnaast zijn er 
interventies die zich richten om krimpende steden groener, 
compacter en duurzamer te maken. Andere interventies 
richten zich op landschapsverfraaiing, tijdelijke invulling 
van braakliggende gronden, ongeplande landschappen, 
vergroening strategie, culturele regeneratie, culturele 
bezienswaardigheden, urban island & de-densification 
model en beheer van onderhoudsprogramma’s. 
Talloze innovatieve projecten en uitkomsten 
op het gebied van krimpende steden die een 
oplossing zouden kunnen bieden. 

In plaats van het focussen op groei als oplossing voor 
het verhogen van de leefbaarheid, zal een nieuwe 
generatie planologen en architecten zich bezig moeten 
houden met de leefbaarheid in krimpende steden. Door 
te luisteren naar de inwoners en de behoeftes in kaart te 
brengen zullen er mogelijke strategieën uit voortvloeien. 
Elk krimpende stad is uniek, er is geen 
enkele strategie welke  succes garandeert.  
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Het woord ‘krimp’ suggereert dat er een 
onvermijdelijk negatief traject plaats vindt. 
Van iets tot niets. Echter kan dit anders worden gezien, 
namelijk een beweging van de ene soort stedenbouw 
naar een andere. Architecten en stedenbouwers kunnen 
hierin een rol spelen door middel van onderzoek te 
verrichten naar alternatieven voor tijdelijke ingrepen 
in steden en het stabiliseren van buurten. Architecten 
en stedenbouwers zullen de weg moeten wijzen naar 
een duurzame toekomst. Krimp biedt architecten en 
stedenbouwers de mogelijkheid om steden en hun 
ontwikkeling te herzien. De belemmerende factor 
hierin zal waarschijnlijk het begrip krimp zijn, voor de 
samenleving en overheden. Men ziet namelijk 
nog altijd een groeiende stad als gezond 
en een  krimpende stad als ongezond.

Uit het literatuurstudie is naar voren gekomen dat 
een verscheidenheid aan strategieën/interventies 
verschillende oplossingen kunnen bieden voor de 
negatieve bijproducten van krimp. Deze strategieën zijn 
getest op krimp in verschillende steden in de wereld. 
Sommige strategieën hebben succes geboekt, 
andere strategieën hebben juist laten zien dat er ook 
valkuilen zijn. Aan de hand hiervan is het mogelijk 
om een aantal uitgangspunten te formuleren. De 
uitgangspunten geven mogelijke oplossingen voor de 
negatieve bijproducten van krimp. Deze uitgangspunten 
zullen een leidraad vormen voor het transformeren 
van het bouwblok Schinkelkwadrant Noord. 

LEEFBAARHEID
In vele krimpende gebieden gaat de leefbaarheid 
aanzienlijk achteruit. Om de leefbaarheid te behouden 
en de vermindering ervan terug te dringen, is het 
van belang om bij het opstellen van een strategie 
een aantal voorwaarden aan te houden namelijk: 

- Het behoud van historische gebouwen 
- Mixed-use inwoners vriendelijke herontwikkeling 

BRAAKLIGGINGDE TERREINEN
Het meest zichtbare bijproduct van de krimp zijn 
de braakliggende terreinen. Voor dit bijproduct kan 
de vergroening strategie een oplossing bieden. 
Door het verwijderen van verwaarloosde structuren 
en deze vervolgens te vervangen met eenvoudige 
landschappelijke elementen, kan dit de waarde van de 
omliggende gebieden verhogen. Op deze manier wordt 
ervoor gezorgd dat het terrein verfraaiend overkomt. 

3.3  UITGANGSPUNTEN

3.3.1    Vergroening strategie
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4. STEDENBOUW-
  KUNDIGE ANALYSE
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4.1.1    Heerlen 
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De structuur van wegen die om het centrumgebied lopen, 
vormen de ring. De zogenaamde ‘cityring’ kenmerkt zich niet 
als een vloeiende beweging rondom het centrum, maar als 
een aaneenschakeling van op zichzelf staande wegen die 
met elkaar zijn verbonden door elementen als kruispunten 
en rotondes. Er zijn drie duidelijke aaneengesloten 
wegen, gelegen ten westen, noorden en zuiden van het 
centrumgebied, die de primaire structuur weergeven. 

Begin 20ste eeuw werd het centrumgebied op basis van 
eenvoudige stratenplannen ontwikkeld. Rondom het 
station van Heerlen ontstond een kleine stationswijk. Deze 
wijk werd verbonden aan de historische stadskern d.m.v. 
rechte straten zoals de Saroleastraat, Honigmannstraat 
en de Dautzenbergstraat. Tegenwoordig vormt 
Saroleastraat de belangrijkste aanlooproute naar het 
centrumgebied vanuit het stationsgebied. De rest van 

4.1.2    Cityring Heerlen

4.1  WEGENSTRUCTUUR
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deze aanlooproutes geven een bijzonder slecht beeld 
als entree van de binnenstad door de leegstand en de 
slechte staat van onderhoud. Enkele aanlooproutes, 
zoals de Honigmannstraat en Schinkelstraat, worden 
dan ook slecht bezocht waardoor er vaak een verlaten 
beeld ontstaat. Mede daardoor is de kwaliteit van het 
stedelijke leefmilieu in deze gebieden achteruit gegaan.

De routing door de binnenstad is door de jaren heen 
vooral veranderd door het ontstaan van de Promenade. 
Deze verbindt het Marktplein met het Van Grunsvenplein 
en ‘t Loon. Vele wegen binnen de cityring zijn als 
voetgangersgebied ingericht. Deze gebieden zijn dan 
ook autoluw. Verder functioneren enkele wegen binnen 
de cityring als verkeersader naar parkeergarages. Hierbij 
domineert de auto het straatbeeld. Een deel van deze 
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Aanrijroutes
Autowegen

4.1.3    Autowegen binnen de Cityring
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toegangswegen naar parkeergarages versnipperen het 
voetgangersgebied en daarmee ook de benadering 
als voetganger tot het centrumgebied. Dergelijke 
verkeersaders komen voornamelijk voor aan de oostzijde 
van het centrumgebied, maar ook aan de zuidwest- en 
noordwestzijde. Voorbeelden hiervan zijn de Bongerd, 
Geleenstraat, Honigmannstraat  en Schinkelstraat. Deze 
zijn overbodig omdat er geen directe aanleiding zijn tot 

het komen bij een parkeergarage. Aangrenzend aan 
de toegangswegen vertonen zich meer leegstaande 
gebouwen dan elders in het centrumgebied. Deze 
zones worden door zowel de inwoners als de bezoekers 
als een onaangenaam voetgangersgebied ervaren. 

4.1.4    Voetgangersgebied en aanlooproutes

Aanlooproutes
Voetgangersgebied



54



55

Het centrumgebied van Heerlen wordt gekenmerkt door 
twee verschillende stedenbouwkundige structuren wat 
betreft verkaveling, bebouwingsdichtheid, en -hoogte. 
Er is een fijnmazige structuur rondom het historische 
middeleeuwse landsfort, en de stationswijk tussen landsfort 
en station. Typisch zijn de smalle percelen die bebouwd zijn 
met aanééngeschakelde voormalige eengezinswoningen 
van meestal twee tot drie lagen met een kap. Vaak zijn de 

panden in de loop van de tijd voorzien van winkels op de 
begane grond. In tegenstelling tot deze omgeving, wordt 
de westelijke centrumzijde gekenmerkt door grootschalige 
stedenbouwkundige structuren, zoals de kantorenclusters 
en het Coriocenter. De bouwhoogte ligt tussen zes en acht 
lagen met een plat dak en hier en daar een woontoren. 

4.2  VERKAVELING

4.2.1    Verkaveling

Fijnmazige structuur
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Tijdens de herstructurering van de jaren ’70 zijn er velen 
kantoorgebouwen in het centrumgebied van Heerlen 
ontwikkeld. In de binnenstad zijn er twee kantorenclusters 
te onderscheiden. De eerste is aan de randen van de 
binnenstad gesitueerd, omgeving Geerstraat en Dr. 
Poelstraat, waar met name commerciële organisaties 
gevestigd zijn. Het tweede kantorencluster is midden in 
het centrumgebied gesitueerd, omgeving Raadhuisplein 
en Raadhuisstraat, waar met name kantoren van de 
gemeente en overheidsdiensten zoals CWI gevestigd zijn. 

De meeste commerciële kantoren hebben een beperkte 
tot geen frontoffice functie en daarmee een beperkte relatie 
met andere functies in de binnenstad. Daarnaast staan 
vele kantoorgebouwen binnen de cityring al jaren vrijwel 
leeg. Vooral aan de westzijde van het centrumgebied, het 
cluster rondom de Schinkelstraat, is de impact van krimp 
duidelijk zichtbaar. De vervallen uitstraling wordt als niet 
uitnodigend en onveilig ervaren. Bovendien hebben die een 
zeer negatieve uitstraling op het hele omliggende gebied. 

4.3  FUNCTIES

4.3.1    Kantoorfunctie en leegstand kantoorfunctie 
Kantoorfunctie
Kantoorfunctie leegstand
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Het horeca aanbod bevindt zich vrijwel geheel binnen 
de cityring. Aan de oostelijke centrumzijde is er een 
duidelijke horecaconcentratie rondom de Pancratiuskerk 
en het middeleeuwse gedeelte van de binnenstad. 
Deze concentratie breidt zich voornamelijk via de 
Pancratiusstraat uit richting het Wilhelminaplein. In 
tegenstelling tot deze omgeving, is er aan de westelijke 
centrumzijde beperkt tot geen horeca aanbod. Aan de 

zuidelijke zijde van het Coriocenter bevinden zich de enige 
horecagelegenheden van de westelijke centrumzijde. 
Aan het horeca aanbod aan deze zijde, ontbreek enige 
diversiteit. Bovendien is er verder geen horeca aanbod in 
de nabijheid van de Schouwburg te vinden, zodat men na 
een voorstelling iets kan eten of drinken. De binnenstad 
van Heerlen zou, aan de westelijke centrumzijde, 
enkele horecagelegenheden goed kunnen gebruiken. 

4.3.2    Horecaclustering 
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Aan de rand van de binnenstad is er een concentratie 
van appartementen te vinden in de omgeving van ’t Loon 
en in het Klein Vaticaan. In het tussenliggend gebied zijn 
nagenoeg alleen woningen boven winkels te vinden. 
Echter zijn deze woningen grotendeels niet bewoond en 
staan al jaren leeg. Dit komt omdat een groot gedeelte van 
de woningen niet wordt verhuurd. Dit wordt veroorzaakt 
doordat deze woningen economisch niet interessant 

zijn of doordat ze in een dermate slechte staat verkeren 
dat ze niet verhuurbaar zijn. Bij een aantal panden zijn 
zelfs de binnentrappen verdwenen waardoor de eerste 
verdieping niet meer bereikbaar is. Het rendement van de 
ondergelegen winkelruimte is kennelijk dermate hoog, dat 
de winkelketens en andere investeerders weinig interesse 
hebben in het realiseren van wonen boven winkels.

4.3.3    Wooncluster ‘t Loon en Kleine Vaticaan
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Het percentage van mensen, die wonen, in het 
centrumgebied ligt voor Heerlen ruim beneden het 
landelijke gemiddelde. Het totaal aantal inwoners van 
Heerlen bedraagt ruim 87.000. hiervan wonen ongeveer 
2.700 personen in de binnenstad, dit is een percentage van 
3,1%. Hierbij is ook het gebied “t Loon, met een groot aantal 
appartementen, meegerekend. Indien uitsluitend gekeken 
wordt naar het gebied binnen de cityring, bedraagt het 
inwonersaantal 2.200. Dit betekent dat er uiteindelijk een 
percentage van 2,5% van alle bewoners van Heerlen in de 
binnenstad woont, waarbij het woongebied Klein Vaticaan 
is meegenomen (Hahn, C. & Stikkelbroeck, K., 2005).  

Een ander opmerkelijk punt binnen dit kader 
is dat het percentage inwoners van 65 jaar en 
ouder dat in de binnenstad van Heerlen woont 
uitzonderlijk hoog is. Het percentage bedraagt 32% 
(Hahn, C. & Stikkelbroeck, K., 2005). Als de appartementen 
van ‘t Loon meegerekend worden, stijgt het percentage 
zelfs naar 44%. Hieruit blijkt dat juist de binnenstad 
sterk is vergrijst. In min of meer vergelijkbare steden 
is dit percentage voor Hengelo 15%, Tilburg 24% 
en voor Maastricht 17%. Verder is er een opvallend 
hoog percentage eenpersoonshuishoudens van 
72% en 65% als het woongebied van ’t Loon wordt 
meegerekend (Hahn, C. & Stikkelbroeck, K., 2005).
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4.4.3    Bouwblok Schinkelkwadrant Noord in 1955

4.4.1    Bouwblok Schinkelkwadrant Noord in 1825

4.4.4    Bouwblok Schinkelkwadrant Noord in 2015

4.4.2    Bouwblok Schinkelkwadrant Noord in 1925
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Het bouwblok Schinkelkwadrant Noord, welke wordt 
gevormd door de Schinkelstraat, de Honigmanstraat, 
de Stationstraat en de Geerstraat, ligt in de westelijke 
centrumzijde. Dit bouwblok ligt aan één van de eerste 
rechte stratenpatronen (Honigmannstraat) van Heerlen 
die de stationswijk verbond met de historische stadskern. 
Wat tegenwoordig bekend staat als Schinkelkwadrant 
Noord, had begin 20ste eeuw geen duidelijk bouwblok 
structuur. Het had een open en gefragmenteerde structuur, 
enwerd gevormd door enkele aanééngeschakelde 
voormalige eengezinswoningen. Dat gebied samen met, 
wat tegenwoordig bekend staat als, Schinkelkwadrant 
Zuid vormde een langgerekt open bouwblok tot aan de 
Geleenstraat. Op de kaart van 1925 is dat duidelijk te zien.

In deze periode bestond het bouwblok uit een fijnmazige 
structuur met smalle percelen die bebouwd zijn met 
aanééngeschakelde voormalige eengezinswoningen 
van meestal twee tot drie lagen met een kap. Het binnen 
gebied van dit bouwblok was onbebouwd. Het bestond 
uit enkele privétuinen en deels uit openbaar groen. Na 
de Tweede Wereldoorlog werd er, onder leiding van 

Holt, een nieuw uitbreidingsplan opgesteld. Hierbij werd 
het centrumgebied verder ontwikkeld. Bouwblokken 
kregen een verdere invulling, nieuwe wegen werden 
aangelegd en verbindingen werden geoptimaliseerd. 
Zo is ook in deze periode de Schinkelstraat 
aangelegd. Het bouwblok verkreeg zijn huidige vorm.  

Tijdens de herstructurering zijn er vele kantoor- en 
enkele flatgebouwen in het centrumgebied van Heerlen 
ontwikkeld. In deze periode hebben enkele bedrijven zich 
gevestigd in en nabij het centrumgebied. Eén van deze 
bedrijven was CCN (Computer Centrum Nederland). 
CCN was een onderneming die zich richtte op computer 
systeem- en netwerkbeheer. Begin jaren ’60 heeft CCN 
zich gevestigd in een nieuw kantoorgebouw langs 
de Schinkelstraat. Na de sluiting van Beambtenfonds 
van de Staatsmijnen in de jaren ’70, welke gevestigd 
was op de hoekwoning, werd deze verbonden met het 
kantoorgebouw van CCN. Deze hoekwoning werd ook 
in gebruik genomen door CCN. Na groot succes werd 
CCN begin jaren ’80 overgenomen. CCN werd toen een 
dochteronderneming van DSM. Door verdubbeling van 
de computercapaciteit was een uitbreiding noodzakelijk. 
Deze uitbreiding werd gepland aan de achterkant van 
het bestaande kantoorgebouw. Aan de hand hiervan 
werd in 1982 een nieuw complex aan de binnenzijde van 
het bouwblok gerealiseerd. Hierna volgende heel snel 
in 1985 een nieuwe uitbreiding aan de reeds gebouwde 
uitbreiding. In 1988 werd langs de Schinkelstraat een 
nieuw kantoorgebouw gerealiseerd dat verbonden werd 
met het bestaande kantoorgebouw van de jaren ‘60. 

In de jaren ‘80 dienden de eengezinswoningen langs de 
Geerstraat plaats te maken voor de nieuwbouw van een 
flatgebouw met kantoorruimte in de plint, ‘Op de Geer’. 
Bovendien werd in dezelfde tijd, op de hoek van de Geerstraat 
- Schinkelstraat, een kantoorgebouw gerealiseerd voor 
de ‘Pariba Banque’. Eind jaren ‘90 diende de rest van 
de eengezinswoningen langs de Stationstraat plaats te 
maken voor een groot kantorencomplex. In diezelfde 
periode werd aan de andere kant van de Honigmannstraat 
een overdekt winkelcentrum (Coriocenter) ontwikkeld. 

Tegenwoordig staan er nog enkele eengezinswoningen 
langs de Honigmannstraat. Deze woningen verkeren in 
een zeer slechte staat. Enkele van deze panden hebben 
een architectonische waarde. Het eerste pand is de 
hoekwoning welk in de jaren ’70 in gebruik was door CCN. 

4.4  HET BOUWBLOK

4.4.5    Bouwblok Schinkelkwadrant Noord in 1967
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4.4.8    Bouwblok Schinkelkwadrant Noord in 1990

4.4.6    Bouwblok Schinkelkwadrant Noord in 1985

4.4.9    Bouwblok Schinkelkwadrant Noord in 1998

4.4.7    Bouwblok Schinkelkwadrant Noord in 1988
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4.4.10    Bouwblok Schinkelkwadrant Noord in 2015

Deze hoekwoning is ontworpen door Jozef Seelen in 1919 
(Van Mastrigt T. et la, 2007). Het pand werd gebouwd als 
woonhuis voor aannemer Ubachs. Kenmerkend aan deze 
woning is de sierlijke hoekerker met ionische zuiltjes. 
Daarnaast is er links en rechts van de barokachtige 
voordeur tekst gegraveerd in gevelstenen, links “ANNO” 
en rechts “1919”. In 1951 werd deze woning gekocht 
door Staatsmijnen BV. In dat jaar werd deze woning 
verbouwd tot een kantoorruimte, die in gebruik werden 
genomen door het Beambtenfonds van de Staatsmijnen. 
Eind jaren ’70 werd dit pand verder verbouwd en 
gekoppeld aan het kantoorgebouw van de CCN.

Het tweede pand is Villa Duijsens dat door Jan Stuyt 
ontworpen is, in 1918 (Van Mastrigt T. et la, 2007). 
De voormalige villa, van de veearts Duijsens, is een 
typisch stadsvilla. Sinds een aantal jaren is deze villa 
een rijksmonument. Deze villa heeft een symmetrische 
gevelindeling, waarvan het middelste deel van de 
gevel boven het linker en rechter geveldeel uitsteekt. 
Het linker en het rechter geveldeel zijn iets verdiept 
gelegen met sierlijke “muizentanddecoratie”. Verder 

heeft deze villa een verdiept gelegen entree met een 
hardstenen omlijsting. De villa heeft nog een originele 
eikenhouten voordeur met drie natuurstenen treden. De 
monumentale uitstraling  van deze villa wordt versterkt 
door het balkon welke rust op consoles van hardsteen 
met kolommetjes waartussen een smeedijzeren geruit 
hekwerk met bloemen is te zien. Helaas verkeert deze 
villa ook in een slechte staat (Van Mastrigt T. et la, 2007).
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Schinkelkwadrant Noord vormt het overgangsgebied 
tussen de kleinschaligheid van de stationswijk aan de ene 
kant en de grootschaligheid van de kantoorboulevard en 
het Van Grunsvenplein aan de ander kant. Dit bouwblok 
ligt langs de twee aanlooproutes (Honigmannstraat 
en Schinkelstraat) naar het centrumgebied. Dit gebied 
wordt gekenmerkt door braakliggende binnenterreinen 
en leegstaande gebouwen langs de straten. Zo staat het 
voormalige kantorencomplex van CCN al jaren leeg. Dit 
complex is een verzameling van verschillende gebouwen 
die in de loop der jaren aan elkaar zijn geplakt. Door de 
verschillende architectuurstijlen en materialisatie vormt 
dit complex een onsamenhangend geheel. Daarnaast is 
er door de opgehoogde plint van dit complex nauwelijks 
contact met de straat. Hierdoor wordt de Schinkelstraat 
als een onaantrekkelijke aanlooproute ervaren. 
Bovendien is het binnenterrein door alle uitbreidingen 
in een chaotische staat. Door de leegstand heeft het 
binnenterrein geen enkele functie en ligt er verloederd bij.  

De impact van de leegstand is ook duidelijk te zien langs 
de Honigmannstraat. Nagenoeg staan alle woningen 
al jaren leeg. Deze woningen worden niet verhuurd 
doordat ze in een dermate slechte staat verkeren dat ze 
niet verhuurbaar zijn. Tevens verkeert villa Duijsens in 

een slechte staat, maar toch wordt deze villa bewoond 
door anti-krakers. Door verwaarlozing vormt de 
aangrenzende villatuin een braakliggende terrein met veel 
afval materiaal. De leegstand langs deze aanlooproute 
heeft zeer nadelige effecten op elke bezoeker van de 
binnenstad die via deze wegen naar het centrum komt. 

Het kantorencomplex langs de Stationstraat vormt hierop 
een uitzondering. In dit kantorencomplex staan enkele 
kantoorruimtes leeg. Dit gebouw is nog in een goede staat. 
Daarentegen staan, langs de Geerstraat, in de plint van het 
flatgebouw ‘Op de Geer’ veel kantoorruimtes leeg. Deze 
kantoorruimtes kijken uit op verdiepte parkeerplaatsen en 
een vervallen binnenterrein van het bouwblok. Ten slotte 
staat het voormalige kantoorgebouw van de Pariba Banque 
al jaren leeg. Het kantoorgebouw is aan renovatie toe.  

De grootschalige leegstand in dit bouwblok veroorzaakt 
een gat in het stedelijk weefsel en zorgt voor een 
onaantrekkelijk leefmilieu. Desondanks biedt deze 
locatie een unieke kans om een aantrekkelijk leefmilieu 
te creëren met een unieke stedelijke kwaliteit. 
Door een volledig aanpak van dit bouwblok 
zou het gat in het stedelijk weefsel hersteld worden.

4.5  HUIDIGE SITUATIE 
  BOUWBLOK

Villa Duijsens             | 1918

Woningen                          | 1919

Hoekwoningen                 | 1919

CCN Kantorencomplex    | 1919

Pariba Banque           | 1980 

Flatgebouw ‘Op de Geer’ | 1980 

Kantorencomplex            | 1980 

4.5.1    Functies en bouwjaar Schinkelkwadrant Noord 4.5.2    Leegstand

Kantoorfunctie Leegstand

Woonfunctie
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4.5.3    Braakliggende terreinen en leegstand
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4.5.4    Panden van monumentale waarde 
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5.   HET ONTWERP
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5.1.2    Te slopen leegstaande panden

5.1.1    Huidige situatie
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Door renovatie van enkele monumentale panden, 
langs de Honigmannstraat in combinatie met een 
nieuwe architectonische en hoogwaardige invulling 
langs de Schinkelstraat en het binnenterrein, ontstaat 
een unieke kans om een aantrekkelijk stedelijk milieu 
te genereren. Bovendien kan het aanpassen van de, op 
autogerichte, Schinkelstraat en Honigmannstraat in een 
voetgangersgebied voor een fijnere omgeving zorgen. 
Gezien de grootschalige leegstand lijkt het verstandig de 
bebouwingsdichtheid niet te extreem op te voeren. Het 
realiseren van bebouwing met een gevarieerd karakter 
op de braakliggende terreinen dienen bepalend te zijn 
voor de toekomstige invulling. Om een levendig en 
dynamisch leefmilieu te realiseren dienen er veel meer 
mensen in de binnenstad te gaan wonen. Bovendien zou 
het gewenst zijn om verschillende doelgroepen aan te 
trekken die zich verbonden voelen met een hoog stedelijk 
woonmilieu zoals studenten, starters, jonge gezinnen en 
creatieve-kunstenaars. Deze doelgroepen zorgen voor 
meer levendigheid in het leefmilieu. Daarnaast kan de 
vorming van ateliers in het kleine en middelgrote segment 
een nieuwe relatie met de binnenstad opbouwen. 

 Gezien de leegstand en de braakliggende staat van enkele 
woningen langs de Honigmannstraat, is er voor gekozen 
om deze panden te slopen. Langs deze straat zullen er twee 
monumentale panden worden gehandhaafd. Deze zullen 
gerenoveerd worden om ze nieuw leven in te blazen. Alle 
aangebrachte aan- en uitbouwen zullen worden verwijderd. 
In verband met de chaotische staat van het binnenterrein 
en het gefragmenteerde beeld welke het voormalige 
CCN kantorencomplex oproept, zal dit complex gesloopt 
worden. Het vrijgekomen terrein langs de Schinkelstraat 
zal een nieuwe architectonische en hoogwaardige 
invulling krijgen. Dit gebied biedt de mogelijkheid om een 
combinatie van stadswoningen, appartementen en horeca 
te realiseren, waarbij de woningen geschikt zullen zijn voor 
verschillende doelgroepen zoals studenten, starters, jonge 
gezinnen, enz. Het realiseren van gevarieerde woningtypes 
zal zorg dragen voor een levendig en dynamisch leefmilieu.

5.1   MASTERPLAN  

5.1.3    Ruimte voor een nieuw invulling
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5.2.2    Nieuwbouw ligt 2 m terug van rooilijn

5.2.1    Kwartcirkelvormige gebaar doorzetten
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In dit plan zal er, langs de Honigmannstraat en de 
Schinkelstraat, een plein (Schinkelplein) gerealiseerd 
worden op het vrijgekomen terrein. Het Schinkelplein zal 
in de vorm van een kwart cirkel worden uitgevoerd. De 
vorm, het kwart cirkelvormige plein, is voortgekomen uit 
het aangrenzende Corioplein. Het kwart cirkelvormige 
Corioplein vormde eind jaren ‘90 een uitzondering in het 
stedelijke weefsel. Dit plein bood mogelijkheden aan voor 
de aangrenzende horecafuncties om terrassen te creëren. 
Om van dit kwart cirkelvormige gebaar geen uitzondering 
te maken, maar juist een regel zal deze vorm voortgezet 
worden bij het Schinkelplein. Aan dit plein zullen kwalitatief 
hoogwaardige winkel ondersteunende horecafuncties 
gerealiseerd worden. Het Corio- en Schinkelplein zullen 
een nieuwe horecacluster vormen in de binnenstad.

Hierbij zal de voormalige hoekwoning een nieuwe invulling 
krijgen. Deze zal een café bar functie krijgen met behoud 
van alle originele architectonische elementen, zoals de 
sierlijke hoekerker met ionische zuiltjes, de barokachtige 
voordeur en de gegraveerde tekst (ANNA en 1919) in de 
gevelstenen. Bovendien zullen andere elementen, zoals de 
schoorsteen, de houten vloerbalken, de houten vloerdelen 
en het metselwerk aan de binnenzijde gehandhaafd 

blijven. Wel zal er aan de voormalige achterzijde (in de 
huidige situatie, de Schinkelpleinzijde) gaten gemaakt 
worden voor minimalistisch gedetailleerd en in antraciet 
uitgevoerde aluminium kozijnen. De monumentale 
sfeer zal zelfs aan de binnenzijde voelbaar zijn. 

De kwart cirkelvormige zijde van dit plein zal gevormd 
worden door tweelaagse nieuwbouw. In de nieuwbouw 
zullen andere horecafuncties gerealiseerd worden. In 
relatie tot de monumentale panden werd de hoogte van de 
nieuwbouw bepaalde. De hoogte van de nieuwbouw aan 
het plein is lager uitgevoerd dan de bebouwingshoogte 
van de monumentale panden. Het gedeelte van de 
noordelijke nieuwbouw langs het plein zal ingericht 
worden als een lunchroom met een lounge. De gevel langs 
de Honigmannstraat zal worden uitgevoerd in roodoranje 
baksteen. Daarentegen is de plint van het gebouw in 
een lichtgrijze hardstenen gevelbekleding uitgevoerd. 
Bovendien wordt de plint bekroond met eenvoudige 
betonnen sierlateien. Deze gevel is verder verfijnd door 
het toepassen van minimalistisch gedetailleerd en in 
antraciet uitgevoerd aluminium kozijnen. Bovendien is 
de nieuwbouw twee meters van de rooilijn teruggelegd, 
zodat de rijk versierde monumentale villa, met enkele 

5.2   HET  SCHINKELPLEIN 

5.2.3    Te slopen leegstaande panden
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5.2.4    Nieuwe situatie



77

ornamenten, zijn eigenwaarde kan behouden. Tevens 
is er voor gekozen om in de eerste meters van de gevel 
langs de Honigmannstraat geen gevelopeningen te 
creëren om het contrast tussen oud en nieuw verder te 
vergroten.  De eenvoudig en simpel ontworpen gevel zal 
hierbij zijn steentje bijdragen. Deze combinatie biedt een 
unieke hoogwaardige architectonische uitstraling. De 
rationele gevelindeling heeft een eigentijds karakter. De 
opbouw van de gevel refereert meer naar een klassieke 
compositie, dat goed aansluit op de directe omgeving.     

Het gedeelte van de zuidelijke nieuwbouw langs het plein 

zal ingericht worden als een restaurant. Deze zal in dezelfde 
stijl uitgevoerd worden. De gevel langs de Schinkelstraat 
zal voorzien worden van royale hoge  ramen welke voor 
veel daglicht zullen zorgen en de interactie aangaan 
met de Schinkelstraat. Voor de Schinkelplein gevels is 
er voor een meer transparantere gevel gekozen. Het 
open karakter van deze gevel zorgt voor een uitnodigend 
plein. Daarnaast zal dit voor de nodige interactie zorgen 
met het Schinkelplein. Op het plein is er ruimte voor 
terrasvorming van de aangrenzende horecafuncties.

5.2.7    Nieuwe situatie hoekwoning als café bar - 2de etage

5.2.5    Nieuwe situatie hoekwoning als café bar - begane grond

5.2.8    Nieuwe situatie hoekwoning als café bar - 3de etage

5.2.6    Nieuwe situatie hoekwoning als café bar - 1ste etage
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5.2.9    Gevelaanzicht oost - café bar, lunchroom en seniorenwoningen
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5.2.10    Doorsnede A-A

5.2.11    Gevelaanzicht west - lunchroom en café bar
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5.2.12    Begane grond - restaurant (links onder) en lunchroom (rechts boven)
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5.2.13    1ste etage - restaurant (links onder) en lounge (rechts boven)
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5.2.14    Impressie lunchroom
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5.2.15    Impressie café bar
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Langs de Schinkelstraat loopt het restaurant over in de 
nieuwbouw van het wooncomplex. In het wooncomplex 
zijn er drie verschillende woningtypes te onderscheiden. 
Tweelaags woningen voor jonge gezinnen (met één 
á twee kind(eren)), één laags woningen voor starters 
en studio’s voor één persoons huishoudens zoals 
studenten. Op de begane grond en de eerste etage 
zijn woningen gerealiseerd voor jonge gezinnen. Deze 
woningen beschikken over een verhoogd terras welke 
uitkijkt op het binnenhof.  Door het hoogteverschil tussen 
de omliggende straten en het binnenterrein van 90 cm 
ontstaan er interessante woningen. Om het hoogteverschil 
te overbruggen is er voor gekozen om een splitlevel te 
creëren bij de jonge gezinswoningen. De begane grond 
vormt het leefgedeelte (keuken, eethoek, en woonkamer) 
en op de eerste verdieping zijn alle slaapkamers, de 
badkamer en de werkruimte om een vide gesitueerd. De 
vide zorgt voor een ruimtelijk werking binnen de woning.  

Via de centrale hal met een trappenhuis en lift kan de 
tweede en derde etage bereikt worden. op de tweede 
etage zijn de starterswoningen gesitueerd. Deze zijn 
bereikbaar via een galerij uitkijkend op het binnenhof. 
Deze woningen zijn voorzien van hoge en royale ramen 
met Franse balkons. De Franse balkons zijn op het zuiden 
georiënteerd. Tevens zijn de studio’s bereikbaar via 
een galerij met uitzicht op het binnenhof. Deze studio’s 
zijn voorzien van dakterrassen met de oriëntatie op het 
zuiden. Dit wooncomplex wordt op dezelfde manier 
vormgegeven als de lunchroom en het restaurant. Door de 
teruglegging van de tweede etage met de studio’s oogt 
het wooncomplex langs de Schinkelstraat minder hoog. 
Hierdoor krijgt de Schinkelstraat een evenwichtig profiel. 

5.3   WOONCOMPLEX 
  DE SCHINKEL

5.3.1    Begane grond - wooncomplex
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5.3.2    1ste etage - wooncomplex De Schinkel

5.3.3    2de etage - wooncomplex De Schinkel

5.3.4    3de etage - wooncomplex De Schinkel
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5.3.5    Impressie stapeling woningtypes
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5.3.6    Begane grond  - jonge gezinswoning 5.3.7    1ste etage  - jonge gezinswoning



91

5.3.8    2de etage  - starterswoning 5.3.9    3de etage  - studio woning
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5.3.10    Impressie wooncomplex binnenhof zijde



93

5.3.11    Impressie wooncomplex van galerij
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5.3.12    Gevelaanzicht zuid - wooncomplex - café bar

5.3.13    Doorsnede B-B - wooncomplex - café bar
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5.3.14    Panorama gevelaanzicht  

5.3.15    Gevelaanzicht  noord - wooncomplex en café bar
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5.3.16    Gevelaanzicht  west - wooncomplex
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De wand van het westelijke deel van het binnenhof 
wordt gevormd door het flatgebouw ‘Op de Geer’. 
Zoals reeds benoemd is, staan de kantoorruimtes in 
de plint van dit flatgebouw leeg. In dit plan zullen deze 
kantoorruimtes gerevitaliseerd worden. In de huidige 
situatie hebben deze ruimtes een gesloten karakter. 
Hierdoor is er geen enkele interactie met de omliggende 
omgeving. Bovendien zijn deze uitsluitend bereikbaar via 
de Geerstraat. Deze ruimtes zijn namelijk niet voorzien 
van entrees aan de binnenhofzijde. Daarnaast wordt de 
totale vrije hoogte van de begane grond niet goed benut. 

In dit plan zullen deze ruimtes, zoals ooit bedacht is 
door AGS Architecten, één groot flexibel atelierruimte 
vormen,welke eventueel onderverdeeld kan worden met 
flexibele binnenwanden. Daarnaast zal de terugliggende 
westelijke plintgevel (2,00 m t.o.v. bovenstaande etages) 
langs de binnenhof een nieuw gevelinvulling krijgen. 
Door deze plintgevel 1,70 m naar de binnenhofzijde te 
verschuiven, kan er meer daglicht naar binnen vallen, 
waardoor er een fijnere atelierruimte ontstaat. Tevens 
zal deze plintgevel uitgevoerd worden in een lichtgrijze 
hardstenen gevelbekleding. Bovendien kan er door de 
toepassing van een splitlevel een geleidelijk hoogteverloop 

gecreëerd worden. Dit zorgt voor een ruimtelijke werking 
binnen de atelierruimte. Verder zal de plintgevel voorzien 
worden van grote schuifpuien met een deur zodat een 
interactie kan aangegaan kan worden met het binnenhof. 
Voor het noordelijk deel van deze atelierruimtes zal 
er dezelfde vloerhoogte aangehouden worden als bij 
de Geerstraat. Dat komt doordat er een deel van het 
maaiveld van de binnenplaats verhoogd is. Verder dient 
de centrale hal van het flatgebouw nieuw leven ingeblazen 
te krijgen. Deze zal toegankelijk worden gemaakt 
vanuit het binnenhof. Het gecreëerde transparante 
karakter aan de binnenhofzijde zal de interactie 
aangaan met het binnenhof. 

Verder zal de inrit van de ondergrondse parkeergarage 
langs de Schinkelstraat worden verplaatst. Deze inrit zal 
gerealiseerd worden langs de Geerstraat, op de plaats 
van de oprit naar de voormalige parkeerplaatsen (aan de 
binnenzijde van het bouwblok). Tevens zal de poortfunctie  
langs de Geerstraat weer als een poort gaan dienen.  
Door deze aanpassing zal de Schinkelstraat 
autoluw zijn. Dit zorgt voor een fijnere aanlooproute 
dat geheel gewijd is  aan voetganger.

5.4   ATELIERS ‘OP 
  DE GEER’

5.4.1    De gevel opschuiven met 1,70 m



100

5.4.2    Huidige situatie flatgebouw ‘Op de Geer’

5.4.3    Huidige situatie plint flatgebouw ‘Op de Geer’



101

5.4.4    Begane grond na ingreep

5.4.5    Impressie nieuwe situatie met de binnenhof
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5.4.6    Doorsnede C-C met links flatgebouw ‘Op de Geer’ en rechts het Schinkelplein
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Ten zuiden van het kantorencomplex langs de Stationstraat, 
zullen er seniorenwoningen gerealiseerd worden. Tussen 
het kantorencomplex en de seniorenwoningen is er een 
behoorlijk breed binnenterrein met enkele parkeerplaatsen 
die tot het kantorencomplex behoren. Om het uitzicht van 
het kantorencomplex niet te ontnemen is er voor één 
laags bebouwing gekozen. Door de afstand tussen het 
kantorencomplex, de seniorenwoningen en de één laags 
bebouwing zal het uitzicht van het kantorencomplex niet 
belemmerd worden. Tevens liggen deze seniorenwoningen 
twee meter van de rooilijn (Honigmannstraat) verwijderd, 
om het contrast tussen oud en nieuw verder te vergroten.

De seniorenwoningen zullen ontsloten worden door het 
langgerekte pad vanuit de Honigmannstraat. Dit pad is 
verbonden met de Geerstraat via een doorgang (poort) in 
het flatgebouw  ‘Op de Geer’. De woningen beschikken, 
net als de jonge gezinswoningen, over een verhoogd 
terras uitkijkend op het binnenhof. De terrassen zijn 
naar het zuiden georiënteerd. Bovendien is er langs de 

Honigmannstraat een gezamenlijke ruimte gecreëerd waar 
de senioren bij elkaar kunnen komen. De senioren kunnen 
daar hun post ophalen. De gevels van deze woningen zijn 
voorzien van twee verschillende soorten gevelbekleding. 
Voor het terug liggende geveldeel is er een verticale 
houten gevelbekleding gekozen en voor het andere 
geveldeel een lichtgrijze hardstenen gevelbekleding. 
Deze combinatie zorgt er voor dat de woningen enerzijds 
een geheel vormen met het groene binnenhof en 
anderzijds een geheel vormen in de stedelijke ensemble. 

Alle gebouwen, zowel bestaand als nieuwbouw, zijn 
rond het intieme binnenhof georiënteerd. Het binnenhof 
is bereikbaar via vier verschillende kanten, namelijk via 
de Honigmannstraat langs de seniorenwoningen, via 
de Geerstraat door de poort van het flatgebouw, via de 
Schinkelstraat langs de woningencomplex en via het 
Schinkelplein. Dit intieme karakter van het binnenhof wordt 
versterkt door de verfijning van de omliggende gebouwen. 

5.5   SENIORENWONINGEN

5.5.1    Ontsluiting seniorenwoningen - nieuwbouw ligt 2 m terug van rooilijn
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5.5.2    Begane grond - seniorenwoningen

5.5.3    Gevelaanzicht - seniorenwoningen

5.5.4    Gevelaanzicht - seniorenwoningen ingezoomd
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5.5.5    Impressie (doorsnede seniorenwoningen) 

5.5.6    Seniorenwoning 5.5.7    Bijeenkomst- en postruimte voor senioren
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5.5.8    Doorsnede D-D 
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5.5.9    Impressie wooncomplex (rechts) - flatgebouw ‘Op de Geer’ (links)
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5.5.10    Impressie seniorenwoningen - flatgebouw ‘Op de Geer’
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5.5.11    Impressie wooncomplex
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5.5.12    Impressie binnenhof



114



115

6.   CONCLUSIE
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Het braakliggende bouwblok Schinkelkwadrant Noord 
riep om een architectonische interventie waarbij deze 
het stedelijk beeld kan versterken en verrijken. De 
herstructurering van dit bouwblok vormde een essentiële 
leidraad. Met deze aanpak is er getracht om het stedelijke 
weefsel te repareren en te verrijken. Het braakliggende 
bouwblok werd in dit plan getransformeerd tot een 
bouwblok die de diversificatie en  karakteristieken van de 
omgeving ondersteunt. Met veel aandacht voor details 
is dit bouwblok tot een intiem binnenstedelijk omgeving 
herontwikkeld. Door middel van deze herontwikkeling 
is de aantrekkelijkheid van dit gebied sterk verbeterd. 
Dankzij de combinatie van een integrale aanpak van 
dit bouwblok en de zorgvuldig gekozen mix functies 
zorgen voor een verfrissend geheel. Door in dit gebied 
de functionele  aspecten voort te zetten en ruimtelijke 
continuïteit in functie en beeld te versterken, ontstaat 
er een geheel vernieuwd binnenstedelijk omgeving. 
Daarnaast zorgt de aaneenschakeling van het Corioplein 
met het Schinkelplein er voor dat de Honigmannstraat 
en Schinkelstraat een bijzonder karakter krijgen.

De samenhang van schaal, ritme materiaal en 
gevelindeling hebben zich gericht op het herstellen van de 
stedelijke continuïteit, dat aangetast was door leegstand 
en verloedering. Door de combinatie van bestaande 
bebouwing met hoogwaardige nieuwe architectonische 
invulling, is er een bijzondere sfeer gecreëerd. De combinatie 
van wonen met leisure en werkmogelijkheden in ateliers 
rond het intieme binnenhof vormt een aantrekkelijke, 
levendig en dynamisch leefmilieu. Dit bouwblok heeft 
een unieke stedelijke kwaliteit met een eigen identiteit. 

6.1   CONCLUSIE
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