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Heerlen is een stad met een zogenaamd nega
tief imago. De stad was ooit het centrum van 
vuur en warmte, van bedrijvigheid en commo
tie, het centrum van een bloeiend industrie
gebied, waar tienduizenden doeners leefden 
van het werk van eigen handen.
Heerlen, zegt men, is nu een koude stad waar 
het overal tocht, waar kaalslag in het centrum 
het karakteristieke historisch verleden sym
boliseert, waar ‘het functionele bouwen meer 
mislukte dan gelukte exemplaren van moder ne 
architectuur’ heeft opgeleverd. Een stad die 
kampt met winkelleegstand, vele werklozen, 
een menigte verslaafden en andere ontheem
den die het centrum unheimisch maken. Met 
te weinig studenten om culturele aspiraties en 
eigentijds stads en nachtleven vorm te geven. 
Met een weinig daadkrachtig bestuur, een 
on zichtbaar ambtenarencorps en een chro
nisch tekort aan geld. Koopcentrum, maar 
goedkope winkelstraten en modaal winkelpu
bliek. Het cultureel aanbod heeft er een festi
valkarakter: cultuur voor de mensen, 
verstrooiing. Recent onderzoek van Nyfer 
plaatst Heerlen voor de tweede maal in suc
cessie helemaal onderaan op de lijst van 
steden waar het prettig wonen en werken is; 
een recente reportage, als reactie daarop, in 
HP/De Tijd corrigeert het beeld enigszins, 
maar het blijft behelpen.

Een dergelijk doembeeld ligt als een verstik
ken de deken over andere beelden. Bijvoor
beeld het beeld van de Tegenstad: 
weerbarstige kunstenaars en muzikanten, 
visionaire architecten, modernistische monu
menten, publieke discussies, vestzaktheater 
Lexor, Kunsten centrum Signe (19852002), 
een archetypisch glaspaleis met museum voor 
moderne kunst, florerende schouwburg, een 
handvol actieve cafés, spectaculaire evene
menten in de openbare ruimte, vele betrok
ken, eigenzinnige stedelingen. Kortom, een 
stad van nieuwe doeners.

De stad Heerlen heeft behoefte aan een nieuw 
of grondig gerenoveerd stations gebouw dat 
het oude centrum moet verbinden met een 
nog te bouwen nieuwe stadskern op het voor
malig mijnterrein van de Oranje Nas sau aan 
de noordzijde van het spoor. Een voor vele 
steden bekend probleem: de overkant van het 
spoor. 

Er bestaan al jaren ambitieuze plannen voor 
het Stadspark Oranje Nassau. Er zouden aan
gelegd worden: parken, waterpartijen en 
wandelwegen; er zouden zich vestigen World 
Trade Centrum, Megabioscoop, kantoren 
(uwv), een superAlbert Heijn; er zouden 
bijkomen woningen en winkels, mogelijk een 
zwembad, scholen. Het busstation achter het 
station zou op de schop genomen worden 
worden en vanuit Stadspark en nieuw station 
zou in een groot gebaar de Willemstraat, ook 
aan de achterkant, bij het oude stadscentrum 
getrokken worden. 
Een heel team ambtenaren had er jaren werk 
aan. En de burgers werden ingeschakeld, com
missies gevormd. Projectontwikkelaars en 
andere investeerders zouden zeer geïnteres
seerd zijn. Maar naarmate de tijd voortschreed 
en het economisch tij keerde, hoe leger het 
Stadspark raakte, hoe waziger de contouren 
van de blauwdruk werden. Het plan metamor
foriseerde van droombeeld in luchtkasteel. 
Slotsom: na jaren ontwikkeling en promotie 
was en is er op dit moment in het Stadspark 
Oranje Nassau precies, concreet niets.

Wat er medio 2002 wel lag, waren uitgewerkte 
plannen voor het stationsgebied van Jo Coe
nen, diep weggestopt in een lade. In plaats 

daarvan presenteerde nsVastgoed een der
tienineendozijn plan.
Dàn gebeurt er wat. Een door de gemeente 
ingestelde adviescommissie, bestaande uit 
Heer lense kunstenaars, culturele activisten en 
entrepreneurs, vindt de bestaande plannen 
voor het nieuwe stationsgebouw maar niets 
en krijgt tot haar verbazing voor heel even het 
heft in handen. Uit haar midden staat een 
beeldend kunstenaar op, die du moment het 
nsontwerp aan flarden analyseert, een 
be vlogen visie over regiohistorie, koude en 
warmte in de stad uitspreekt en op basis van 
een schets ter plekke vervaardigd zijn ontwerp 
mag uitwerken in een maquette, waaruit de 
geschiedenis van de stad moest spreken, dat 
de overlast van gebruikers en dealers redu
ceert, dat de ideale verbinding vormt met het 
nog niet bestaande stadsdeel over het spoor 
en dat een levendig verkeerscentrum wordt. 
De commissie was enthousiast dat een kun
stenaar uit haar midden een voorstel tot een 
ontwerp mocht maken dat onderwerp zou 
worden van verdere beraadslaging en dis
cussie.
Dat was tevens de laatste vergadering van die 
adviescommissie: de eerstvolgende bijeen
komst vond geruime tijd later plaats, twee 
dagen na de presentatie van het ontwerp van 
de kunste naar Michel Huisman, dat inmiddels 
Maankwartier was geheten. 

Die spraakmakende eerste presentatie van het 
uitgewerkte plan vond plaats in de prachtige 
zomer van 2003 in de stadsschouwburg van 
Heerlen, waar een bijna volle zaal, inclusief 
ge frappeerde commissie, paf stond van een 
uit gekiende, wervende, theaterachtige pre
sentatie van kunstenaar/verhalen verteller/ 
bouwer Michel Huisman, die zijn publiek 
be zwoor ‘het negativisme aan de kant te 
zetten en nu eens een keer mee te geloven in 
de utopie’, die hij vorm gegeven had. De dis
cussie die na de presentatie volgde, kwam 
aarzelend op gang en werd afgekapt op het 
moment dat de vragen wat lastig/ge detail
leerd werden, maar dat deerde bijna niemand. 
De Limburgse kranten kopten ’s anderdaags: 
‘Intellectueel Heerlen omarmt plan Huisman.’

Dat iedereen met open mond stond, 
beteken de nog niet dat iedereen dit ontwerp 
met de buitenaardse naam Maankwartier het 
einde vond. Bij velen riep de maquette remi
niscenties op aan woestijncultuur; de foto’s in 
de brochure, omkranst door meanderende 
we reldverbeteraarstaal, wekten irritatie. 
Ro meins en mijnverleden van de stad opzich
tig zichtbaar in een surrealistisch, romantisch 
ogend antwoord op modernistisch Heerlen. 

In kringen van architecten en stedenbouwers 
was er gemor, maar dat bleef binnenskamers. 
De eerste publieke kritiek kwam, na maanden, 
van grafisch ontwerper Piet Gerards. Diens 
manifest, gericht aan politiek en cultureel 
Heerlen, geeft vier redenen ‘waarom Heerlen 
het Plan Huisman er niet nog bij kan hebben’. 
Hij geeft af op de ‘obligate verwijzing naar 
Heerlens Romeinse verleden en de mijnindu
strie’ en meent dat ‘intellectueel Heerlen’ 
gedrogeerd lijkt. De ‘lelijkheid’ van Huismans 
plan wijt hij aan diens oriëntatie op de retro
architectuur. Van een kunstenaar verwacht 
Gerards geen Anton Pieckarchitectuur (De 
Efteling), maar iets wat hij herkent in New 
Babylon van Constant. Stedenbouw kundig is 
het plan volgens Gerards slecht, een waan
idee. Tenslotte wordt Heerlen met zijn vele 
problemen ontkend: in plaats van het cen
trum klein te houden worden de problemen 
vergroot. Hij sluit af met een citaat uit een 
redactioneel commentaar uit Dagblad De Lim

burger d.d. 18 november 2003. Daarin wordt 
de gemeente Heerlen opgeroepen een wed
strijd te organiseren waaraan ‘Huisman met 
zijn plan’ kan deelnemen: ‘Kwaliteit creëer  
je door hoge eisen te stellen. Niet alleen in 
Maastricht en de rest van de wereld. Ook in 
Heerlen.’ ldcolumnist Stijn Huijts (directeur 
van Museum Het Domein te Sit tard) betichtte 
hem hierop van intellectuele incontinentie. 
Huisman repliceerde in een uitvoerige bloem
rijke verhalencoctail, per email. De openbare 
discussie leek begonnen. Kritiek was ook al 
ge uit tijdens het politieke debat met raadsle
den en wethouder Prickaertz op 14 november 
2003 in de Stadshal van het Glaspaleis. 
Architecten waren wat voorzichtig ‘vanwege 
gebrek aan informatie’; ‘waar zijn de tekenin
gen?’, maar waren klip en klaar in hun esthe
tische en architectonische filippica’s; 
binnenskamers uitgesproken, dat wel. In 2004 
presenteerde de Eindho vense architect 
Gerard van Zeijl een alternatief plan waarover 
elders in deze krant meer. Enige tijd later 
zocht Frans de Leij, architect te Heerlen, de 
publiciteit met een eigen plan.

De vraag drong zich op wat er gebeurd was 
met de plannen van Coenen, die tot 2002 in 
feite doorlopend aan het stationsgebied heeft 
gewerkt? Zeven jaar plannen betekent zeven 
jaar tekenen, varianten maken, compromissen 
sluiten, de stedenbouwkundige uitgangspun
ten steeds weer verfijnen en de continuïteit 
bewaken. Een afgewogen eindvoorstel op dat 
niveau moet welhaast waarborgen dat er het 
uiterste uitgehaald is, dat een balans tussen 
noodzaak en haalbaarheid bereikt is, zou je 
zeggen.
Coenens plannen besloegen een gebied dat 
liep van Groene Boord tot en met Oranje 
Nassauterrein. Het station was erin een scha
kel in de omgeving die afgesloten werd met 
een ring om de stad vanaf de Groene Boord, 
inclusief een tunnel van 200 meter die zou 
landen bij een monument voor Lange Lies; 
het plan bevatte voor het gebouw zelf een 
onderlangse en boven langse variant. Uit ein
delijk kwam het tot een definitief ontwerp en 
een accoord tussen ns, Multi Vast goed, Coe
nen en de verantwoordelijke wethouder. 
Daarmee was het plan compleet. De wethou
der werd niet herkozen en iedereen vergat, 
alsof verordend, het plan. In feite is onbegrij
pelijk wat er gebeurd is. Bevon den ambtena
ren en het nieuwe bewind het achteraf toch 
niet zo’n goed plan – ‘onhaalbaar’ e.d. –; 
waren er opeens financiële belemmeringen 
opgetreden, is niet echt het uiterste gehaald 
aan Europese subsidies, zat er een kat in de 
zak? Dacht men, de Rijksbouwmeester heeft 
toch geen tijd en animo meer? En hoe rea geer
den de zakelijke partners, Multi Vast goed en 
ns? Of is per definitie bij bestuurlijke om wen
telingen geen consistentie te verwachten? 
Gemeten aan de zeven jaar die Coenen en zijn 
opdrachtgevers aan het plan besteedden, kan 
wat in 2003 ontwikkeld is, welhaast niet meer 
dan een slecht nagerekend architectonisch 
beeld zonder stedenbouwkundig concept zijn. 
De discussie over het Maankwartier raakte in 
een stroomversnelling. Maar ook de media 
toonden vreemd genoeg geen belangstelling 
voor de voor geschiedenis.

Het Limburgs Dagblad/Dagblad De Limburger 
zag wel nieuws en een journalistieke taak en 
vulde in maart en april dagenlang pagina’s met 
de broodnodige discussie. Het organiseerde 
zelfs een forum, in het oude station, waar meer 
dan 200 Heerle naren op af kwa men en waar 
voor het eerst en pleine publique concrete 
kritiek op het kunstenaars ontwerp te horen 
viel, naast de nodige bijval natuurlijk. Afgezien 
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Wind door een luchtkasteel

Waarom deze krant? Het begon 
allemaal in de zomer van 2003 met 
een kop in Dagblad De Limburger: 
‘Intel lectueel Heerlen omarmt plan 
Huisman.’ 
Een aantal kritische Heerlenaren 
voelde zich uitgedaagd. Zij waren 
helemaal niet enthousiast over het 
plan, de presentatie en het hosannah 
in de pers. In de discussie die lang-
zaam maar zeker ontstond, misten 
zij de inbreng van architecten en 
stedenbouwkundigen, die beargu-
menteerd vanuit hun discipline plan 
en locatie becommentarieerden. 
Deze krant is hun bijdrage om het 
debat te vebreden en te verdiepen. 
Ze bevat noodzakelijke informatie 
voor hen die beslissen en voor hen 
die zich echt een mening willen 
vormen. 
Hierboven staan de namen van de 
scribenten. De toegezegde bijdrage 
van Sjoerd Soeters, beoogd co-ar chi-
tect van het Maan kwartier, is niet 
ontvangen; Stijn Huijts, directeur 
van Museum Het Domein en Wiel 
Arets, architect van het politiebu-
reau in het stationsgebied, wilden 
hun opvattingen via andere kanalen 
ventileren; Rijks bouwmeester Jo 
Coenen voelde zich vanuit die func-
tie en als betrokkene in deze fase 
met handen en voeten gebonden; 
Ben van Berkel, gevraagd vanwege 
zijn stationsplan voor Arnhem, rea-
geerde niet op ons verzoek evenals 
Peter Trimp, die een stationsplan in 
opdracht van ns-Vastgoed ontwierp.

De initiatiefnemers van deze krant 
zijn: Hans Pannemans en Mark Feron  
(Vrienden v/h Vitruvianum), Gustaaf 
Begas, Ben van Melick, Ton van de 
Ven en Piet Gerards (‘Heerlen, le 
monument le plus sublime de l’Art 
humain’).

Heerlen, 1 juli 2004
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van het feit dat er ook toen geen bouwkundige 
tekeningen getoond konden worden, dat de 
ondernemers uit de binnenstad hun vrees uit
spraken voor overbewinkeling in een stad die 
nu al met leegstand kampt, dat er discussian
ten waren die zich afvroegen wat er eigenlijk 
precies mis was met het bestaande station en 
mensen het woord voerden die een pleidooi 
hielden voor een totaal andere locatie voor 
het station, was opvallend dat Huisman met 
name de idee van zijn ontwerp verdedigde, 
bezield, bloemrijk en retorisch, en het eigen
lijke architectonische ontwerp relativeerde: 
‘Als jullie geen bogen willen, doen we ze toch 
weg.’ Zijn pleidooi voor de utopie: we moe ten 
met z’n allen deze stad een warm kloppend 
hart teruggeven, bleef de kern van zijn bood
schap, die ondersteund werd door nsVast
goed dat verzekerde dat kapitaal klaarlag. De 
vele raadsfracties aanwezig roken mogelijk
heden, er was blijkbaar geld, en wilden liefst 
zo snel mogelijk aan de slag. Zo’n beetje van: 
doet er niet toe hoe! Een gevaarlijke houding, 
zeker in Heerlen!
Maar in feite stagneerde hier de discussie. 
Nie mand kon tekeningen tonen, noodzake
lijk heden aantonen en stedenbouwkundige 
uitgangspunten die met de ontwikkeling van 
het Oranje Nassaupark in verband stonden, 
hin gen opeens in de lucht. Wat groots opge
zet was, kon ook opeens kleiner. Het ontwerp 
was niet zaligmakend. De idee wel. Verwar
ring alom. Een creatieve verwarring, want een 
aantal mensen van ‘De vrienden van het 
Vitruvianum’ en van ‘Heerlen, le monument 
le plus sublime de l’Art humain’ kwam bijeen 
en was van mening dat het zo niet ver der kon. 
Er diende een fundamentele discussie over 
het ontwerp en de stedenbouwkundige uit
gangspunten plaats te vinden en wel nog voor 
de desbetreffende commissie en raad zich over 
de kwestie zouden buigen. Daar voor bedach
ten zij dat een aantal kenners van de materie 
van het stedenbouwkundig bouwen hun 
me ning moesten geven over plan en ontwerp, 
het station en de stad. Klip en klaar moest 
boven tafel komen wat de mogelijk heden en 
onmogelijkheden van dit Maan kwartier zijn. 
De meningen van de kenners moesten dan 
op maat zijn voor een fundamen tele discussie 
die op de juiste plaatsen ge voerd moest  
wor den.

Laat het duidelijk zijn: de initiatiefnemers van 
deze krant staan kritisch tegenover het Maan
kwartier zoals door Michel Huisman ont
wikkeld. Daarbij gaat het niet zo zozeer over 
de kwaliteiten van het architectonisch beeld, 
hoewel dat wel voor een aantal steen des aan
stoots is, ook niet dat een kunstenaar niet mee 
zou kunnen werken in een team van architec
ten, sommigen zijn daar enthousiast over, het 
gaat erom dat het stedenbouwkundig concept 
dat eraan ten grondslag ligt of niet of onvolle
dig bestaat of in relatie tot dit specifieke plan 
niet doordacht en uitgewerkt is.

Tegenover de kritiek stelt de kunstenaar steeds 
weer een verhaal: een verhaal over de stad en 
haar koude, en over de warme plek die moet 
gaan uitstralen, en over de jurk die zij aan 
moet, de stad. Mooie verhalen, maar ze lei den 
volgens ons tot een verkeerd stations gebied. 
Huismans verhaal geeft een stad in de media 
een andere, actieve betekenis, zijn visie brengt 
de stedelingen in beweging, zijn plan is de 
katalysator die het denken scherpt, allemaal 
waar. Maar wie zich heeft laten overtuigen 
door de verbeelder Michel Huisman gelooft 
in feite in zijn verhalen die als een verleidelijk 
kleed over zijn maquette gedrapeerd liggen. 
Dat is prima: kunstenaars creëren mythen en 
verhalen. Dat is hun roeping, dat is hun vak. 
Maar bouwen is wat anders! Zijn Maan kwar
tier is een verhaal. Feitelijk is niets van wat  
hij vertelt in zijn ontwerp aanwijsbaar: ook 
zijn eigen interpretatie is een verhaal. Utopie 
en warmte bestaan alleen in the eye of the  
be holder: wat voor de een warmte in een 
bouwwerk is, is voor de ander lamlendige 
beschutting, waar de een zich cosy en op zijn 
gemak voelt, krimpt de ander ineen voor trut
tigheid. Wij zijn bang dat dit ontwerp in al zijn 
consequenties de stad daar nog unheimischer 
maakt dan zij al is. 

De wind door een luchtkasteel, dat willen wij 
voorkomen. Wij willen op basis van argu men
ten in de slag met het Maankwartier. Deze plek 
in de stad is te belangrijk om hem prijs te geven 
in verhalen. Daarom hebben we de meningen 
van experts gevraagd. Om een en ander te 
stroomlijnen, deden we dat in de vorm van een 
schriftelijk interview met een begrensd woor
denaantal. Wij zullen in het najaar een studie
bijeenkomst/openbaar college te organiseren 
in de Open Uni versiteit of in de Hogeschool te 
Heerlen waar een en ander op studieuze wijze 
nogmaals uit de doeken wordt gedaan.

Wij vroegen een aantal experts op het gebied 
van architectuur, stedenbouw en stadsontwik
keling om hun mening. De vragen die we hen, 
vergezeld van een uitgebreid informatiepakket, 
voorlegden waren:  
1 Wat is uw indruk van de stadsplanologische 
achtergrond/keuzes die ten grondslag liggen 
aan het ontwerp? 2 Hoe waardeert u de 
ar chi tectonische keuzes die de ontwerper 
heeft gemaakt? Ook in relatie tot architecto
nische historie van Heerlen? 3 Hoe ziet u de 
functie van een stationsgebouw in een stad als 
Heer len tegen de bovengeschetste achter
grond?  
4 Wat zijn de belangrijkste bezwaren of de 
belangrijkste prés van idee, plan en ontwerp?

Niet iedereen heeft zich gehouden aan ons 
verzoek de vragen te beantwoorden. Wij pre
senteren u de analyses en opvattingen, zoals 
wij ze hebben binnengekregen. Uiteraard is 
er eindredactie op toegepast. 

Vooraf
Officieel is er geen sprake van een plan. Er is 
slechts sprake van een stationsidee dat is 
ge visualiseerd in de vorm van een maquette.  
‘Er mag dan ook niet teveel waarde aan deze 
maquette worden gehecht. Vele veranderin
gen zijn nog mogelijk. Het kan misschien zelfs 
helemaal weg. Verschillende goede architecten 
zullen nog wor den ingeschakeld’, zo hoorde 
ik Michel Huisman onlangs in een openbare 
bijeenkomst zeggen.
Zo als anderen enthousiast worden van en over 
het gevisualiseerde idee, zo ben ik erdoor 
te leurgesteld. Ik vind het op onderdelen 
slecht en het roept vele vragen bij me op. Wie 
vindt dat ik op de feiten vooruitloop, moet mijn 
com mentaar maar beschouwen als schoten 
voor de boeg, die hopelijk in de nadere uit
werking zullen worden overwogen en gewo
gen.

Historiciteit
Om het stationsplan de gewenste eigenheid 
te geven wordt gezocht naar zaken die typisch 
zijn voor Heerlen. Dat kan het beek en heuvel
landschap zijn, dat kan ook de band zijn met 
het verleden.
Huisman kiest voor een dubbele aansluiting bij 
de geschiedenis van de stad: de Romeinen en 
de mijnindustrie. De band met het Ro meinse 
verleden is echter een zwakke. In Heerlen 
resten een museum met o.a. de fundamenten 
van een badhuis, enkele verborgen of verdwe
nen pottenbakkersovens en een hedendaagse 
aanduiding van waar eertijds het kruispunt 
van twee wegen moet hebben gelegen. Het  
is niet niets, maar er zijn steden die in dat 
op zicht een rijker verleden hebben. De 
gemaakte verbinding met de Ro meinen, in 
een op het Colosseum geïn spireerde vorm
geving, vind ik dan ook overdreven en verge
zocht.
Meer voor de handliggend vind ik de keuze 
om aan te sluiten bij het recente mijnverleden. 
Dat is veel eigener en sterker. Ik schat dat 95% 
van Heerlen is gebouwd ten tijde van mijn
industrie. Helaas zijn veel sporen al gewist: 
steenbergen, koeltorens, schoorstenen, lift
schachten, industriegebouwen. Het industriële 
karakter daarvan werd en wordt uitgedrukt in 
staalconstructies en later in betonconstruc
ties. Aanvankelijk werden de constructies nog 
bekleed met baksteen, vormgegeven in een 
of andere neostijl. Maar al snel wordt gekozen 
voor een functionele, technische en zakelijke 
benadering. Een op die kenmerken geïnspi
reerde vormgeving van het nieuwe stations
plan zou mijn sterke voorkeur hebben. Dat is 
wat anders dan het kiezen voor de vorm van 
een steenberg, die verkleinen en vervolgens 
proberen die te vertalen in een bebouwing.
Op andere bezwaren tegen de gekozen vorm
geving kom ik nog terug.

Stedenbouwkundige aspecten
Heerlen heeft een aantal goede pleinen. Die 
rond het Glaspaleis kunnen daar binnenkort, 
als jongste aanwinsten, aan worden toege
voegd. Er zijn ook pleinen die (nog) niet aan 
dat rijtje kunnen worden toegevoegd: het 
Schouwburgplein, het Wilhelminaplein en 
het plein voor het station. Het huidige plein 
vóór het station is op dit moment niet alleen 
een ratjetoe van van alles en nog wat, het mist 
vooral een duidelijke begrenzing, een vorm. 
Langs het spoor wordt het niet begrensd, en 
richting Parallelweg gaat het plein geleidelijk 

over in een soort straat. 
Het idee van Huisman bestaat uit een centraal 
deel boven het spoor met een aantal ‘poten’ 
die daarop aansluiten. Poot 1 (zie fig. a) loopt 
langs het spoor richting politiebureau. Daar
mee begrenst hij in ieder geval de ruimte naar 
het spoor toe. Onduidelijk is nog hoe de hel
lende vorm van die poot aansluit op het 
ge bouw van de politie ernaast. In ieder geval 
ontstaat zo een plein. Een andere poot 2  
(zie fig. a) loopt in de richting van de Sarolea
straat. Helaas blijft daardoor van een echt 
plein weer niets over. Bovendien ontstaat aan 
de kant van het politiebureau een zeer ver
velende scherpe inwendige hoek. Aan de 
andere zijde van die poot wordt het op één  
na mooiste theater van Nederland helemaal 
weggedrukt. Niet alleen door de horizontale 
afstand; ook de hoogte speelt hierbij een rol. 
Het Royaltheater is ca. 15 m hoog en staat pal 
tegenover het geplande station dat ca. 30 m 
hoog wordt; twee keer zo hoog(zie fig. a). 
Indien deze poot wat zou worden gedraaid en 
wat minder hoog wordt, ontstaat een plein 
dat ook in de richting van de Parallelweg wordt 
begrensd. Een plein met een gerestaureerd 
Royaltheater als (voorlopig) hoogtepunt.
Aan de noordkant zijn zowel de huidige situa
tie als het nieuwe plan al even armoedig. Er 
ontstaat noch een plein, noch een straat. Het 
blijft een vormeloze open ruimte(zie fig. b). 
Een gemiste kans. 
De plaats van het busstation staat nog niet vast! 
Ik constateer dat het stationsplan als een eiland 
in zijn omgeving ligt. Er ligt geen groter plan 
aan ten grondslag. 

Functies
Een station is een knooppunt van verkeers
stromen: treinen, bussen, taxi’s, automobi
listen, fietsers en voetgangers. Het lijkt mij 
voor de hand liggend dat een station zo wordt 
ingericht dat deze verkeersstromen vlot en 
gemakkelijk op elkaar aansluiten. Hoe al deze 
verkeersstromen op elkaar aansluiten is niet 
duidelijk. Het busstation ontbreekt nog! 
Waarom de voorgestelde strikte scheiding 
tussen treinreizigers en overige reizigers?  
Een voordeel van deze scheiding is wellicht 
dat ns hiermee meer grip krijgt op de veilig
heid binnen het spoorweggebied. Dat kan in 
haar belang zijn maar het is absoluut niet in 
het belang van alle reizigers, en dus ook niet 
in het belang van Heerlen. Er zijn ook andere 
(bouwkundige) oplossingen denkbaar die 
beider belangen dienen.

Het bestaande station ligt aan de rand van het 
centrum. Het station zelf is geen centrum. 
In dien het als centrum moet gaan functione
ren houdt dat mijns inziens in dat het 
centrum gebied wordt vergroot; in dit geval 
met Stads park on. Als het Stadspark on 
echter geen nieuw deel van het centrum 
wordt, moet die functie ook niet worden toe
bedeeld aan het station. Het is duidelijk dat de 
voortdurende onzekerheid rond de invulling 
van het Stads park on, het vaststellen van de 
functies in het nieuwe stationsplan, bemoei
lijkt.

Het station in Heerlen telt nu 12.000 passan
ten per dag; men rekent op 25.000 in de toe
komst. Daar moeten aardig wat woningen, 
winkels, bedrijven en andere voorzieningen 
voor worden gebouwd. De scheiding van 
treinreizigers en andere passanten is niet in 
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1 Het station gezien vanuit 
het winkelgebied.

2 De verkeersweg aan de 
voorkant van het station.

3 Aflopend plein, langs het 
Royaltheater naar de ingang 
van de voetgangerstunnel.

4 Entree van de voetgangers
tunnel aan de centrumzijde.

56 Interieur tunnel.

7 Stationshal.

8 Vanwege drugsoverlast 
gesloten entree tunnel aan 
Noordzijde.

9 Entree busstation vanuit 
tunnel. 

10 Busstation aan Noord
zijde met hellingbaan naar 
tunnel.
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het belang van de bedrijven en andere voor
zieningen. Het werkt ook ongunstig op het 
aantal geplande en toevallige ontmoetingen 
die zich in een station logischerwijs voordoen 
en de voorzieningen die daaraan kunnen wor
den gekoppeld.

Verbinding
Een station is een plaats waar vele verkeers
stromen elkaar kruisen. In het uiterste geval is 
het een plaats waar passanten van de ene kant 
naar de ander kant kunnen komen: het ver
bindt dan de gebieden aan beide zijden van het 
spoor. Het is een knooppunt van openbare en 
half openbare straten en plekken. Je mag dan 
verwachten dat zoiets van buitenaf zichtbaar 
is, voelbaar is. Je zou die verbindingsfunctie 
daarom ook visueel zichtbaar moeten maken. 
Dat is het tegenovergestelde van de sfeer die 
de maquette oproept: een massief gesloten 
blok. Je moet maar afwachten of je erin komt 
en waar je dan terechtkomt.

Een geheel andere vraag is natuurlijk: er 
on derdoor of er over heen. In beide gevallen 
moet een barrière worden genomen. Onder 
het spoor door betekent dat men ca. 4 meter 
moet afdalen. Over het spoor heen houdt in 
dat men ca. 5 meter moet stijgen.
De huidige onderdoorgang vanaf het centrum 
daalt geleidelijk en is gemakkelijk beloopbaar. 
Aan de noordkant ontbreekt zo’n geleidelijke 
toegang. Treinreizigers gaan ondergronds; nu 
en in het nieuwe plan. Het lijkt mij voor de 
hand liggend dat ook de andere passanten dan 
ondergronds gaan. Bedrijvigheid, van beperkt 
tot uitgebreid, moet gekoppeld worden aan 
die onderdoorgang met alle reizigers en pas
santen. Om die redenen gaat mijn voorkeur 
uit naar een onderdoorgang.
Over het spoor heen betekent dat de hellingen 
langer worden dan die nu ondergronds gaan. 
Dat is dus vermoeiender, onvriendelijker. En 
waarom? Een geweldig uitzichtpunt, iedere 
dag weer? Zeer exclusieve winkeltjes voor de 
buspassagiers?
Treinreizigers verdwijnen rechtstreeks on der
gronds. Wat overblijft zijn busreizigers die niet 
naar de trein gaan en bewoners en werkenden 
van het Stadspark on die naar het centrum 
willen gaan.
Nog een opmerking. Het stationsplan is 30 m. 
hoog. Indien het plein zich op 5 m. bevindt, 
betekent dat, dat ter pl aatse 25 m. hoge be bou
wing aanwezig is (9 bouwlagen).

U merkt het: ik ben niet enthousiast. Maar  
ik ben ook minder stellig dan in mijn vorige 
antwoorden, ik twijfel sterk.

Algemeen
Indien het idee is dat het toekomstige stations
plan eigenheid, geborgenheid en sfeer in zich 
moet hebben, desnoods een blikvanger moet 
zijn, dan ondersteun ik dat van harte.
Twij fels heb ik echter indien het idee geken
merkt wordt door een verbinding over het 
spoor met een het aanbod van exclusieve func
ties. De opgang met plein, de strikte scheiding 
van treinreizigers en andere reizigers, passan
ten, gebruikers en bewoners, ik geloof daar 
niet in.
Negatief oordeel ik over de aangeduide vorm
geving en stedenbouwkundige aspecten:  
de heuvel, de uitlopers, de hoogte, de pleinen 
voor en achter het station, de geslotenheid, de 
ronde gevelopeningen en de schortjesarchi
tectuur – benaming voor een gevelarchitec
tuur die geen of nauwelijks relatie heeft met 
de ruimte die er achter zit.
Op deze manier uitgevoerd, is de kans om iets 
te bouwen weliswaar gegrepen maar de kans 
om er een eigentijds, typisch Heerlens ge bouw 
van te maken, gemist.

Huisman is niet de eerste beeldend kunstenaar 
die een gebouw ontwerpt. Dat is dus niet zo 
uitzonderlijk. Wat ik een prestatie van hem 
vind is dat hij in staat is gebleken mensen uit te 
dagen, enthousiast te maken en te laten rea
geren. Hij neemt initiatief, hij is bevlogen, hij 
staat voor wat hij doet. Daarmee steekt hij zijn 
nek uit zelfs tot ruim boven het maaiveld. Dat 
siert hem. Maar wat mij betreft, betekent dat 
niet automatisch dat hij een goed plan heeft 
gemaakt.

In juli 2003 is er een brochure verschenen.  
In december heb ik bij Huisman over het  
station gesproken en de maquette gezien. 
Onlangs is er een tweede brochure versche
nen, met daarin enkele cijfers. In mei 2004  
is het stationsidee aan de raadscommissie 
gepresenteerd.
Ik hóór van verschillende kanten dat er hard 
wordt gewerkt.Ik zié nergens (nauwelijks) 
enige ontwikkeling in die afgelopen tien 
maanden. Ik vraag mij dan ook oprecht af hoe 
het zit met het oorspronkelijke idee. Staat dat 
nog steeds geheel recht overeind? Is het al 
aangepast? Wat is er van overgebleven? Hoe 
concreet is het idee inmiddels? Hoever moet 
een idee zijn uitgewerkt voordat architecten 
erbij kunnen worden betrokken?
In één opzicht ben ik het met de baas van ns-
Vastgoed eens: het mag nou echt niet meer te 
lang duren! Dat verdient Heerlen niet. Maar 
Heerlen verdient wel een goed stations plan.

De eerste vraag die bij mij opkomt, kijkend in 
het documentatiemateriaal dat mij toegezon
den werd, is waarom de plannnen van Jo 
Coenen, waaraan een stedenbouwkundige 
visie ten grondslag lag, geen enkele rol meer 
spelen. Daar is zo lange tijd zo serieus aan 
gewerkt, iemand die in minder dan een jaar 
met een alternatief ontwerp komt dat preten
deert ook op stedenbouwkundige uitgangs
punten, dus op studie, gebaseerd te zijn, kan 
niet anders dan een losse flodder afschieten.
Ideeën, dromen en verhalen hebben we in 
deze wereld meer dan genoeg. Mij gaat het 
niet erom of dit een mooi plan is of niet, ook 
niet of de Heerlense gemeenschap het prach
tig vindt – ik ben ook verder niet geïnteres
seerd in wat de volksmond hierover beweert 
– ’t speelt ook geen enkele rol dat ik in een 
totaal andere stijl werk, ’t gaat om iets anders, 
iets wezenlijk anders. De kwestie is in hoe
verre een dergelijk plan economisch, maat
schappelijk, sociaal verankerd is en dat hangt 
nauw samen met de stedenbouwkundige 
analyse, de stadsontwikkeling, de economi
sche vooruitzichten, de financiële onderbou
wing. Hoe is bijvoorbeeld een dergelijk grote 
bebouwing gemotiveerd voor de stad Heer
len, wat is de reële inschatting van de bewin
kelingsmogelijkheid, welke berekeningen 
liggen daaraan ten grondslag, waarom vindt 
er woningbouw plaats, op welke wijze moe
ten goedkope woningen daar gefinancierd 
worden? Wie financiert daadwerkelijk de uit 
de lucht gegrepen verhalen die de basis van 
dit Maankwartier vormen?
De plannen van Coenen spelen dus om 
on duidelijke redenen blijkbaar geen enkele 

rol meer. In plaats daarvan krijgt nu een jon
gensdroom gestalte, maar welke mensen 
moeten die droom bevolken, en wie moet die 
droom betalen? Verhalen over menselijkheid 
en sfeer zijn in dit verband bijna krachtter
men. Zo is men ook eens begonnen aan de 
toren van Babel, we kennen de (mythische) 
gevolgen van blinde ambitie. Als dit plan uit
gevoerd een fiasco wordt, dan ligt daar 
midden in de stad een grafheuvel.
Het is een naieve gedachte om de architectuur 
krachten toe te dichten waarover ze per defi
ni tie niet beschikt. Leven vult de openbare 
ruimte, maar daarvoor moet de openbare 
ruimte ‘ kloppen’. Die megalomane afmeting! 
En waar denkt Michel Huisman de klimkracht 
van de Heerlenaren te ontdekken, ik geloof  
er niet in. Op deze manier kun je geen station 
maken. Zo’n bouwwerk is een diepe ingreep 
in het stadsleven. Daarvoor is kennis nodig en 
ervaring en volharding; dat gaat gepaard met 
veelvuldig en gedifferentieerd overwegen en 
de lijnen naar opdrachtgevers, financiers, 
be stuur, stedelingen en bedrijfsleven zijn 
ingewikkeld. Zoiets bedenken en ontwerpen, 
dat wil zeggen in al zijn consequenties door
denken, is iets anders dan een schilderij of een 
beeld of een installatie maken. Een architect 
kan geen schilderij maken, hij kan wel wat 
hobbyen en wat beelden op doek krijgen, 
maar nooit krijgt hij de kleuren en verhoudin
gen zoals hij ze wil, want het is zijn vak niet, 
hij zit er te weinig in, hij weet er gewoon te 
weinig van: heeft geen ervaring en kennis 
kunnen opbouwen in die discipline. Neem de 
Toneelschuur in Haar lem. De kunstenaar Joost 
Swarte heeft het gebouw ‘getekend’, dit wil 

zeggen het beeld naar buiten bepaald, maar 
het is een belediging van de architectuur te 
suggereren dat iemand die geen architect is 
toch wel een gebouw kan maken. Dat kon 
misschien in de tijd van Michel Angelo, maar 
in onze tijd niet meer. Daarom moest in 
Haarlem Architekten groep Mecanoo te hulp 
schieten. Stel je voor dat iemand aan mij zou 
vragen: ‘Teken jij eens een strip!’ Het is een 
complete onderschatting van beide, stripteke
nen en architectuur be drijven. Ik neem toch 
ook geen scheermes om eens iemand te gaan 
opereren. Mecanoo heeft het ontwerp van 
Swarte gered: ik zie overal de hand van de 
professionals die het theater overeind houdt. 
Ieder zijn vak: zo’n schuimtaart als nu voor 
Heerlen ontworpen is, is een aanfluiting. Best 
mogelijk dat Ollie B. Bommel of Flintstone
architectuur zou kunnen, maar uit het onder
havige ontwerp blijkt niet dat de ‘tekenaar/ 
bouwer’ zijn vak verstaat. Als dat niet blijkt, 
dan heeft de organisatie niet geklopt, dan 
kloppen de uitgangspunten niet en zullen de 
mensen het niet daadwerkelijk accepteren.
Architectuur gaat niet om het verwezenlijken 
van een droom, maar om binnen wat mogelijk 
is of mogelijk gemaakt kan worden zo vinding
rijk en creatief mogelijk te werken. De stijl 
van een bepaald tijdvak is altijd gerealiseerd 
binnen de mogelijkheden en de eisen van de 
tijd. Architect zijn is misschien niet moeilijker 
dan beeldend kunstenaar of stadsbestuurder, 
maar het is dus eveneens een vak dat je moet 
beheersen.

(Geautoriseerde transscriptie van een telefonisch  

interview d.d. 8 juni)
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Doceerde aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam. Was buitengewoon hoogleraar aan de tu Delft en aan de Université de Genève. Van 19901995 decaan van het Berlage Instituut 
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commissies in Sittard, Zwolle, Venlo en ’sHertogenbosch.

Brochure Maankwartier, juli 2003. Uitgave nsVastgoed en Gemeente Heerlen

Hans Pannemans (Venlo 1942) is architect te Heerlen en voorzitter van de ‘Vrienden van het Vitruvianum’

In vijftig jaar van dorp tot stad, dat is Heerlen 
opgebroken. De machtige mijnen maakten de 
dienst uit en pas dan kwam de rest. Stuyt, 
Peutz en Van Grunsven deden wat ze konden. 
Dat werd niet doorgezet.
Heerlen mist nog altijd een sterk stedenbouw
kundig grondpatroon. Het is een stoet van 
ruimtelijke incidenten, waaraan samenhang 
ontbreekt anders dan met functionele ver
keerswegen. Drive in als belangrijkste kwali
teit. Het centrum is onduidelijk en eveneens 
gefragmenteerd. Te eng of te wijd. Voet
gangers stromen vallen uiteen in parallelle of 
doodlopende circuits. Het Loon en Corio
center zijn in zichzelf gekeerd en Stadspark 
Oranje Nassau zal meer park dan stad worden. 
De Hogeschool heeft de studenten wegge
zogen uit het centrum. De bewoners van de 
toren in het Imstenraderbos koesteren hun 
‘splendid isolation’. 
Het is allemaal steeds met de beste bedoe
lingen zo gewild en toegelaten. Deels begrij
pelijk: bouwen is beter dan neerzitten bij de 
gevolgen van werkeloosheid.
 
Voor kwalitatief bouwen is echter meer nodig. 
Dat besef blijkt steeds opnieuw. Vorig jaar nog 
uit het voorstel van een bewogen Heerlens 
beeldend kunstenaar om op de plaats van het 
station het Maankwartier te bouwen. Helaas 
moet dit voorstel bestempeld worden als een 
zoveelste poging om Heerlen slechts een 
fragment stad te bezorgen. En wat voor een 

fragment! Gebaseerd op vage noties als 
warmte, verloren identiteit en fijne restau
rantjes, vertaald in een starre monoliet met 
bergstraten, trappen, gebogen lijnen en krul
len,  
is het een Fremdkörper van grotesk formaat. 
Waarschijnlijk bestaande uit een quasiopen
baar gebied dat privaat beheerd gaat worden. 
Een Waankwartier. In de waan dat dit voorstel 
de juiste injectie is tegen de kwalen van Heer
lens centrum. Anderen hebben deze waan al 
uitvoerig beschreven.

Een spoorwegstation moet op straatniveau  
in de eerste plaats de vervoers en transfer
functie uitstralen met alles erop en eraan. 
Po gingen elders om die functie te verdoezelen 
zijn mislukt met als voorbeeld Hoog Catha rijne 
in Utrecht. Het lijkt erop dat de privatisering 
van de Nederlandse Spoorwegen de truttige 
vercommercialisering van de stations heeft 
versneld. Intercitystations horen met een 
openbare ruimte van hoge kwaliteit op het 
stedelijk weefsel aangesloten te zijn.
Het station van Heerlen heeft een in tweeen 
gedeelde halfunctie. Concentratie zou beter 
zijn. De ondergrondse toegang tot de perrons 
en de verbinding met de noordzijde zou an ders 
moeten. Royaler in hoogte en breedte. Dus 
met allure. Nu overheerst het corridorkarakter, 
het moest kennelijk zo min mogelijk kosten.
 
Het Heerlen van nu staat er. En het wordt mis

schien te weinig begrepen in zijn potenties 
voor de toekomst. Die potenties zijn in het 
heden nooit helemaal te vangen in handzame 
begrippen.
Wat het centrum van Heerlen nodig heeft is 
een zelfbewuste lange termijnvisie op de 
ruimtelijke ontwikkeling. Strategisch, flexibel 
binnen scherpe marges, consequent en vast
houdend. Een visie waar de komende gene
raties politici, ambtenaren, ondernemers en 
gewone Heerlenaren sterk gemotiveerd aan 
mee willen werken.
Herkenbaarheid als moderne, vitale, zelf
bewuste stad moet de leidende gedachte zijn. 
Dus voortbouwen op de goede elementen  
uit heden en verleden. Betere verbindingen 
maken tussen de stedelijke zwaartepunten. 
Herstellen van stedenbouwkundige misgrepen 
en verloederde plekken.
Het belangrijkste is de levendigheid terug te 
brengen in het centrum. Veel mensen de straat 
oplokken. Ook ’s avonds. Dat is goed voor de 
commercie, de sociale cohesie en een veilig 
gevoel. Daarom moet de openbare ruimte op 
zien worden als een cultuurbepalende factor. 

Een echte omslag zal pas na langere tijd mani
fest worden. Iedere ingreep op korte termijn 
die past in de ontwikkelde visie zal echter een 
teken aan de wand zijn. Bovenal moet er 
ge regisseerd worden. Vanuit een 
gemeenschap pelijk lange termijnbelang van 
overheid en (een verlichte) particuliere 
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1 Historiciteit Van mijn geboorte in 1940 tot 
mijn eindexamen hbs op de Bernardinus in 
1958 heb ik in Heerlen gewoond. Mijn ouders 
zijn na het sluiten van de Staatsmijnen in 1969 
uit Heer len vertrokken. Ik ken dus vooral de 
identiteit van de stad uit die periode en die 
straalde een grote mate van moderniteit uit. 
Dat gevoel werd onder andere gevoed door 
gebouwen als Schunck, het Oranje Nassau
kantoor, het Retraitehuis, het Stadhuis, 
Castel lum, de Anna kerk, het Royaltheater, het 
Sportfond sen bad, et cetera. Als een plan voor 
een nieuw stationsgebied van Heerlen een 
eigenheid moet hebben, zou ik bij het zoeken 
naar identiteit mij dan ook nooit richten naar 
vormentaal uit het verleden, maar naar de 
inhoudelijke aspecten die Heerlen boeiend en 
groot hebben gemaakt. Dat zijn dynamiek, 
transparantie en geloof in de toekomst, de 
kernpunten van moderniteit. Heer len was 
niet voor niets de meest moder ne stad van 
Nederland tot circa 1965.
De historiserende vormentaal die door Michel 
Huisman is gekozen is volgens mij inhoudsloos 
en een gemiste kans.

2 Stedenbouwkundig Niet alleen drukt  
de hoogte van het voorgestelde complex de 
omringende bebouwing weg, maar ook de 
grootte van het complex maakt een megalo

mane indruk. Het stedenbouwkundig con
cept, dat aan het plan van Michel Huisman ten 
grondslag ligt, is veel te groot van maat voor 
de vraag om een verkeersknoop op te lossen 
van de soort waarvan sprake is en voor het 
inwonertal van Heerlen. 
Ook betwijfel ik de kwaliteit van de nieuwe 
stedelijke ruimten die het plan insluit en van 
de nieuwe stedelijke situaties die rond het 
nieuwe plan ontstaan, met andere woorden 
de ruimten die het plan uitsluit.
Het plan lijkt mij dan ook te groot voor de plek, 
hard voor zijn omgeving, leeg van binnen en 
van alles veel te veel. Een projectontwikke
laarsdroom, maar een nachtmerrie in de bele
ving van de bezoeker, gebruiker en bewoner.

3 Functies Voor een gemeentebestuur moet 
een spoorstation primair een knooppunt in 
een verkeers netwerk van verschillende soor
ten zijn en niet primair vastgoedontwikkeling. 
Dat laatste moet een toegevoegde waarde 
zijn.
Omdat de functie van Heerlen als spoor
knoop punt niet erg belangrijk en complex is, 
vraagt het om een relatief bescheiden station. 
Een goede relatie met de afwikkeling van bus, 
fiets en voetgangersverkeer is een eerste 
vereiste. Om een nieuw commercieel centrum 
op het station te leggen van de voorgestelde 

schaal kan niet anders dan ten koste van het 
bestaande centrum dat al moeite genoeg heeft 
om overeind te blijven. Dus mijn advies zou 
zijn om te versterken wat je hebt in plaats van 
je eigen concurrent in huis te halen.

4 Verbinding Een verbinding werkt alleen 
als aan beide kanten iets te doen is, waardoor 
er reden is om de verbinding te gebruiken. Een 
brug van iets naar niets is geen verbinding, 
maar een ‘cul de sac’. Ik zou dan ook uitgaan 
van een paar pragmatische uitgangspunten:
• maak gebruik en verbeter wat je hebt;
• ontwikkel een structuur die kan groeien  
in de tijd als eventueel meer activiteiten ont
staan aan de noordkant van het spoor in de 
toekomst;
• ontwikkel iets waarvan je als stad zelf 
wijzer wordt. Vermijd dat je, als stad, alleen 
de rekening krijgt, terwijl de winst naar elders 
verdwijnt;
• overdrijf je eigen belangrijkheid niet.

5 Algemeen Niettegenstaande mijn kritiek 
op het voorstel van Michel Huisman wil ik 
hem complimenteren met zijn initiatief omdat 
het een zeer goede aanleiding is voor een kri
tische discussie. En dat is wat elke ambitieuze 
stad nodig heeft.

Historiciteit
Ruimtelijke plannen dienen altijd afgestemd 
te zijn op de geest van de plek, dat wil zeggen 
op de plek zoals die in de loop der jaren is 
gegroeid en zoals die door een specifieke com
binatie van historischgeografische, sociaal
culturele en economischpolitieke factoren 
wordt bepaald. Het verleden dient daarbij 
niet als hinderpaal, maar als inspiratiebron te 
fungeren. Wat wezenlijk is voor de historici
teit van een stad hangt af van de interpretatie 
van de stadsgeschiedenis. Het verleden van 
Heerlen wordt ongetwijfeld mede bepaald 
door de Romeinse oorsprong en door de car
boonkolonisatie gedurende de afgelopen 
eeuwen. Restanten uit deze perioden zijn in 
belangrijke mate uitgewist en de vraag is op 
welke wijze men deze terug in herinnering 
kan en moet roepen. 
Dat is geen eenvoudige opgave. Daarbij zijn 
mijns inziens twee zaken van belang. Een niet 
al te letterlijke vertaling van het verleden in 
verschijningsvormen die puur als decor gaan 
fungeren en slechts leiden tot een té gemak
kelijke verbeelding van het (nooit aanwezig 
geweest zijnde) verleden. Het zoeken naar 
stedenbouwkundige en architectonische ver
schijningsvormen die refereren aan nog her
kenbare elementen uit het urbane patroon van 
het huidige Heerlen, met name gebouwen en 
ensembles die als exponent van een nieuwe 
weg in de architectuur van de twintigste eeuw 
kunnen worden gezien (het Nieuwe Bou wen) 
en waar Heerlen (met name door toedoen 
van Peutz) rijk aan is. 
Een goede vertaling van het historiciteitsprin
cipe veronderstelt een subtiele analyse van de 
stedelijke morfologie, van de typologie van 
ge bouwen, van de historischmaatschappe
lijke wordingsgeschiedenis van het urbane 
weefsel. Helaas blijkt uit het materiaal over 
het Maan kwartier niet dat dit laatste heeft 
plaatsgevonden. Een stad die haar verleden 
respecteert (en zo nodig wil repliceren), is 
schatplichtig aan een dergelijk type studie, om 
het risico van geschiedvervalsing te vermij
den.

Stedenbouwkundig
Bij een stedenbouwkundige uitwerking van 
een gebied speelt, behalve de analyse en 
waardestelling, de gewenste toekomst een 
rol. De toekomst is resultaat van coalities van 
dominante, politieke, sociale en – in onze tijd – 
vooral economische krachten. Stedelijke ont
wikkelingsgebieden zijn het jachtveld 
ge worden van partijen die willen investeren 
en geldelijk gewin willen behalen. De poli
tiek, in de brede zin van het woord, had recent 
nog de pretentie in dit krachtenspel een rol 
van betekenis te spelen. Het lijkt alsof dit 
geloof, nu we leven in een ‘vermarkte’ maat
schappij, in toenemende mate aan het ver
dwijnen is. Speelt de (lokale) politiek als 
zelfstandige kracht nog wel een rol? Welke 
rol spelen te genwoordig de door de overheid 
aangestelde ambtenaren belast met de ont
wikkeling van ruimtelijke plannen? Zijn 
stadsarchitecten en stedenbouwers nog wel 
met hun vak bezig? Of zijn ze in toenemende 
mate monddood gemaakt door nieuwe 
publiekprivate constructies, die partijen bui
tensluiten die niet welgevallig zijn? Wat zijn 
de effecten van dit nieuwe klimaat voor de 

ontwikkeling van zulke prominente gebieden 
als stationskwartieren, die beleggingstech
nisch als zeer aantrekkelijk gekwalificeerd 
kunnen worden? 
Nee m het stationsgebied in Heerlen: een 
nondescripte ruimte die hoognodig een 
kwalitatieve herwaardering behoeft. Maar 
welke? Stedenbouwkundig zijn er verschei
dene opties. 
1 Puntoptie: ontwikkel het station tot een 
transferpunt van de 21ste eeuw, waarbij we 
ons moeten realiseren dat de stations van nu 
eerder een multifunctioneel karakter hebben 
dan dat vroeger het geval was toen stations als 
kathedralen van de 19de eeuw werden gezien; 
2 Lijnoptie: ontwikkel tussen station en bin
nenstad een triomfale as, die recht doet aan 
de rol van trait d’union tussen verschillende 
stedelijke ruimten; 
3 Vlakoptie: ontwikkel een autonoom ge bied 
dat ‘toevallig’ tussen binnenstad en station in 
ligt en dat eigen kwaliteiten kent en een eigen 
opgave stelt. 
4 Collageoptie: ontwikkel een gebied dat de 
punt, lijn en vlakopties integreert. 

De vier opties veronderstellen een fundamen
tele discussie. Dit debat dient eerst zo breed 
mogelijk gevoerd te worden alvorens in de 
ban te komen van een optie of een optie 
vroeg tijdig te omarmen (om vervolgens 
doodgeknuffeld te worden).

Functies
Bij projecten nabij de binnenstad is altijd 
sprake van een ‘functiedruk’, dat wil zeggen 
dat men vaak te veel wil in verhouding tot de 
beschikbare ruimte. Het gevolg is dikwijls een 
opeenstapeling van functies en een benutting 
van de ruimte die ten koste gaat van de kwali
teit van het gebied. Niet alleen de functiedruk 
is een probleem, maar ook de ‘functieselec ti vi
teit’. Daar de grond in dit soort gebieden duur 
is, moet hij uitgebuit worden. Dit betekent dat 
– wat vaak genoemd wordt – ‘hoogwaardige’ 
functies aan zulke gebieden wor den toege
kend: shopping, kantoren, luxe appartemen
ten, ‘fun and leisure’ en parking als 
noodzakelijk geachte ondersteuning van de 
functies. Zulke nieuwe gebieden worden 
daardoor niet zelden een vrij exclusieve ruimte 
voor een speciaal type bewoners en bezoekers 
(yuppies, dincies, cultuurtoeristen, window 
shoppers e.d.). De stad wordt gekoloniseerd 
door een selecte groep, wier binding aan de 
stad doorgaans ook nog maar marginaal is. 
Weinig steden lukt het om een zodanige com
binatie van functies te realiseren dat nóch 
functiedruk, nóch functieselectiviteit optreden. 
De enige remedie is dat de lokale overheid 
voldoende instrumenten (grond, eigendom
men e.d.) in handen houdt om dit proces in 
goede banen te leiden. 
De voorstellen in het plan Maankwartier zijn 
niet direct vertrouwenwekkend ten aanzien 
van bovengenoemde risico’s. ‘Investeren in 
passie en uniciteit’, de ondertitel van het plan, 
roept de vraag op of wel in de juiste passie en 
de juiste uniciteit wordt geïnvesteerd. Er zijn 
meer passies en andere uniciteiten dan die 
welke het plan probeert te articuleren.

Verbinding
De aanleg van spoorlijnen en stations, begon
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Christian Kieckens Niet enkel  
een ‘rustiek’ beeld 
1 Historiciteit  Zowel het Romeinse verleden als het mijnverleden zijn grootse werelden waaruit zeker kan geput worden, enkel wanneer het 

blijft bij een formele interpretatie van de 
dingen, loopt het fout. De architectuurge
schiedenis geeft duidelijk aan dat elke gene
ratie verder bouwt met een authentieke 
denkwijze, anders zou er nooit een evolutie 
zijn geweest. 

2 Stad Stationsgebieden behoren tot echte 
stedenbouwkundige open plekken van de 
stad, vlot toegankelijk, gemakkelijk bereik
baar. Kijk naar de Zwitserse voorbeelden. 
Klimmen en dalen over de sporen is dan uit 
den boze. 

3 Station Een goed station is als een agora 
waar iedereen elkaar kan ontmoeten, door
lopen,et cetera. Het is een collectieve plek en 
des te meer die een eigen, autonoom karakter 
heeft, des te beter zal die functioneren. Het 
hoeft geen hedendaags beeld te zijn, beho
rend tot de wereld van de actuele mobiliteit. 
Ook niet enkel technologisch vernuftig, maar 
het moet wel duidelijk in zijn uitspraak van 
hoe het gebouw daar staat en hoe het over
eind blijft als getuigenis voor later. 

4 Oplossing We weten allemaal dat onder
door driemaal meer kost dan overheen. Het is 
aan marketing managers en economisten om 

na te gaan hoe de flux van personen zich kan 
bewegen en de beste relatie kan teweeg 
brengen tussen kosten/baten en vooruitgang. 
Een architecturale oplossing is er een die 
rekening houdt met een geheel aan factoren, 
niet enkel met een ‘rustiek’ beeld.

5 Architectuur/kunst Er is een duidelijk 
onderscheid tussen architectuur en kunst en 
tussen de taken die architecten en die kunste
naars te vervullen hebben. Met respect naar 
beide disciplines is het de taak van kunstenaars 
om de bevraagstelling van be paalde wereld
beelden te geven en te positioneren. Wan neer 
zij alleen met een esthetisch beeld overeind 
blijven, dan past dit enkel in een ‘beauxarts’
gedachtegoed van de 19de eeuw. Maar die 
19de eeuw was zelf veel voor uitstrevender 
dan de romantische beelden die hier aan de 
orde komen. We leven nu in een tijdperk van 
generische concepten die lokaal specifieke 
oplossingen kunnen teweegbrengen. Het is 
aan architecten om hiervoor concepten te 
ontwikkelen en aan kunstenaars om deze 
ondersteunend te bevragen. 
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Stelling
De stelling is dat een ‘enveloppe’ een conditie 
levert waarin naast de reeds bestaande 
be stemmingen de nog onbekende ontwikke
ling in de tijd als een creatieve uitdaging 
wordt gezien. De tijd moet in die zin in het 
voordeel van Heerlen werken in plaats van 
haar toekomst in termen van ‘haalbaarheid’ 
en ‘voorspelbaarheid’ prijs te geven. 
Op die wijze zet Heerlen de ontwikkeling 
voort waarin zowel de cultuur van de ‘grond’ 
zoals de mijnen, tot ontdekkingen leidde als 
de cultuur van de ‘geest’, die in het werk van 
onder anderen Peutz, Roosenburg, Wielders 
tot uiting kwam. Zo ontstaat een architectuur
manifest, waarin het ‘verleden in het moderne’ 
spreekt en het ‘moderne verleden’ de toe
komst ontgrendelt.

Resumerend

Manifest

oranje nassau + stationskwartier =
o r st a at n io j ns e kw n ar a ti s er s a u
v u u r, v a a r t, v e r t e & v e r t o o g

In het gebied van de voormalige Oranje 
Nassau en het stationskwartier gaat het om 
het ‘vuur’ van de plek als herinnering aan 
de Staats mij nen, om de ‘vaart’ als de uit
drukking van het spoor, maar vooral om de 
‘verte’ als de tijdruimtelijke conditie van 
Heerlen, zo voert de stad een vertoog’ met 
haar eigen identiteit tegen de achtergrond 
van haar verleden en toekomst.
Op grond van de ‘plannen’ van Jo Coenen 
cs en de ‘interventie’ van Huisman lanceren 
wij als qbbf architecten bv eindho-
ven ‘commentaar’ op beiden. Wij verrui
men de historiserende noties en scheppen 
objectieve condities om de onderliggende 
strijdige be langen van een perspectief te 
voorzien. 
Dit vertoog toont via een alternatief plan 
een visie die niet slechts de discussie open
breekt, maar richting geeft en tot welover
wogen keuzen kan leiden.

Wij spreken de gemeente Heerlen aan op 
haar kans, maar vooral haar vermogen om 
een van de grootste – nog openliggende – 
stationsgebieden in Nederland zo te 
be nade ren, dat zij – zeker in haar positie als 
grensgemeente – een grens over schrij
den de oplossing genereert die haar ook 
een internationaal aanzien geeft.

Architectonische interpretatie van de  
kunstenaar
Het idee van de kunstenaar getuigt van geest
drift, emotie, en inventiviteit maar is geen ste
denbouwkundig of architectonisch ontwerp. 
Betrokkenheid bij de culturele belevings
waar de is broodnodig om het positieve imago 
van Heerlen te versterken. Huisman wil met 
zijn artistieke impressie een discussie op gang 
brengen over de ruimtelijke kwaliteit. Het 
spreekt mij aan dat hij met de belevingswaarde 
aansluiting zoekt bij het mijnverleden. Dit 
thema zou in de architectonische interpretatie 
van de kunstenaar zichtbaar gemaakt kunnen 
worden bijvoorbeeld door de constructie. 
Hoe kunnen de beelden van een Parijse trap, 
een Florentijnse brug of een mediterrane 
gevel, die door de kunstenaar opgeroepen 
worden, passend worden gemaakt in de Heer
lense context? 
Het beleid van de gemeente Heerlen is ge richt 
op vernieuwende architectuur. Dit beleid is 
geformuleerd in de architectuurnota van 1991. 
Heerlen is met de huidige herwaardering van 
de gebouwen uit de mijnperiode, bijvoorbeeld 
het Glaspaleis, bij uitstek de stad van moderne 
architectuur. De beeldkwaliteit voor ‘Stads
park Oranje Nassau’ is vastgelegd in de 
gemeentelijke uitgangspunten d.d. februari 
2002. De begrippen: venustas, firmitas en uti
litas van Vitruvius spelen daarbij een belang
rijke rol.
Deze impressie kan een vertrekpunt zijn maar 
moet door een stedenbouwkundige en een 
architect worden uitgewerkt, opdat de samen
hang tussen de belevingswaarde, de gebruiks
waarde en de economische toekomstwaarde 
kan worden aangetoond. 

Stedenbouwkundig concept
Voor een goede beoordeling van het plan 
moet niet alleen gekeken worden vanuit ‘het 
plangebied naar de stad’ maar ook ‘vanuit de 
stad naar het plangebied’. In de documentatie 
van het Maankwartier wordt gesproken over 
de kern van de stad. Het station is niet de kern 
van de stad maar een van de drie belangrijke 
brandpunten. In de ontwikkelingsvisie heeft 
de gemeenteraad deze drie brandpunten van 
‘stedelijkheid’ vastgelegd: omgeving Schouw
burg/’t Loon, omgeving Pancratiuskerk/ 
Glaspaleis, en de stationsomgeving (met het 
Royal Theater). Gelet op de functies dient een 
evenwichtige afstemming aan de orde te zijn 
tussen deze drie brandpunten (zie kaart 2 cen
trumgebied van de ontwikkelingsvisie). 
Duidelijk moet worden gemaakt hoe het sta
tion kan worden aangekleed zonder afbreuk 
te doen aan het overige deel van het centrum.
Ik ben van mening dat het centrumplan priori
teit moet hebben. Uitgangspunt is dat het sta
tionsgebied past in het stedelijk weefsel en 
een verbinding is in de binnenstadsbeleving 
aan weerszijden van het spoor. Vooral het plein 
boven de stationshal past goed in het stedelijk 
weefsel. Aan de noordzijde is deze inpassing 
echter niet opgelost. De bastionachtige af slui
ting is van grote invloed op de ruimte die 
tussen de bestaande bouwvormen overblijft. 
Hier is nieuwe barrièrewerking niet uitge
sloten en ook is niet duidelijk. hoe het grote 
openbaarvervoersplein past als overgang naar 
de plannen van het Willemstraatgebied? 

Het concept heeft een verleidelijk interieur dat 
de voetganger mee neemt langs ruimtelijke 
verrassingen. Deze sterke oriëntatie op de 
binnenkant van de gekozen stedenbouwkun
dige vorm roept op veel punten vragen op over 
de achterkant. Bijvoorbeeld de monumentale 
torenachtige hoekoplossing in een Vvormige 
verkaveling keert de rug naar het cbsge bouw 
dat juist in de uitgangspunten altijd is bedoeld 
als belangrijkste entourage van het Noord
plein. De gebogen vorm wendt haar gezicht 
af van Schandelen dat juist een betere relatie 
met het Noordplein zou moeten aangaan. 

Een goed station in Heerlen
Het station moet als station herkenbaar zijn. 
Het station moet vooral goed zijn in de beleving 
van de reizigers. Het aankomen en vertrekken 
is een van de belangrijkste programmapun
ten. Het ‘komen en gaan’ in een station heeft 
te maken met het betreden of verlaten van de 
entree van Heerlen. Het gaat om openheid, 
ontvankelijkheid en gastvrijheid. Daar moet 
worden beleefd en verteerd wat een fantas
tische stad Heerlen is. De bezoeker van Heer
len moet er al een beetje ervaren wat er buiten 
aan de hand is. Ruimtelijke elementen moe ten 
worden ingezet om de entreepartijen meer 
zeggingskracht te geven. Het Zuidplein biedt 
nieuwe kansen voor aangename terrassen. 
Het idee van het plein boven het spoor kan 
wor den gebruikt om in samenspel met het 
Royal Theater, de ingang van de Saroleastraat 
en de ingang van het Coriocentrum vorm te 
geven. 
Een van de breed gewaardeerde gemeente
lijke uitgangspunten was het oorspronkelijke 
concept van een buseiland op hetzelfde niveau 
als de treinen dat als het ware de busreiziger 
gelijkschakelde met de treinreiziger. Het is 
van belang dat de te verwachten voetgangers
stromen met herkomst en bestemming binnen 
het plangebied in kaart worden gebracht. De 
belangrijkste wandelroute over de ‘witte berg’ 
vraagt om een kritische beschouwing van het 
lengteprofiel waarbij de toegankelijkheid van 
de berg ook voor invaliden in ogenschouw 
dient te worden genomen.
 
Onder het spoor door of er overheen?
Het overwinnen van de hoogteverschillen is 
onderdoor makkelijker dan er overheen.
Toch pleit ik voor een verbinding over het 
spoor en ondersteun daarin het idee van Huis
man. Er overheen kan in principe al met een 
mooie brug. Er onderdoor vraagt veel meer 
ingrepen om de omgeving aantrekkelijk te 
maken. Anders gezegd een licht plein erboven 
is beter dan een donkere tunnel eronder. In de 
presentatie is het beeld opgeroepen van de 
oude stad met wonen boven winkels. Uit
gangs punt is dat gelet op herbergzaamheid de 
plinten van de bouwlichamen wat te bieden 
moeten hebben. Dat betekent op ooghoogte 
met oogcontact publiekaantrekkende of voor 
het publiek aantrekkelijke activiteiten. Door 
het introverte karakter zullen dus op de oude 
manier laden en lossen, etalage en entrees op 
dezelfde kanten georiënteerd moeten zijn. In 
veel stedenbouwkundige opgave is dat vaak 
een knelpunt. In de plannen tot nu toe was het 
uit oogpunt van veiligheid, brandgevaar en 
geluidhinder, maar ook uit oogpunt van 

kosten steeds onmogelijk een dergelijk plein 
boven de sporen te situeren. 

Afsluitende opmerkingen
Het gepresenteerde beeld bevat charmante 
details. Uit reacties kan worden afgeleid dat de 
burgers zich in de gebruikte vormentaal her
kennen. Verschillende boogvormen, va riatie 
in gevelopeningen, minuscule gaatjes, grote 
doorsnijdingen, attieken, accenten, schuine 
lijnen maken het idee tot een interessante 
ge beurtenis. De detaillering moet in een 
vroeg stadium beoordeeld kunnen worden in 
verband met functie en kosten. Een logische 
fa sering in het plan is noodzakelijk. Details 
zijn het gevolg van bepaalde functies en staan  
niet op zichzelf. Het voorgestelde gevelbeeld 
moet naar mijn mening logisch samenhangen 
met de ontwikkeling van de plattegronden. 
Dit noodzakelijke samenspel moet in de voor
stellen nog bewezen worden. Tenslotte is het 
hele plan vooral begonnen vanuit de noodzaak 
een einde te maken aan onveiligheidsgevoe
lens. Het laat de beschouwer wegdromen in 
een andere werkelijkheid van gastvrijheid en 
geborgenheid. Van de ervaringen met de her
bergzame stedenbouw van de jaren zeventig 
hebben we vooral geleerd dat hoekjes, kleine 
muurtjes, stoepjes enerzijds gezellige sfeer
volle plekjes opleveren maar anderzijds zeer 
uitnodigend zijn voor misbruik, vervuiling en 
verslonzing. De afgelopen jaren zijn veel van 
dit soort details in het straatbeeld van Heerlen 
opgeruimd. De stationsomgeving heeft een 
reputatie op dat punt vooral omdat destijds als 
architectonisch interessant beoordeelde 
de tails in de bestaande tunnelmond zijn weg
gehaald. In de maquette die deel uitmaakt  
van de presentatie zitten veel plekken die te 
maken hebben met dit dilemma. Ik spreek tot 
slot de wens uit dat de warmte en de bewo
genheid die spreekt uit deze maquette de 
aanzet mag zijn van een hoogwaardige ont
wikkeling van het station als een van de 
be langrijke onderdelen van ons stadscentrum.

Historie 
Uitgangspunt bij dit thema zijn de middelen 
en het bestaan: kolen die per spoor vervoerd 
moesten worden.
Zonder de factor K zou Heerlen klein geble
ven zijn: geprofileerd door enige bohémiens 
die tot over de grens tegen muziek en litera
tuur aanleunden, een geneesheer met faam, 
kerkelijke dominantie, een apotheker die bur
gemeester kon zijn, agrariërs die hun produk
ten ruilden met ambachtslieden en een markt. 
Negentiende eeuws.Zonder trein.
De 20ste eeuw kwam wél per trein aan. Voor 
reizigers een station, voor kerkvolk een tem
pel, voor ondergronders een schacht.
Ook naar het kolenfront reed een trein. Er 
waren al gauw sporen gelegd, waar voorheen 
karresporen de bodem hadden getekend. Diep 
onder die sporen lagen én de nieuwe midde
len van bestaan, kolen, en de herinneringen 
aan Coriovallum.
In twee decennia werd Klein Heerlen het cen
trum van, in idioom van Vandaag, carbon 
valley. Al in 1918 doken er wereldprimeurs 
op uit de prille mijnstadcultuur. Werd er ooit 
ergens zo een snelle sprong gemaakt naar ‘up 
to dateurbaniteit’?

Maar, mijnbouw is afbouw! 
De middelen van bestaan vervielen voor Car
bon Valley en het stedelijk centrum werd een 
redundant complex. Daar wonen evenwel nog 
mensen. Zowat 100.000 in de stad; zowat 
300.000 voor de actieradius van de treinhalte. 
Voor hen werden van elders mogelijkheden 
naar hier gehaald. Dat ondernemen trok een 
spoor van droefenis tussen hoge verwachtin
gen en lage conjunctuur.
Zo een omvangrijk spooremplacement als dat 
uit de kolentijd werd ook overtollig. Toen het 
er nog kraakte van activiteiten, was de econo
mische breedte ervan maatstaf voor de 
om vang en de inhoud van het station. Dit con
cept is niet gebouwd met perspectief op 
afbouw!
En nu,ineens is het station het concentratie
punt van de reconversie van de Mijnstreek: 
het monument, het herinneringsteken én de 
toekomstwijzer, tussen de zakelijke constructie 
van de mijnzetels O.N. en het wulpse beton
nen verstrooiïngshuis Royal. Beide zijn herin
neringstekens van toen: de époque van een 
monocultuur.

Glück Auf 
Vroegste trein: aankomst 07.14 uur. Laatste 
trein: vertrek 23.48 uur.

Vooruitgang bij een halte 
De kennis van het verledenterplekke en de 
actualiteit van de geschiedenisinwording 
moeten het concept van de nieuwbouw op de 
spoor/stationslocatie begeesteren: genius 
loci. Dergelijke kennis van het verleden zit 
niet in het retrogevoel van de Tijdgeest. Bij 
kunst en bouwen vormt ze de harde platte
grond van het werkstuk én daar biedt die ken
nis zich aan voor gebruik als nieuw: praktisch 
én gevoelig.
Sinds de locomotief onder de glazen kap van 
Gare St. Lazare (Monet) de pose van het naakt 
op de divan verjoeg, was de toekomst van de 
(K)unst niet meer artistiek, maar urbaan. Het 
station is evenwel de stad nog niet. De route 
van de treinreiziger omvat ook de overgang 
van emplacement naar passage; van vastge
stelde logica in het reisplan op rails naar 
attractieve dwaalplannen over trottoirs.
De stad heeft haar grondslagen, letterlijk, met 
daarop de vormen van de architectuur. Ze zijn 
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nen in de helft van de 19de eeuw, heeft destijds 
enorme consequenties voor de stads platte
gronden gehad. Zeker in historische steden 
met een gebastioneerd, aarden verdedigings
stelsel is de aanleg van deze grootschalige 
infrastructurele projecten gepaard gegaan met 
partiële slechting van die verdedigingswerken 
en demping van de erbij horende grachten. 
Toen lagen de spoorlijnen en de stations nog 
aan de rand van de stad, maar tegenwoordig 
zijn ze midden in de gegroeide stad gelegen. 
Het gevolg is een scheiding tussen gebieds
delen, die vaak moeizaam via passerelles,  
tunnels en viaducten te ‘overbruggen’ valt. 
‘Moderne’ pogingen (Utrecht, Hoog Ca tha
rijne) om deze scheiding tussen stadsdelen  
op te heffen, hebben eerder de structuur van 
de stad verzwakt dan versterkt. ‘Gematigde’ 
pogingen (Den Bosch, Paleiskwartier) geven 
meer hoop. Alles is daarbij afhankelijk van de 
aard van de gebieden, van de functionele en 
esthetische afhankelijkheden en van de af stan
den die overbrugd moeten worden. Een paar 
spoorrails wil nog wel lukken, maar gehele 
emplacementen zijn gedoemd te mislukken. 
Het plan Maankwartier probeert de twee 
‘ge scheiden’ delen van de stad met elkaar te 
verbinden, maar de vraag is of het principe 
van ‘living apart together’ hier niet meer op 
zijn plaats zou zijn. Immers, wat hebben de 
gebieden met elkaar te maken en hoe gefor
ceerd moeten ze met elkaar in verbinding 
worden gebracht? Een grote koek (masto
dont) zou als middel erger dan de kwaal 
kunnen zijn.

Algemeen
Sta mij toe nog een paar aanvullende opmer
kingen te maken. 
In de eerste plaats. Het gebied nabij het station 
in Heerlen is aan revalorisatie toe, daar kan 
geen misverstand over bestaan. Er is niet ‘one 
best way’ voor de aanpak van dit potentierijke 
gebied. Men moet steeds in alternatieven 
(leren) denken en via communicatief hande
len (term van Habermas) proberen de geest 
en de logica van de plek te ontdekken. 

In de tweede plaats. Men kan (veel) lering 
trekken uit de (goede en slechte) ervaringen 
elders: in andere Nederlandse steden (Gro
ningen, Leeuwarden, Zwolle, Apeldoorn, 
Arnhem, Nijmegen, Utrecht, Amersfoort, 
Zaandam, Haarlem, Leiden, Den Haag, Den 
Bosch) en ook steden in het buitenland (Luik, 
Bremen, Rijsel, Lyon, Zürich, Luzern). 

In de derde plaats. Het is van belang dat in ven
tiviteit, originaliteit, creativiteit en verbeel
dingskracht op het gebied van stedenbouw en 
architectuur gestimuleerd worden. In veel 
landen wordt daartoe het instrument van de 
stedenbouwkundige en architectuurprijsvraag 
gekozen. Waarom doet Heerlen dat niet?  
Of eventueel een meervoudige opdracht? Of 
een ideeënprijsvraag? Is er niet een architec
tuurcentrum in Heerlen met een naam die ver
wijst naar de bakermat van de drieeenheid  
in de architectuur: functionaliteit, duurzaam
heid en schoonheid? Waarom wordt zo een 
centrum niet benut voor de initiatie en coördi
natie van zo’n competitie? Het zijn maar vra
gen van een buitenstaander, maar misschien 
moeten ze toch eens in het ‘maanlicht’ worden 
geplaatst.

Inleiding
Het plan Maankwartier is een ontwerp van de 
Heerlense kunstenaar Michel Huisman, dat 
sinds begin 2003 als alternatief is ontwikkeld 
voor de plannen die Coenen en Trimp sinds 
1995 voor het stationsgebied hebben gemaakt. 
Ofschoon het aanvankelijk slechts de intentie 
van Huisman was om een ‘doorbraak’ in de 
vastgelopen planontwikkeling te realiseren, 
werd zijn als idee gelanceerde schetsmaquette 
zo serieus genomen dat het inmiddels de 
status van een ontwerp heeft verkregen. De 
belanghebbende partijen, ns, gemeente en 
projectontwikkelaar, hebben zijn plan van 
meet af aan bestuurlijk ‘in de armen gesloten’ 
en de bevolking was in eerste instantie eufo
risch, wat de legitimatie voor een ‘politiek 
draagvlak’ vormde. De bestuurders verheug
den zich over de ‘consensus’, de Heerlenaren 
zagen zich in hun cultuur bevestigd. Het was, 
zo heette het, een echt breed gedragen plan.
Toen op 13 november 2003 een nadere uitwer
king opnieuw publiek werd gemaakt, kwam 
de opinie van professionals voor het eerst naar 
buiten. In de krant werd de vraag openlijk 
gesteld of Heerlen zich wel een ‘Anton Pieck 
architectuur’ moest laten aanleunen. 
Medio 2004 komt er meer en meer behoefte 
aan discussie en een vraag naar alternatieven. 
Tegelijkertijd maken de bestuurlijke gremia 
haast om middels besluitvorming de investe
ringen en de intenties in het stationsgebied  
in garanties om te zetten. De vraag is hierbij  
of men zich tevens in de specifieke vormentaal 
van het ontwerp gaat vastleggen. Zo ja, dan  
is Huisman de eerste die deze vorm open 
moet trachten te houden voor een ruimere  
of an dere interpretatie. Bovendien is het op 
ste den  bouw kundig niveau bepaald niet 
on verstandig om de huidige ‘eindvorm’ op 
nood zakelijke fasering en partiële uitvoering 
te beoordelen.
Dan komt allereerst het probleem naar voren 
om maatstaven te ontwikkelen voor een oor
deel, opdat een meer objectief standpunt kan 
worden ingenomen dan tot nu toe uit de 
ge sloten attitude blijkt. Op zijn minst kan een 
vergelijking met andere stationsgebieden in 
Nederland geen kwaad om enige afstand te 
nemen ten aanzien van een ontwerp, dat op 
zichzelf aantrekkelijk lijkt, maar met enige 
distantie en kennis van zaken als een al te over
moedig plan kan worden gezien. Niet in de 
laatste plaats moet men hierbij onder ogen 
zien dat het plan Park Oranje Nassau en het 
plan Maankwartier op gespannen voet met 
elkaar zijn komen te staan, zowel wat betreft 
de onderliggende belangen als het denken  
in korte en lange termijn van vorm respectie
velijk tijd. 

Oordeelsvorming  
Positieve en negatieve kwaliteiten
1 In vergelijking met het plan van Coenen, die 
via een – wat gechargeerde – analyse van de 
voor en nadelen van een tunnel of een brug – 
onder meer in vergelijking met andere 
Europese steden – de keuze tussen twee alter
natieven bepaalt ten gunste van een 
zo geheten ‘extravert’ brugplan, is de kwaliteit 
van Huismans plan, dat het niet tussen uiter
sten kiest, maar een simultane ontwikkeling 
voorstaat van een integrale overbouwing van 
het spoor. Allereerst komt dit neer op een 
verbreding van het parcours, hetgeen overi
gens de keuze tussen tunnel en brug opnieuw 
aan de orde stelt. Voorts worden woon en 
werkfuncties met het probleem van het stati
onsgebied als ‘verkeersknooppunt’ ver stren
geld. 
Het plan is het best te vergelijken met de 
be kende voorbeelden van ‘living bridges’ 
zoals het Blaakkwartier van Blom in 
Rotterdam, met als ultiem voorbeeld de Ponte 
Vecchio te Florence. Karakteristiek voor de 
laatste brug zijn de twee gescheiden trajec

ten, respectievelijk van het veilige traject van 
de vorst naar zijn paleis en los daarvan dat van 
het gewone volk langs de winkeltjes. 
In het Maankwartier is men enthousiast over 
de scheiding van het openbare en semiopen
bare parcours, opdat de ns de controle heeft 
over de semipublieke ruimte: daar zou men 
onder andere gevrijwaard zijn van de nu aan
wezige junks. De vraag is of dit niet slechts 
het verplaatsen van problemen naar andere 
territoria is. Bovendien kunnen ruimtelijke 
condities dit sociale probleem niet afdoende 
oplossen. Voorts is de hoop niet zonder meer 
gerechtvaardigd dat er bewoners te vinden 
zijn die in combinatie met de hinder van junks 
en treingeluid aan de zogeheten ‘genoeglijk
heid’, die de brochure vermeldt, gaan bijdra
gen. Verder is niet bekend of er over het spoor 
levensgevaarlijke transporten zullen blijven 
plaats vinden. De toetsing aan de Hinderwet 
zal overbouwing niet zo maar met de term 
‘genoeglijk’ in verband brengen.

2 De programmatische verdichting van het 
stationsgebied waarmee sociale controle en 
levendigheid hand in hand zouden kunnen 
gaan, is op zichzelf een positief streven, maar 
van het wonen als sociale controle mag nau
welijks iets worden verwacht. Waar de 
zo geheten schaalverkleining en intimiteit via 
twee woonpleinen vorm krijgt, worden deze 
ambities discutabel in vergelijking met groot
stedelijke en kwantitatieve verdichting waar
aan geappelleerd wordt. Bovendien zal het 
Maan kwartier enerzijds de binnenstad op 
haar eigen binnenstedelijke vermogens leeg
zuigen, anderzijds ondergraaft het het plan 
Oranje Nassau Park in zijn ontwikkeling. 
De gedachte dat het Maankwartier een 
bemiddelende brug zou moeten slaan tussen 
binnenstad en uitbreiding, lijkt dan ook niet 
alleen overtrokken, maar is tevens in tegen
spraak met deze beide polen. Een optie waar
bij het stationsgebied meer een neutraal 
publieke positie tussen stedelijk autonome 
kernen gaat innemen, ligt dan ook meer voor 
de hand dan een stedelijkheid die zich als een 
ongebreidelde aaneenschakeling van dicht
heden aandient. Het is nu juist de dynamiek 
van steden dat zij verdichten en verdunnen. 
Omdat in het geval van Heerlen nauwelijks 
een herkenbare structuur bestaat anders dan 
de amorfe aaneenschakeling van vaak 
on begrepen ‘tuinwijken’, moet hier eerder 
het spoor als grootstedelijk gebaar worden 
aangegrepen dan de stad nog verder te ver
kruimelen. Daar Heerlen bovendien bij gebrek 
aan een karakteristieke stedelijke structuur 
haar identiteit laat afhangen van objecten 
zoals de Pancratiuskerk, het Glaspaleis, het 
stadhuis, de bibliotheek, het Thermen
museum, de schouwburg en de bioscoop van 
Peutz, vraagt de benadering van met name 
het stationsgebied een meer overtuigende 
aanpak dan het ‘incident’ van het 
Maankwartier.

3 Het plan Maankwartier blijkt in zijn domi
nant morfologische voortzetting van het 
Middeleeuwse stadsweefsel uit te gaan van 
een zowel te kunstmatige als te kunstzinnige 
benadering. Het voortborduren op de blok
bebouwing van het overigens vage stadsweef
sel om het organisch vermogen ervan uit te 
drukken, is behalve een achterhaald tevens 
een ongelijkwaardig middel om twee stadge
deelten met elkaar te vervlechten. Er ontstaat 
een merkwaardige onderschikking van Noord 
en Zuid, terwijl de kenmerkende verschillen 
ten gunste van een voor de hand liggende 
identiteit niet worden benut. Ofschoon het 
plan via de voorgestelde bouwlichamen de 
wandelaar wil begeleiden, verhevigen die 
eerder de begrenzing tussen de beide stads
delen omdat tevens iedere ruimtelijke blik 
naar de overzijde aan het zicht wordt onttrok

ken. Maar vooral ontkent zo’n stadsweefsel 
de feiten die het stationsgebied zo dominant 
kenmerken, namelijk een relatief kortstondig 
verblijf c.q. een passeren te midden van het 
krachtenspel van verkeersbewegingen van 
trein, bus, auto, fiets en voetganger. Het 
ge bied vraagt met andere woorden eerder om 
een adekwate ruimtelijke expressie van het 
kruispunt van bewegingen dan om de essen
tie van dit gebied via een te vormelijke imita
tie van het stadsweefsel toe te dekken met als 
gevolg dat stedelijke verschillen in hun dyna
miek worden gesmoord. Het is zelfs zo dat het 
Maan kwartier op zijn minst onwennig, zo 
niet afwerend staat ten aanzien van de inhoud 
die het moet herbergen, namelijk de logistieke 
opbouw van verkeer en functies. In laatste 
in stantie is het ontwerp dan wel aan deze 
eisen getoetst, maar er is zeker sprake van het 
forceren van de krachten achteraf in plaats van 
bepalen vooraf. 
Men zou Heerlen moeten vergelijken met 
steden, zoals Groningen, Haarlem, ’sHerto
genbosch en met name Arnhem, Rotterdam 
en Amsterdam Zuid, waarin van functionele 
afstemming van verkeersstromen c.q. publieke 
territoria sprake is en het belang van een inte
graal en beeldend concept in functioneel en 
cultureel opzicht wordt onderkend. Inmiddels 
heeft de ns in de meeste steden al afgerekend 
met de postmoderne snit met een vleugje 
hightech, waarmee ’sHertogenbosch en 
Leiden hebben ge scoord. Heerlen loopt het 
risico voor een ontwerp te kiezen, dat achter 
de feiten van het architectuurdebat aanloopt. 
Hierin wordt een nieuwe houding beoogd 
tussen de ruimtelijke en normatieve noties 
van het Functionalisme en de vormelijke en 
narratieve reactie van het Post Modernisme. 
Het nu voorliggende Maankwartier is in dit 
opzicht, zoals de kranten opmerkten, zeker 
geen ‘primeur’. Het gaat eerder om een  
‘primeur’ qua stedenbouwkundige omvang, 
zeker als het plan Oranje Nassau erbij betrok
ken wordt. 
In Heerlen ligt een buitengewone kans om  
de stad een overtuigende identiteit te geven, 
zeker naarmate de concrete geschiedenis van 
de plek als ingenieursdenken van ‘mijn en 
spoor’ wordt benut in plaats van te worden 
gemystificeerd.

4 Het toegepaste vormvocabulaire van het 
Maan kwartier mag dan in zowel architecto
nisch als in stedenbouwkundig opzicht 
on schuldig lijken en zelfs ‘genoeglijk’ ogen, 
in werkelijkheid is het op zijn zachtst gezegd  
van een, overigens gedateerd, Post Modern
jargon, dat met name de bovengenoemde 
voordelen van het plan zowel tegenspreekt 

als maskeert. Deze in hoofdzaak stylistische 
vormentaal is in de samenhang van het en sem
ble niet alleen strijdig met de uitgangspunten, 
maar tracht op een dubieuze, want retrograde 
wijze de werkelijkheid van het stationsgebied 
als een dynamiek van bewegingen te beteu
gelen, zo niet ongedaan te maken. De tragiek 
is overigens dat deze vormentaal daar niet 
eens toe in staat is, met als gevolg: een hypo
criete en machteloze architectuur. 
Huisman heeft als kunstenaar op integere 
wijze en met zeer veel inzet aan het plan 
ge werkt. Hij is zich van meet af aan bewust 
geweest, dat hij als architect een leek was. 
Het ontbrak hem zowel aan vakkennis als aan 
inzicht in het vigerende architectuurdebat.  
Hij meende zijn vormentaal aan de context  
te moeten ontlenen, zoals de ‘bogen’ aan de 
Romeinen en de ‘berg’ aan de Staatsmijnen. 
Naast het feit dat deze referenties nogal se lec
tief waren, besefte hij op dat moment niet dat 
deze vormentaal inmiddels al zo’n kwart eeuw 
als historiserende clichés door onder anderen 
Bofill en Krier aan talloze steden wa ren opge
drongen om in een regressief klimaat aan een 
culturele leegte tegemoet te komen. In plaats 
van de rijke traditie van Peutz, Wiel ders, Arets 
en Coenen in overweging te nemen, is een 
ondoordacht mengsel van Floren tijnse en 
Weense stylistische noties ingebracht. Het is 
alles goedbedoeld maar achterhaald. Erger is 
dat andere partijen ermee op de loop gaan, 
doordat deze vormentaal al tot de routineuze 
legitimaties van de planontwikkeling be hoort. 
Bovenal geldt als bezwaar, dat de gevelstudies 
die als ‘genoeglijke’ emblemen de passant 
moeten geruststellen, nauwelijks op integrale 
wijze met de inhoud van de gebouwen zijn  
ontwikkeld. Het is en blijft ook in de meer 
bouwkundige uitwerking van Van Aken een 
aaneenrijgen van al te zeer partiëel ingevulde 
gevelcomposities die een kleinburgerlijk 
karakter blijven uitstralen. Zeker in de uitwer
king van een uwvfragment komt deze desin
tegratie het meest pijnlijk naar voren. 

5 Het belangrijkste minpunt is echter 
on getwijfeld dat het plan Maankwartier geen 
tijdruimtelijke dimensie bevat. In zijn steden
bouwkundige typologie is het, zoals het cbs
complex, terug te brengen tot een atrium 
waarvanuit de diverse blokken op ‘markante’ 
wijze uitwaaieren om voorts als samengebald 
object zonder meer ‘in de weg’ te staan. Met 
andere woorden: de architectuur staat in haar 
statische vorm vooral de stedenbouw als dy na
misch proces in de weg. Het plan zal hoogstens 
slechts gedeeltelijk worden gerealiseerd en 
daarmee zijn ensemblekarakter verliezen. Het 
uitgesproken vormelijke karakter van het plan 
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twee. En het ligt aan de gevoelige verweven
heden van beide of er een stedelijke structuur 
tot standkomt. In de stuctuur mag de halte
aanhetspoor geen weefbreuk vormen. 
Integendeel, de halteaanhetspoor moet 
aansporen en impulsen geven, die doorwer
ken tot daar waar dan weer opnieuw een sta
tion nodig is. Was het station ooit alleen maar 
een halte, laat dat dan zo geweest zijn. In de 
verwevenheid, de structuur van moderne ste
denbouwenarchitectuur op grote en kleine 
schaal, beweegt de dynamiek van alle mobili
teit: licht en geluid, voetgangers en bussen, 
arriverende vreemdelingen en geroutineerde 
krantenkioskklanten, cassières en flanneurs, 
middenstanders en banken, plannenmakers 
en critici en raadsleden en kennelhouders.
In de verwenarchitectuur van feestgevers en 
touristenlokkers zien we de architecten hop
pen over de schuimwolken van de 
consumptiemaat schappij. Hun oppervlakkige 
waarnemin gen uit de ‘landenvantoen’ 
worden voor kennis van het verleden gehou
den, terwijl men ze eerder het perverteren 
van de professie moet noemen. Hoe staat dit 
in verhouding tot het oprecht schoonmaken 
van de stad mid dels het naar het pesthuis jagen 
van tippelaars en junks?
Stedenbouw vereist een rechtmatige, civiel
technische ordening; de stedenbouwkundige 
laat zien hoe daarmee een aldaags leven te 
leiden is. ‘Stedenbouwkundigheid’ toont of 
er ‘grote stedenbeleid’ gevoerd is. Of dat het 
geval is, is afhankelijk van grote stedencultuur. 
Of die uitgedragen kan worden vanuit een 
stadhuis dat vaak lijkt op een winkelwagentje 
van een outletcentrum?

Functies en verbindingen 
Kritiek hoeft niet het alternatief voor het  
ge critiseerde te leveren. Wie daar wel om 
vraagt, dwarsboomt de uitwerking van kritiek 
als participatie in de dialoog over openbare 
presentaties en de kritiek als kwaliteitstoet
sing van het cultureel evenement. 
Wat betreft functie. De nog be staande spoor
weghalte in Heerlen is neergezet bij een 
emplacement ten dienste van de afvoer van 
gedolven steenkool; secundair ten behoeve 
van de stad. Deze situatie is bij de bouw van 
het nieuwere station noch door ns, noch door 
de stedenbouwers van de ge meen te Heerlen 
voldoende gecorrigeerd. De toe gangen van 
het huidige station aan het zo genaam de 
Stationsplein tonen aan dat de ontwerper de 
toegang aan de ‘bovenkant’ en de toegang 
aan de ‘onderkant’ niet in zijn greep heeft kun
nen krijgen en het niveau  verschil niet bruik
baar heeft kunnen maken voor de diensten en 
het perron. Zijn architectuur bestaat slechts 
uit aan elkaar gepaste mu ren en trappen, 
zonder dat daarbinnen voor de treinreizigers 
een logisch vlottende afloop van handelingen 
aangeboden kan worden.
Wat betreft verbindingen. De primaire ver
bindingen zijn de mobiele verbindingen. Een 
extrastationaireverbinding – bijvoorbeeld 
tussen beide zijden van het emplacement, is 
iets waar iemand die daar bekwaam voor is, 
voorstellen kan doen. Die extra verbinding  
is zeker niet vereist. Waarom zou er in de 
‘re dundant city’ nog een derde stedelijke con
centratie gerealiseerd moeten worden? De 
scheiding van treinreizigers en andere ver
keersdeelnemers hoeft niet verder te reiken, 
dan de scheiding van rails en asfaltwegen al 

vereist. Grondeigendom van ns strekt zich al 
verder dan strik noodzakelijk is, uit. Een goede 
verbinding met Euregiostad Aken bestaat al. 
In Heerlen zou duidelijk gemaakt kunnen 
wor den hoeveel snelverbindingen via Aken 
gemaakt kunnen worden (Noord en Oost
Europa, België, Frankrijk, Engeland en 
NoordItalië).

Er is vanuit deze overwegingen geen aanlei
ding gevonden om het ontwerp Maan kwar
tier aan te bevelen als oplossing voor de 
stationsproblemen.

De bna heeft als bond van Nederlandse 
architecten kring ZuidLimburg op een aantal 
momenten kennis kunnen nemen van de 
ideeën (geen plannen) van Michel Huisman. 
In december 2003 vond een bijeenkomst op 
het projectbureau plaats en leden van de kring 
zijn vertegenwoordigd in de gemeentelijke 
commissie ruimtelijke kwaliteit (welstand).

Onderstaande afweging en beoordeling is 
vormgegeven door een afvaardiging van de 
bnaarchitecten, maar laat ruimte voor ande
re interpretaties door individuele collega’s.

Wij stellen vast dat er feitelijk geen plannen 
bestaan. Er is een beeld gepresenteerd, een 
metafoor, dat zijn kwaliteit vindt in de verwij
zing naar tijden van weleer. Een uitgangspunt 
dat zeer zeker interessant is in de discussie 
over de stad in het algemeen en stationsge
bieden in het bijzonder. 
Maar feitelijk stellen wij vast dat er niets te 
be oordelen valt. Het ontbreekt de deskun
dige partijen nu eenmaal aan criteria die nodig 
zijn om een architectonisch plan en zeker een 
stedenbouwkundige visie te kunnen beoorde
len. Waar normaliter besluitvorming plaats
vindt nadat door vakdeskundigen het plan is 
beoordeeld en de samenleving kans heeft 
gehad haar mening te vormen, wordt in het 
voorliggende plan besluitvorming gevraagd 
voordat de inhoudelijkheid gepresenteerd 
wordt.

Historiciteit
De bedoelde historische verwijzing naar 
Ro meinse tijd en het mijnverleden is niet 
gewenst en enigszins gezocht. De verwijzing 
naar beel den van toen maskeert in deze fase 

slechts de inhoudelijke kwaliteit: de beelden 
staan een goede afweging in de weg. Er ont
staat feitelijk een romantisch, warm beeld, een 
plaatje in een vakantiefolder, een gevoel van 
‘daar moet je geweest zijn’. Het doet denken 
aan de groot schalige ontwikkelingen in het 
Roe meense Boekarest waar de avenues uit de 
Franse romantiek als straatwand zijn nage
bouwd, eindigend in het paleis van Ceau
sescu; achter deze façaden bevindt zich de 
wèrkelijke stad. Kortom het zijn in deze fase 
ongewenste beel  den die afleiden van de wer
kelijke discussie.

Stedenbouwkundig
Er wordt onder architecten zeer nadrukkelijk 
de vraag gesteld of de massaliteit van het 
Maankwartier en de vormgegeven weg over 
het station wel gewenst is. De andere kant van 
het spoor was en is een plek met een eigen 
identiteit, een eigen karakter, bereikbaar via 
een (acceptabele) spoorovergang bij de Wil
lemstraat, een verkeerstunnel en een of twee 
voetgangersverbindingen. Het was een plek 
waar de huisarts, de school en enkele typische 
bedrijven gehuisvest waren. Imposant was de 
lange muur langs de Sittarderweg als afschei
ding van de Staatsmijn. Een gebied met een 
herkenbare kwaliteit en eigen gezicht.
De nieuwe massa die voorgesteld wordt, is een 
in zichzelf gekeerd volume dat zich af keert 
van de binnenstad. In plaats van grenzen op te 
heffen, creëert het concept nieuwe barrières. 
Er ontstaat een wereld die geen verbinding 
vormt of zich op enige wijze open stelt voor 
de beide kanten van het spoor. 
Bij gebrek aan tekeningen schatten wij de 
hoogte van het Maankwartier tegenover de 
Royal en de Spoorsingel op ca. 30 meter, ver
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is alleen al door zijn gedateerde architectuur 
zo beperkend voor de potenties van het plan 
Park Oranje Nassau, dat een noodzakelijk 
neutrale en flexibele ontwikkelingsstra tegie 
voor de komende 2550 jaar wordt geblok
keerd.

Conclusies 
Het plan Maankwartier zal vooral wegens  
de dominant morfologische en kunstzinnige 
be nadering, die zowel uit de hand van de kun
stenaar spreekt als uit het impliciete betoog 
van Camillo’s ‘Städtebau auf künstlerische 
Grundsätze’ – dat via de pathologische stel
lingnames van Krier en Bofill reeds te veel 
steden heeft bepaald – tot een valse identiteit 
leiden. Rossi heeft terecht al eerder op het 
onderscheid tussen historiserende pathologie 
en vitaliteit van de geschiedenis gewezen.  
Het plan Maankwartier impliceert een eindige 
en in zichzelf besloten vorm, die de potentiële 
stedenbouwkundige ontwikkeling in de richting 
van het plan Park Oranje Nassau zal gaan blok
keren. Bovendien betekent deze autonome voort
zetting van het stadsweefsel een onnodige, maar 
vooral inadekwate concurrentie met de binnen
stad zowel in‘stedelijk’ als functioneel opzicht. 
Het plan Maankwartier is in feite, een goed
bedoelde ‘pastiche’ van architectuurmotie
ven, die in zijn hermetiek een vreemd eiland 
zal gaan vormen, tussen binnenstad en uit
breiding. Umberto Eco zou het als volgt zeg
gen: ‘Het is een assemblage c.q. knutselwerk 
van elementen die slechts naar zichzelf ver
wijzen en naar een wereld die onherroepelijk 

voorbij is’. 

Het is aan de orde het symposium rond het 
stationsgebied Eindhoven in herinnering te 
brengen dat wij in 1993 in de tue onder de 
naam ‘The Quest for Urban Design’ hebben 
georganiseerd, inclusief de erop volgende 
workshop met Peter Eisenman. Toen reeds 
bleek uit de meer dan 50 internationale prijs
vraaginzendingen, dat de morfologische 
be nadering van het bedekken van het spoor 
met een incidentele oversteekplaats, zeker in 
deze dynamische gebieden, op zijn retour is. 
De meeste deelnemers bleken een groter 
belang te hechten aan de expressie van een 
gelaagd stelsel van verkeersstromen over een 
breder terrein dan alleen de oversteek. De 
spreiding van activiteiten betekende tevens 
een meer hechte integratie van de onder
scheiden stadsgedeelten.
Het is dan ook noodzakelijk om naar de essen
tie van de opgave terug te keren en een plan  
te ontwikkelen, dat de in het Maankwartier 
besloten principes, namelijk de functionele 
verdichting en het onderscheid van publieke 
territoria verbindt met de problematiek van 
de locatie namelijk een knooppunt van ver
keersstromen. Als het gaat om beeldkwaliteit, 
gaat het veeleer om die van de ingenieurswer
ken die de mijnen hebben bepaald en tegen
woordig vooral de verkeersstromen bepalen. 
Het gaat dan bij wijze van spreken meer om 
‘vuur en vaart’ dan om ‘rust en harmonie’. 
Zijn het immers ook niet de verkeersstromen 
die een directe afgeleide zijn van gebruikers 

die in deze locatie zowel een hoogstedelijk als 
een landschappelijk milieu herkennen? Niet 
voor niets is er enige tijd geleden over het 
thema Parkstad Limburg nagedacht als een 
zakelijke vorm van romantiek: ‘Heerlen als 
een groene stad door het spoor doorsneden’! 
Waarom zou het niet, zoals in Antwerpen 
waar de trein langs de dierentuin dendert, 
kunnen gaan om een ruimtelijk landschap, 
waarin de ‘overstapmachine’ op adem komt? 
En moet Heerlen niet eerder de expressie krij
gen van een kopstation? Ook al is tevens het 
regionaal karakter van belang en de centrale 
ligging duidelijk. 

Een pleidooi voor een zakelijker benadering? 
Wellicht. In ieder geval geen benadering, 
waarbij het beeld en de vorm het uitzicht op 
de opgave en de toekomst belemmeren, maar, 
om met Paul Klee te spreken, een benadering 
waarin het ‘bildnerisches Denken’ de stereo
type vormen openbreekt ten bate van een 
ruimtelijk vermogen.

Commentaar in de vorm van een 
alternatieve visie
Criteria voor de ontwikkeling van het  
stationsgebied
1 In plaats van een eenduidige morfologische 
benadering die de narratieve vorm als dragend 
principe stelt, gaat het hier tevens om een 
normatieve en functionele structuur. Op deze 
locatie, die als het scharnierpunt van de stad 
Heerlen geldt, gaat het om het op elkaar 
be trekken van de verschillende stadsconcep

ten zoals de Middeleeuwse binnenstad en het 
plan Oranje Nassau, maar tevens om de tuin
stedelijke ontwikkelingen, alsmede de vige
rende hoogbouw. 
Voor het stationsgebied leidt deze lezing van 
de bestaande entiteiten als vanzelfsprekend 
tot een een ruimtelijk concept. Het stations
gebied verleent als scharnier de genoemde 
stedelijke artefacten hun identiteit zonder 
zichzelf als dominante factor op te dringen. 
Het is een concept van een ‘afwezige aanwe
zigheid’ en dus eerder een ‘ruimte’ met con
dities dan een ‘vorm’ met dwang. 
Het stationsgebied draagt bij aan een ruimte
lijke samenhang tussen stedelijke vormen. 
2 In plaats van het ontwikkelen van eindplan
nen, waarin de stilistische vormentaal een 
belemmering vormt voor een tijdruimtelijke 
notie, zal men allereerst onder ogen moeten 
zien wat de kenmerken zijn van de locatie als 
een historische plek van het ingenieursdenken, 
denk aan de Staatsmijnen, en als een domi
nante dynamiek van verkeerssbewegingen. 
Het inzicht in deze structuur zal als proces 
moeten worden opgevat, opdat een ontwik
kelingsstrategie van het stationsgebied in  
re latie komt te staan met die van het Stads park 
Oranje Nassau. 
Het gaat hier niet om een abstract proces maar 
om concreet handelen in de tijd dat zo wel op 
korte als op lange termijn tot expressie kan 
komen.
3 In plaats van een deels onuitgesproken  
po le miek in het krachtenveld tussen de 
ge meen te, de ns en de projectontwikkelaar 

zal tussen het stationsgebied en het plan 
Stads park Oranje Nassau een synenergie 
moeten ontstaan, waarin onder meer de 
grond en de investeringspolitiek tot een stra
tegie in de tijd zal lei den. Het ontwikkelen 
van beelden de scenario’s zal kunnen plaats
vinden in een beeldloos tijdruimtelijk con
cept. De architectuur zal zowel aan haar eigen 
inhoud haar vorm ontlenen als aan een facili
terende stedenbouw. 
Het gaat om een beeldend vermogen, dat zich 
baseert op een interferentie tussen beide om 
te vermijden dat een dode beeldtaal wordt 
ingezet, die zich op stereotypen van een 
zo geheten verleden baseert. Het gaat om het 
nieuwe, dat als vitaal beginsel altijd in de 
ge schiedenis als ‘het moderne’ heeft bestaan.
4 In plaats van een verdichting op grond van 
sfeerbeelden gaat het om een verdichting  
ge baseerd op een onderzoek naar het pro
gram ma van hoogstedelijk wonen, werken  
en vermaak voor gebruikers, die behalve deze 
verdichting te appreciëren, de locatie als in 
en overstapmachine, als ervaringsmachine  
prefereren. Op die manier moet het stations
gebied zich programmatisch wezenlijk 
on derscheiden van andere stadsdomeinen, 
een domein waarin eerder yups dan junks 
zullen verschijnen.

Een alternatieve visie voor het stations gebied
In plaats van het binnenstedelijk weefsel als 
een behoudend beginsel van valse geborgen
heid over het spoor door te zetten, is nu juist 
het doortrekken van het plan Park Oranje 

Mijncomplex Oranje Nassau i, 1938. (foto Aviodrome Luchtfotografie Lelystad)Nic. H.M. Tummers (Heerlen 1928) is lid van het ‘comite international’ binnen de Union International des Architectes. Ontving de Cultuurprijs 1996 van de gemeente Heerlen  

naar aanleidng van het ‘op de kaart zetten’ van Heerlen als architectuurstad.

A.E.F. van Mastrigt (Houthem 1944) is architect en stadsbouwmeester van de gemeente Heerlen.

Nic. Tummers Redundant city
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Nassau, doorheen het cbs–complex, tot en 
met het stationsgebied, een vermetel principe 
dat de creatieve spanning in de locatie maxi
maal tot uitdrukking kan brengen. 
Wij verwijzen hier naar het bandstadconcept 
van de Russische architect Leonidov, die niet 
zo zeer de vorm maar een conditie tot inzet 
van zijn visie maakte, een conditie waarbinnen 
een verdichting c.q. verdunning van functies 
tot een beeldloze architectuur leidde. Zijn 
architectuur ontleende haar karakter aan de 
tijdruimtelijke interferentie die tussen func
ties, vormen, materiaal en constructies 
be stonden. Op die wijze kon tevens een stilis
tisch probleem in termen van imitatie worden 
vermeden. Stijl werd door hem opgevat als 
Vitru viaans beginsel van ‘schoonheid’ ver
bonden met ‘utilitas’ en ‘firmitas’, nuttigheid 
en sterkte. Hiermee is tevens het onderscheid 
tussen het ‘beeld’ als vorm en het ‘beeldende’ 
als beeldloos principe duidelijk.

We zien dus een langgerekte structuur langszij 
het spoor, die zich als grootschalig principe 
met de reeds genoemde stedelijke domeinen, 
zoals laagbouw van de binnenstad en de tuin
stad, maar tevens met de vigerende hoogbouw 
kan gaan verhouden en niet in de laatste plaats 
met het spoor zelf, respectievelijk met de her
innering aan het grootschalige ingenieurswerk 
van de Staatsmijnen. Het gaat hier uiteraard 
niet om een megalomaan gebaar dat in zijn 
vorm bepalend zou moeten zijn, maar om een 
faciliterende ‘enveloppe’, waarbinnen ontwik
kelingen op korte en lange termijn kunnen 
plaats vinden. Het cbscomplex kan als een 
historische ‘ready made’ in het plan worden 
opgenomen c.q. herbestemd of vernieuwd. 
Zo laat de lineaire band ter plaatse van Park 
Oranje Nassau diverse interpretaties in de tijd 
toe. Dat is ook noodzakelijk om de te dominant 
‘classicistiche’ stijlbepaling in het vigerende 
plan te relativeren. 
In feite wordt met de lineaire band een ‘alge
mene’ structuur aangereikt waarin de ‘speci
fieke’ kwaliteiten per plek en per tijdsfase 
ruimtelijk kunnen worden gegenereerd in 

plaats van in de vorm te worden vastgelegd. 
Een en ander houdt dan ook in dat ter plaatse 
van het stationsgebied de schijnbaar toevallige 
bewegingen van het spoor, een ongezochte 
spanning in de ‘enveloppe’ teweeg brengen. 
De bocht van het spoor ter plaatse van het cen
trum kan benut worden om de bandstructuur 
op zijn ruimtelijk vermogen te ‘bevragen’,  
dat wil zeggen functioneel en cultureel te ver
beelden.
Alvorens de enveloppe architectonisch te gaan 
interpreteren, komt het erop aan, een indrin
gende analyse en duiding van de verkeers
stromen met de eventueel ermee te verbinden 
functies van wonen, werken en vermaak te 
maken om deze vervolgens binnen de enve
loppe tot een beeldende expressie te brengen. 
In het oog springt reeds de onderspoorse 
doorgang, die met een ovaalvormige rotonde 
een synthese vormt met de langgerekte se cun
daire ontsluitingsweg van de bandstructuur, 
waaraan op organische wijze het busstation 
kan worden gekoppeld. 
Het meest boeiende is echter de wijze waar op 
het spoor ter plaatse van het station met een 
soepele bocht de bandstructuur ‘ontregelt’, 
wat als een beeldend beginsel kan worden 
opgevat. Er dienen zich dan krachtige inter
pretaties aan. Zo kan worden gezocht naar  
de wijze waarop de ‘enveloppe’ van de band
structuur in de vorm van een te betreden over
kapping zowel wordt gevouwen als geplooid, 
maar evengoed kan het ‘gebaar’ van de band
structuur door het kopstation in de vorm van 
een hoogbouw worden beantwoord.
Zo zou in zo’n eerste schets een complex van 
beeldende principes ontstaan, waarin de 
noodzakelijke condities zoals technische over
kapping, publieke ruimtes, verstrengeling van 
wonen en werken, culturele evenementen 
eerst op hun eigen ‘normatieve’ vermogens 
worden onderzocht. Eveneens zouden, zoals 
in het Maankwartier, de typisch ‘narratieve’ 
referenties’ naar de mijnstreek en de stede
lijke kenmerken van de situatie kunnen wor
den ingezet. Dit geeft de mogelijkheid het 
historisch erfgoed van zowel de binnenstad 

als de moderne hoogtepunten met de norma
tieve noties te verbinden van het vormgeven 
aan verkeersstromen.

Zo zullen op grond van objectieve criteria, 
waarin verkeersstromen, intensief grondge
bruik, afstemming van publieke domeinen in 
termen van veiligheid en overzicht, al te stere
otype beelden vermeden kunnen worden en 
beeldloze interpretaties ontstaan. Het zou 
hier een benadering kunnen zijn waarbij, zo als 
in de schilderijen van Bracque en Schwitters, 
slechts enkele referenties, en dan nog als frag
ment, in het ontwerp een rol spelen, om ver
volgens op te gaan in een grensverleggende  
– in plaats van in een bevestigende – identiteit. 
Anders gezegd, het gaat om de verlevendiging 
van de taal van de stad in plaats van deze taal 
met clichés te laten dichtslibben. Om een beeld 
te geven: de architectuur zou uit de ste den
bouwkundige ‘lezing’ moeten voortkomen. 
Om het spel met de geschiedenis te spelen, 
zouden voorts de karakteristieken van de 
Staatsmijnen zowel in hun solide staat als in 
die van hun verval moeten worden be en 
verwerkt om aan de bloei en de ondergang 
ervan te herinneren.
Het zal duidelijk zijn dat ook de directe refe
renties aan Lange Jan en Lange Lies uit het 
plan van Jo Coenen moeten worden gerela
tiveerd. Liever zou ‘de wraak van de Lange 
Lies’, die verkeerde kant uitviel, aanleiding 
moeten zijn om een ónverwachte richting in 
het plan te introduceren. Deze richting kan als 
herinnering aan het gewraakte plan Dinge
mans uit 1966 gelden, maar nog veel meer  
als uitdrukking worden beschouwd om een 
vitalere ontwikkeling te voorzien dan in de 
classicistische notie wordt voorgesteld. De 
schijnbaar toevallige richting verleent ook het 
Belastinggebouw een context, anders dan uit
sluitend als voortzetting van de stadsmorfo
logie. Op deze wijze zien we een gelaagd plan 
ontstaan, dat zich concreet met de uiteenlopende 
kenmerken uiteenzet in plaats van zich er op al 
te causale wijze in te verankeren. 
De bijgaande schetsen tonen enkele manie

ren waarop de bandstructuur als enveloppe 
binnen de criteria zowel visueel tastbaar, als 
programmatisch ruimtelijk kunnen worden 
ontwikkeld. In dit stadium gaat het echter om 
de illustratie van een mentaal concept.
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Maankwartier en zo…

Ol van Iersel Nieuwbouw als 
verslechtering

Stijn Huijts 

Reactie

Dhr. O. van Iersel (Ginneken en Bavel 1938) was als vervoersplanoloog verbonden aan de staf van Stadsbus Maastricht. Sinds 1999 voorzitter van Rover Limburg.

Heerlen, 22 juni 2004
Mijne heren, 

Zoals ik reeds mondeling heb medegedeeld 
aan Hans Pannemans (28 mei) en Ben van 
Melick (9 juni) kan ik niet op jullie verzoek 
ingaan om mijn mening te geven over het 
Maankwartier ter publicatie in een door jullie 
uit te geven krant. 

Om te beginnen bevalt jullie stijl van commu
niceren mij allerminst. Het in de aanhef van 
deze brief genoemde document werd mij 
onaangekondigd toegestuurd, dat wil zeg gen: 
bij mijn buurman in de brievenbus gegooid, 
en dat terwijl ik in het stuk ongevraagd als 
'respondent' wordt opgevoerd. Het was wel 
zo netjes geweest als hierover even contact 
was geweest. Een aantal van jullie kent mij 
persoonlijk, dus ik zie geen enkele reden 
waarom er niet even telefonisch overleg had 
kunnen plaatsvinden. Dat overleg hebben 
jullie blijkbaar wel gehad met enkele anderen 
van de genoemde respondenten, getuige de 
asterisk die bij sommige namen is aangebracht 
en waaruit moet blijken dat de persoon in 
kwestie zijn medewerking reeds heeft toe
gezegd. In plaats daarvan gaan jullie als een 
dief in de nacht te werk, een methode die Piet 
Gerards ook al verkoos bij de verspreiding 
begin dit jaar van zijn ‘pamflet’. 
Het is mij overigens niet duidelijk waarom 
juist deze respondenten zijn benaderd en niet 
bijvoorbeeld nog tien anderen. Ik had graag 
meegedacht over een zo breed mogelijk 
ge zelschap van gerespecteerde lieden met 
een mening. 
Verder ben ik er intussen achter gekomen dat 
jullie niet eens het fatsoen (of de moed?) heb
ben om de bedenker van het plan waar jullie 
zo tegen gekant zijn een afschrift van jullie 
brief te sturen. 

Andere belangrijke redenen om niet op jullie 
verzoek in te gaan zijn de constatering dat er in 
de brief feitelijke onjuistheden staan alsmede 
de buitensporig tendentieuze toon van het 
ge heel, waardoor ik ernstig ben gaan twijfe
len aan de goede bedoelingen van de afzen
ders. 
Zeker, er moet een goede inhoudelijke dis 
cus sie gevoerd worden over het plan, maar dit 
is niet de manier. Jullie maken er op deze 
ma nier zonder enige reden een stellingen
oorlog van, door te proberen iedereen te 
polariseren en in ‘kampen’ in te delen. Dit doet 
vermoeden dat jullie er andere agenda’s op na 
houden dan die van het gemeenschappelijke 
intellectuele streven dat de culturele elite van 
Heerlen (al thans wat daar nog van over is) 
voor ogen zou moeten hebben. 
Jullie zouden eens wat verder moeten kijken 
dan de buitenkant. Maar in plaats van jezelf 
op de hoogte te stellen van de essentie van de 
voorliggende plannen of anderen ertoe aan te 
sporen dat te doen, verwachten jullie nu dat 
professionals en deskundigen die de achter
gronden, de feiten en de details niet kennen, 
zomaar op afstand even een gefundeerd  
oor deel over het stationsplan uit hun mouw 
schudden. Ik kan me nauwelijks voorstellen 
dat een serieuze, zichzelf respecterende 
ar chitect of stedenbouwkundige zich hier
voor zou lenen zonder grondige kennis van de 
hoed en van de rand. 

Natuurlijk zal ik als geboren Heerlenaar des
gevraagd waar nodig en relevant mijn reactie 
op de plannen geven, maar ik kies daarvoor na 
lezing van jullie tendentieuze brief bij na der 
inzien liever zelf het tijdstip en het medium. 
Om misverstanden te voorkomen wil ik er wel 
nog even op wijzen dat ik het concept en de 
uitgangspunten van het plan nog steeds erg 
goed vind, en dat ik met de bedenker ervan van 
mening ben dat het in een juiste chemie 
tussen hemzelf, de opdrachtgevers en één of 
meer illustere architecten (bijvoorbeeld van 
het kaliber Arets of Coenen) een cruciale ste
denbouwkundige oplossing voor het Heer
lense stationsgebied kan zijn. 

Met vriendelijke groeten, 
Stijn Huijts 

Aan de afzenders van het document Bij wijze 
van (lichtelijk gekleurde) informatie* 
 

* D
e brief die het inform

atiepakket begeleidde dat de respondenten toegezonden kregen

Uitgangspunt van mijn inbreng in deze discus
sie is dat ik het plan beoordeel op basis van 
mijn functie als ‘vervoerskundige’.
Ik kan geen oordeel uitspreken over de vorm
geving van het zogenaamde Maankwartier. 
Het enige wat ik over het plan wil zeggen, is 
dat er reeds een overaanbod is van 
(leegstaan de) winkels in Heerlen. Wat kan dit 
nieuwe project hieraan verbeteren? Ik ben 
‘verkeersdeskundige openbaar vervoer’, dat 
is mijn uitgangspunt in deze discussie.
De huidige situatie is misschien niet optimaal, 
esthetisch/organisatorisch et cetera, maar ze 
functioneert wel. De doorgang, het tunneltje, 

van de Saroleastraat naar het station is heel 
praktisch, ook de loketten zijn voor deze route 
logisch gelegen. 
Vooral belangrijk is dat het station zo vlak bij 
het centrum van de stad ligt: letterlijk op loop
afstand. Dat is zeldzaam en een zeer groot 
voordeel voor het openbaar vervoer. Het cen
trale busstation ligt eigenlijk ideaal, vlak naast 
het treinstation. Overstappen is geen pro
bleem, ook al is de trap niet echt prettig.
In de toekomstige plannen zou het busstation 
niet versnipperd mogen worden. Het is nu vrij 
royaal opgezet met ‘vertrekeilandjes’, maar 
ook met ‘bufferruimtes’ voor parkerende en 

pauzerende bussen. Een buitenstaander reali
seert zich meestal niet dat een ‘buffer’ er óók 
bijhoort om de zaak ‘draaiend’ te houden. In 
het nieu we plan is er daarvoor geen plaats. 
Ook is in het nieuwe plan het busstation erg 
klein ingetekend, met name in relatie tot de 
ge noem de ‘bufferruimtes’ en de vertrekplaat
sen, die te kort zijn voor gelede bussen of ver
dubbelingsbussen. Ook de ‘routering’ van de 
buslijnen is niet logisch geprojecteerd:  
de huidige situatie is logisch en functioneert 
goed. Daar moet men niet te gemakkelijk over 
denken. Waar is een grote fietsentstalling 
gesitueerd? Directe aan en afvoermogelijk

heden naar en van het openbaar vervoer zijn 
wezenlijk voor een goed functioneren. Het 
nieuwe p&rterrein ligt ook wel zeer ver weg 
van het nsstation!
Dat kun je een reiziger/automobilist niet aan
doen, laat staan dat het motiverend werkt om 
het openbaar vervoer te gebruiken.

Ton Vandenbergh (Heerlen 1957) en Harold Janssen (Schinnen 1963) zijn architect te Heerlen en schreven hun bijdrage namens bestuur bna kring ZuidLimburg.


