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1.

Inleiding

1.1

Gemeente Geleen
p.a. Markt 1
6160 AP Geleen
Provincie Limburg
Inventarisatiegebied Mijnstreek
Aantal inwoners 33.827 (1-1-1991)
Oppervlakte : 24,733 km2
Nederzettingen : Geleen, Daniken, Krawinkel,
Kerensheide, Lindenheuvel, Lutterade.

1.2

De gemeente Geleen behoort tot het inventarisatiegebied Limburgse Mijnstreek. In het noorden
grenst Geleen aan de gemeenten Born (inventarisatiegebied Midden-Limburg) en Sittard. De
oostelijke begrenzing wordt gevormd door de gemeenten Sittard en Schinnen. Aan de zuidzijde
bevindt
zich de gemeente Beek, westelijk van
Geleen ligt
de gemeente Stein.
De gemeentegrenzen van Geleen zijn in 1982 tot
stand gekomen.

2.

Bodemgesteldheid

2.1

De gemeente Geleen heeft van noordwest naar zuidoost
een maximale lengte van ca. negen kilometer, in
oostwestrichting een maximale breedte van bijna vijf
kilometer.
Geleen maakt deel uit van de Maasvlakte. Dit
gebied wordt in het zuiden begrensd door het
Plateau van Schimmert, in het oosten door de
steile rand van het plateau van Doenrade en in
het noorden door de Selfkant (Duitsland). Bij
Susteren (inventarisatiegebied Midden-Limburg)
gaat de Maasvlakte over in de vlakte van MiddenLimburg. De ondergrond wordt gevormd door de
carboonhorst die 400 meter onder het maaiveld
ligt en in noordwestelijke richting door de
breuk van Heerlerheide die onder Geleen, en de
Feldbiss die onder Sittard doorgaat, in schollen
wordt verdeeld. De bovengrond wordt gevormd door
middenterrasafzettingen van zand en fijn grind
die weer bedekt zijn met een laag loss van vijf
tot acht meter dikte. Het Maasdal is in het
middenterras uitgeschuurd en wordt gevormd door
afzettingen van het laagterras die weer bedekt
zijn met rivierklei.
De bodemkaart van Zuid-Limburg onderscheidt
binnen de huidige gemeentegrenzen van Geleen de
volgende grondsoorten.
De noordwestpunt van de gemeente bestaat uit
zandige lössgronden, een gedeelte wordt gevormd
door de Graetheide. Het overige grondgebied van
de gemeente Geleen bestaat vrijwel geheel uit
lösshoudende gronden.
Het hoogste punt van de gemeente Geleen bevindt
zich in het zuidelijk deel van de gemeente op
ongeveer 78 meter +NAP. Het laagste punt is
gelegen in de noordwestpunt van de gemeente op
ca. 48 meter +NAP.
Het grondgebied van de gemeente wordt doorsneden
door enkele beken die zorgdragen voor een adequate afwatering binnen de gemeente. De Keutelbeek komt de gemeente vanuit de zuidelijk gelegen gemeente Beek binnen en doorsnijdt de gemeente van zuid naar noord, ter hoogte van de
kern Geleen mondt zij uit in de Geleenbeek. De
Geleenbeek vormt voor een groot deel de oostelijke begrenzing met de gemeente Sittard, en
stroomt eveneens van zuidelijke in noordelijke
richting.

Het
via
van
het

grondgebied van de gemeente Geleen watert
de Keutel- en Geleenbeek af in de richting
de Maas en behoort tot het beheersgebied van
waterschap Roer en Overmaas.

3.

Bodemqebrulk

3.1

Agrarisch
Het grootste gedeelte van het inventarisatiegebied Mijnstreek is bedekt met loss of lössoïden.
Dit maakt de bodem bijzonder geschikt voor akkerland en grasland. Evenals elders in Limburg
was ook in de Mijnstreek het gemengd bedrijf de
algemeen voorkomende vorm omdat men vanwege de
mestvoorziening ook op de lössgrond moest vasthouden aan een vruchtopvolging in combinatie met
veehouderij. Geleen wordt gerekend tot het overgangsgebied rond Sittard. Het bedrijfstype was
gemengd, maar met meer grasland dan in het noorden van de provincie. Rond 1875 bedroeg het
bouwland 68% en het weiland 21%, de oppervlakte
woeste grond bedroeg 11%. De bevolking was tussen 1815 en 1875 met 40% gegroeid tot een dichtheid van 194 personen per 100 ha. cultuurgrond.
Rond 1910 behoorde het overgangsgebied rond
Sittard samen met de Maasdorpen en Onderbanken
tot de drie gebieden in Zuid-Limburg met de
geringste bedrijfsgrootte van heel de provincie,
terwijl Zuid-Limburg als geheel werd gekenmerkt
door grotere bedrijven.
Vergelijking van kaartmateriaal vervaardigd rond
1810 en 1935 kan het geschetste beeld verder
verduidelijken.
Het noordelijk en westelijk deel van de gemeente
werd rond 1810 gevormd door de Graetheide, een
groot heidegebied met op enkele plaatsen kleine
perceeltjes akkerland. Het oostelijk en zuidelijk deel van de gemeente bestond uit akkerland.
In dit gedeelte waren de drie kernen Geleen,
Lutterade en Krawinkel gelegen. Alle drie de
kernen waren langgerekte straatdorpen met perceln weiland nabij de huizen. De kernen Lutterade en Krawinkel werden aan de westzijde begrensd
door een bosgebied van bescheiden omvang.
Langs de Geleenbeek, die voor een deel de oostelijke begrenzing vormde lagen weilanden.
In de periode tussen het eerste kwart van de
negentiende eeuw en circa 1935 traden flinke
veranderingen op in het bodemgebruik. De Graetheide in het noordelijk en westelijk deel van de
gemeente was grotendeels omgezet in akkerland.
Her en der was tevens loofhout aangeplant. Rond
de Heksenberg was een bosgebied van enige omvang
ontstaan. Ook was op beperkte schaal weiland
aangelegd.
In het oostelijk deel van de gemeente had met de
toename van de woonbebouwing ook een toename van
de weidegronden en boomgaarden plaatsgevonden.

Dit is verklaarbaar door de toegenomen vraag
naar vlees, groente, fruit en melkprodukten
vanuit de gegroeide bevolkingscentra. Een groot
deel van het zuidelijk grondgebied van Geleen
werd door het mijncomplex van de Staatsmijn
Maurits in beslag genomen. Langs de Keutelbeek
waren weilanden en boomgaarden aangelegd. Het
overige zuidelijke deel van de gemeente werd
afwisselend door akkerland, weiland en boomgaarden in beslag genomen.
Het agrarisch bodemgebruik heden ten dage geeft
het volgende beeld te zien.
Enkel in de noord- en noordoostpunt van de gemeente zijn landbouwgebieden van enige omvang
aanwezig. Het oostelijk deel van het grondgebied
van Geleen wordt vrijwel geheel in beslag genomen door woonbebouwing, en het westelijk deel
heeft een industriebestemming (chemie). In het
zuidelijk deel zijn naast woonbebouwing ook
rekreatieve voorzieningen en een winkelcentrum
tot ontwikkeling gekomen.
Het agrarisch bodemgebruik is teruggedrongen tot
een randgebeuren.
3.2

Niet-agrarisch
-Steenkool
Op het grondgebied van de gemeente Geleen kwam
de Staatsmijn Maurits tot ontwikkeling. De eerste steenkool kwam in 1923 boven de grond. In
1930 was de steenkoolproduktie van de gezamelijke Limburgse kolenmijnen ongeveer 12 miljoen
ton, een getal dat tot de normale jaarproduktie
ging behoren, met uitzonderingen door oorlogsomstandigheden. De Staatsmijn Maurits bracht een
enorme bedrijvigheid met zich mee met mijngebouwen, overslagstations, steenkoolwasserijen e.d..
Daarnaast werden voor de duizenden werknemers op
grote schaal huizen gebouwd. Ook werden kerken
en ontspanningsmogelijkheden gebouwd.
In paragraaf vijf zal nader worden ingegaan op
de ontwikkeling van de Staatsmijn Maurits.
-Kalksteen
Aanvankelijk werd de kalksteen enkel gebruikt
als bouwmateriaal en voor bemesting. In de kalkovens werd de kalk door verhitting in ongebluste
kalk omgezet, deze werd als meststof in de landbouw gebruikt.
De eerste fabriek voor verwerking van kalksteen
tot cement kwam in 1875 in Vijlen (Zuid-Limburg)
tot stand. In 1930 werd het stikstofbindingsbedrijf van de Staatsmijnen in Geleen in bedrijf
gesteld. Hiermee begon de verwerking van kalksteen door de chemische industrie.

-Lössleem
De in de Mijnstreek op grote schaal aanwezige
lössleem is geschikt voor de baksteenindustrie.
Deze grondstof komt in grote hoeveelheden voor
en is vrij constant van samenstelling. Kaartmateriaal vervaardigd rond 1935 maakt melding van
de aanwezigheid van een steenfabriek op het
terrein van de Staatsmijn Maurits.

4.

Infrastructuur

4.1

Landwegen
Uit kaartmateriaal vervaardigd rond 1810 blijkt
dat de gemeente Geleen destijds over een weinig
ontwikkeld onverhard wegennet beschikte. De
uitgestrekte Graetheide in het westelijk deel
van de gemeente was slechts toegankelijk over
een aantal paden.
De verharde weg Maastricht-Roermond passeerde de
gemeente aan de westzijde op het grondgebied van
de gemeente Stein. De drie belangrijkste kernen
in het oostelijk deel van de gemeente waren met
elkaar verbonden door onverharde wegen. Vanuit
de meest zuidelijke kern Krawinkel liepen tevens
een tweetal wegen in zuidelijke richting naar de
kern Neerbeek (gemeente Beek). Vanuit de kern
Geleen liep een weg in noordoostelijke richting
langs de Geleenbeek naar Munstergeleen (gemeente
Sittard). Een andere route liep in zuidoostelijke richting naar de gemeente Schinnen.
Omstreeks 1860 waren er nauwelijks veranderingen
opgetreden in de ontwikkeling van het wegennet.
Wel werd de gemeente van zuid naar noord doorsneden door de nieuwe verharde weg MaastrichtRoermond. Deze weg passeerde de kern Geleen aan
de westzijde en was in de jaren veertig van de
negentiende eeuw in de plaats gekomen van het
bovengenoemde oudere tracé dat meer westelijk en
buiten de gemeentegrens was gelegen. Langs het
nieuwe tracé werd op een tweetal plaatsen tol
geheven. Het overige wegennet verkeerde nog
steeds in onverharde toestand.
In de periode tot 1940 werd een groot deel van
de interlokale wegen binnen de gemeente verhard.
Ook werd het wegennet uitgebreid. De kernen
Geleen, Lutterade en Krawinkel waren met elkaar
verbonden door een net van verharde wegen. De
meer westelijk gelegen nieuwe kern Lindenheuvel
beschikte eveneens over een verhard wegennet en
was door verharde routes verbonden met de
Staatsmijn Maurits en de andere drie kernen.
De Graetheide werd doorsneden door de verharde
oostwest verbinding Sittard-Berg aan de Maas
(gemeente Stein).
Vanuit de gemeente Geleen liepen verharde wegen
in westelijke richting naar Urmond en Stein; in
zuidelijke richting naar Beek, Elsloo en Neerbeek; in oostelijke richting naar Sweikhuizen,
Nuth en Munstergeleen en in noordelijke richting
naar Sittard en Einighausen.

4.2

Waterlopen
Op het grondgebied van de gemeente Geleen bevinden zich geen waterlopen die van enig belang
zijn voor de infrastructuur. De Geleenbeek en de
Keutelbeek werden reeds in de paragraaf Bodemgesteldheid behandeld.

4.3

Spoorwegen en tramlijnen
De grootste wijzigingen op het gebied van de
infrastructuur tussen 1850 en 1940 werden veroorzaakt door de aanleg van spoorlijnen.
In 1865 kwam de spoorlijn Maastricht-Roermond
gereed. Deze lijn doorsneed het westelijke deel
van de gemeente en doorkruiste de straatdorpen
Krawinkel en Lutterade. Bij deze laatste kern
kwam een halte. In 1896 werd de lijn SittardHeerlen-Herzogenrath (Duitsland) geopend. Deze
werd aangelegd met het oog op de ontginning van
steenkoolvelden. Deze lijn kwam de gemeente in
de noordoosthoek binnen en kreeg een halte aan
de oostzijde van de kern Geleen. In de zuidoostpunt van de gemeente verliet deze spoorlijn de
gemeente. Een tweetal mijnsporen doorkruisten de
gemeente van oost naar west. Een lijn uit de
richting Heerlen kwam de gemeente in de zuidoostpunt binnen, vervolgens liep deze lijn in
noordwestelijke richting naar de haven van
Stein. Vanaf het terrein van de Staatsmijn
Maurits liep eveneens een mijnspoor naar de
haven van Stein. Net buiten de gemeentegrens van
Geleen sloot deze lijn aan op het mijnspoor uit
de richting van de Staatsmijn Emma. De spoordijk
waarop deze lijn was gelegen vormt nog steeds
een bijzonder element in het landschap.
Tramlijnen werden niet aangetroffen op het grondgebied van de gemeente Geleen.

5.

De gemeente Geleen, nederzettingen

5.1

Kernen in de gemeente Geleen

De rond 1810 vervaardigde Tranchotkaart schetst
het volgende beeld van de bebouwing van de gemeente Geleen. De bebouwing van kern Geleen lag
langs enkele onverharde wegen op de westelijke
oever van de Geleenbeek. De Keutelbeek stroomde
door de kern Geleen om vervolgens in de Geleenbeek uit te monden. Even ten westen van de kern
Geleen lag Lutterade. Ook dit gehucht bestond
uit langgerekte bebouwing langs enkele wegen in
oostwestelijke richting. De iets zuidelijker
gelegen kern Krawinkel vertoonde een vrijwel
identiek beeld als de kern Lutterade. De Keutelbeek doorkruiste het meest oostelijke deel van
dit straatdorpje.
Rond 1835 telde Geleen 2091 inwoners, ongeveer
450 huizen, een kerk en een school en een tweetal watermolens.
Rond 1865 was in de omvang van de in Geleen
aanwezige bebouwing nauwelijks verandering opgetreden. De komst van de spoorlijn MaastrichtSittard en de verharde weg Maastricht-Roermond
hadden nog geen gevolgen gehad voor de omvang
van de in de gemeente aanwezige bebouwing. De
grootste veranderingen in de gemeente Geleen
traden op in de periode 1900-1940.
Gedurende de negentiende en begin twintigste
eeuw droeg de gemeente Geleen een uitgesproken
plattelandskarakter. In 1920 telde het dorp 4478
inwoners. Aan de uitvoering van openbare werken
werd nog nauwelijks gedacht. Als riolering fungeerde de Keutelbeek, die door de straten van de
kern Geleen kronkelde. Wat de bebouwing betreft
kon men een drietal min of meer afzonderlijke
kernen onderscheiden te weten Geleen, Lutterade
en Krawinkel. Deze kommen beschikten slechts
over een enkele in slechte staat verkerende
verbindingsweg.
De mijn Maurits bevond zich direkt westelijk van
de spoorlijn Beek-Sittard.
In 1914 werd in Geleen het elektriciteitsnet
aangelegd. In de oude kern werd het eerst begonnen, waarna in 1917 Krawinkel werd aangesloten
en in 1922 Lutterade en een gedeelte van Lindenheuvel. Na 1925 breidde het elektriciteitsnet
zich gestadig uit. In 1926 werd Geleen aangesloten op het waterleidingnet. Vóór die tijd maakten de inwoners gebruik van pompen en putten.
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Aansluiting op de gasdistributienet geschiedde
pas na de tweede wereldoorlog.
Toen in 1920 verondersteld mocht worden dat de
gemeente als gevolg van de uitbreiding van de
Staatsmijn Maurits snel zou gaan groeien, vatte
men het plan op om de onbebouwde ruimte die
tussen de drie bestaande kernen gelegen was,
geleidelijk aan vol te bouwen. In verband hiermee werd in dit jaar nog opdracht verstrekt aan
Ir. J. Cuypers om een uitbreidingsplan te ontwerpen. Dit plan vormt de direkte oorzaak voor
de tegenwoordige structuur van de gemeente. Op
een centraal gelegen punt werd een marktterrein
geprojecteerd met daarop een nieuw gemeentehuis.
Aan deze plannen werd op zeer snelle wijze uitvoering gegeven want reeds op 11 november 1922
werd het nieuwe gemeentehuis officieel in gebruik genomen. Vanaf het marktplein werden naar
de oude kernen behoorlijke verbindingswegen
geprojecteerd, terwijl rondom de markt een nieuwe stadskern werd ontworpen, die geleidelijk tot
de reeds bestaande bebouwing zou worden uitgebreid.
De meest intensieve bebouwing vond in de eerstvolgende jaren niet plaats in de omgeving van
het nieuwe centrum, doch juist in een tot dan
toe geheel onbebouwd gebleven gedeelte te weten
Lindenheuvel in de noordwesthoek van de gemeente. Dit was het gevolg van twee verschillende
oorzaken :
- alle bouwgronden te Lindenheuvel, met een
totale oppervlakte van 68 ha. waren eigendom van
de gemeente, de woningen werden gebouwd met een
garantiecontract van de Staatsmijnen ;
- de uitbreiding van de mijn eiste de aanbouw
van talrijke arbeiderswoningen die niet te ver
van de mijn verwijderd mochten liggen.
Tot dit laatste bood het plan van Ir. Cuypers
voldoende gelegenheid. Bij de bebouwing van
Lindenheuvel is zeer systematisch te werk gegaan. Een en ander leidde ertoe dat wederom een
geheel nieuwe bebouwde kern ontstond, die geleidelijk aan is gegroeid tot een concentrische,
rond kerk en markt gegroepeerde kom van ongeveer
1650 woningen, die hoofdzakelijk bewoond werden
door mijnpersoneel.
Daarnaast ontwikkelde zich in de loop der jaren
in het centrum van de gemeente, in de omgeving
van het nieuwe gemeentehuis een bebouwing die
voor een belangrijk deel bestond uit zakenpanden.
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Ook kwamen nieuwe verbindingswegen tot stand tussen het centrum
en de oude kernen waarlangs over het algemeen druk werd gebouwd. Na vele jaren van voorbereiding kwam in 1938 een definitief uitbreidingsplan in hoofdzaken tot stand. In verband met
de oorlogsomstandigheden heeft het tot 1946 geduurd voordat er
een uitbreidingsplan in onderdelen tot stand kwam.
De groei
1920
1925
1930
1935
1938

van de bevolking was als volgt:
ca.
4400 inwoners
ca.
6500 inwoners
ca.
120O0 inwoners
ca.
140O0 inwoners
ca.
150O0 inwoners

Particulier initiatief was onvoldoende om de
toeneming van woonruimte gelijke tred te doen
houden met de uitbreiding van de bevolking.
Daarom gingen de Staatsmijnen ertoe over de
huisvesting van hun beambten en arbeiders zelf
ter hand te nemen, terwijl tal van woningen tot
stand kwamen door de zorg van woningbouwverenigingen en bouwmaatschappijen. Vanaf 1920 werden
door de Staatsmijnen uitgebreide woningcomplexen
aangelegd omvattende een totaal van 543 woningen
(ingenieurs-, beambten- en arbeiderswoningen). Deze werden o.a. gebouwd in het Mauritspark, en op het Kluis-en Romanieveld. Hierop zal
nog worden teruggekomen.
Kaartmateriaal uit 19 35 bevestigt het bovengeschetste beeld. Enkel in de kern Geleen bevond
zich aaneengesloten bebouwing. De overige bebouwing was lintbebouwing. Langs de doorgaande weg
Maastricht-Sittard had een duidelijk toename van
bebouwing plaatsgevonden. Ook nabij het station
aan de spoorlijn Maastricht-Sittard was nieuwe
bebouwing ontstaan. De planmatige bebouwing van
de nieuwe kern Lindenheuvel in het westelijk
deel van de gemeente is goed herkenbaar. De
bebouwing van de oorspronkelijke drie kernen
Geleen, Lutterade en Krawinkel was naar elkaar
toegegroeid.
Ten behoeve van de werknemers van de mijnindustrie m.n. van de nabijgelegen Staatsmijn Maurits
werden in Geleen honderden woningen gebouwd.
Deze zijn eerder in deze paragraaf al deels
behandeld. Een overzicht van deze specifieke
woningbouw wordt gegeven in bijlage I.
De Staatsmijn Maurits lag voor het grootste deel
op Geleens grondgebied. Met de aanleg van de
jongste van de vier Staatsmijnen werd in 1915
een begin gemaakt nadat op 12 maart van dat jaar
bij Koninklijk Besluit was vastgesteld dat de
Staat ook de (westelijke) Maaskolenvelden zou
gaan ontginnen.
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Rondom de twee betonnen schachten breidde de Maurits zich uit
tot een der grootste en modernste mijnen van het Europese
vasteland. In 1923 leverde zij haar eerste kolen. De totale
bezetting bedroeg destijds ruim 500 man.
Langzamerhand groepeerden zich rondom de schachten de schachtgebouwen en de werkplaatsen, een
kolenmalerij, twee ketelhuizen en een elektrische centrale. Daarnaast kwamen er magazijnen en
wasserijen, bad- en kantoorgebouwen. In 1927
werd de elektrische centrale in bedrijf genomen.
Voor 1940 vond ook de uitbouw van het stikstofbindingsbedrijf (SBB) plaats, en werd een cokesfabriek gebouwd. De bebouwde oppervlakte van de
Maurits bedroeg in 1952 een miljoen vierkante
meter en over het terrein liep ongeveer 200
kilometer spoorlijn. Bijna 10.000 mensen vonden
er hun bestaan.
Na de terugslag tijdens de tweede wereldoorlog
en het herstel van de vernielingen, nam de Limburgse kolenproduktie het voortouw in de energievoorziening van ons land. Mechanisatie kwam
ook in de mijnen op gang.
In de jaren vijftig ontstonden de eerste voorraadoverschotten. In 1952 werd begonnen met het
aanleggen van twee schachten voor de geplande
Staatsmijn Beatrix bij Herkenbosch. Deze zou
echter nooit in gebruik genomen worden.
De vondst van het grote aardgasveld bij Slochteren in 1959 was een nieuwe factor die de kolenmijnen belaagde.
De chemische industrie van de mijnbedrijven zag in olie en
aardgas een goedkope vervanging van cokesgas en ging overschakelen. In december 1965 werd het besluit genomen de steenkoolwinning op termijn te beëindigen, met de Staatsmijn Maurits als
eerste slachtoffer in 1967.
Op de terreinen van de Maurits kwam de grootschalige chemische industrie van DSM tot ontwikkeling.

Ontwikkelingen na 1940
De gemeente Geleen werd 5 oktober 1942 getroffen
door een zwaar bombardement. Honderden panden
werden geheel vernield of zwaar beschadigd.
Bijlage II geeft hiervan een overzicht.
Na de tweede wereldoorlog hield de groei van
Geleen onverminderd aan. Het grondgebied ten
oosten van de spoorlijn Maastricht-Sittard werd
grotendeels volgebouwd. De vroegere kern Geleen,
Krawinkel,Lutterade en Lindenheuvel zijn opgenomen in de vrijwel aaneengesloten bebouwing.
Enkel in de noordoostpunt van de gemeente behield het grondgebied zijn agrarische bestemming.
13

In het zuidelijke deel werden naast woningbouw rekreatieve
bestemmingen gerealiseerd en kwam een winkelcentrum tot ontwikkeling. Het westelijk deel van het grondgebied wordt grotendeels door het chemisch bedrijf DSM in beslag genomen. De
ruimte tussen de kern Lindenheuvel en de spoorlijn MaastrichtSittard werd eveneens grotendeels volgebouwd. De noordpunt van
de gemeente met de Graetheide bestaat uit een uitgestrekt
landbouwgebied met enkele verspreid gelegen boerderijen.
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6.

Conclusies Geleen

6.1

Inleiding

Naar aanleiding van het voltooide veldwerk en
een nader onderzoek in het bouwvergunningenarchief kan de gemeentebeschrijving van Geleen
afgerond worden met een aantal gevolgtrekkingen.
Tijdens de inventarisatie zijn 202 registratieformulieren gebruikt waarop vaak meer dan een
object is beschreven. Een aantal objecten maakt
deel uit van woninggroepen en complexen. Behalve
een verdichting van de in 1850 reeds aanwezige
structuur heeft er in Geleen namelijk vanwege de
vroeg op gang gekomen mijnindustrialisatie een
opvallende groei buiten de oude structuur
plaatsgevonden. De kwaliteit van enkele woninggroepen c.q. stedebouwkundige structuren is momenteel nog van
dien aard dat zij de kwalificatie "bijzonder gebied" verdienen.
Een kaart waarop deze gebieden zijn aangeduid treft U aan in de
bijlagen. Gezien de specifieke aard van de ontwikkeling die de
gemeente tussen 1850 en 1940 heeft doorgemaakt is het van
belang deze globaal weer te geven in een stedebouwkundige
typologie (zie bijlagen).
6.2

Bijzondere gebieden
Bijzonder gebied Lindenheuvel
Algemene karakteristiek
Tussen 1926 en 1930 werden met een garantiecontract van de Staatsmijnen door de Stichting
Thuis Best ruim 650 woningen op de Lindenheuvel
gebouwd. De woonwijk was reeds in 1919 door
architect Jos Cuypers ontworpen. Het betreft de
adressen : Kerkhoflaan 6-20, 24-46; 3-25,29-31;
Begoniasingel 2-24, 62-124, 1-23, 93-123; Eikenlaan 2-16, 1-15; Esdoornstraat 2-32, 1-49; Lindenlaan 6-12; Berkenlaan 1-23; Hyacintenlaan 216, 26-40; 46-68, 74-82, 1-27, 41-47; Rozenlaan
6-58, 11-25, 29-57; Narcissenlaan 2-56, 1-33;
Tulpenlaan 2-48, 1-47; Leliensingel 2-50, 1-35;
Seringenlaan 42-44, 48-66, 35-37, 47-61; Javastraat 2-10; Surinamestraat 6-12, 15-19 en de
Burgemeester Lemmensstraat 227-261, 281-311.
Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit
Lindenheuvel heeft een ruimtelijk concept van
hoge kwaliteit, geïnspireerd op de tuinstadgedachte. Het stedebouwkundig ontwerp dateert uit
1919 en is van Jos Cuypers. Het bestaat uit een
halve cirkel met radialen.
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De woningen zijn ondergebracht in blokken van twee tot vier
onder een kap en worden gekenmerkt door een sobere traditionalistische architectuur met enkele speelse details bijv. in de
oorspronkelijke voordeuren. De horizontale geledingen overheersen de verticale. Er zijn ca. 6 woningtypen te onderscheiden.

Bijzondere historische betekenis
Lindenheuvel geeft qua structuur, bestemming en
verschijningsvorm duidelijk uitdrukking aan de
specifieke sociaal-economische ontwikkeling van
de Mijnstreek: georganiseerde volkshuisvesting
voor de snel groeiende bevolking, op een schaal
die groter dan voorheen gebruikelijk was, gebaseerd op de tuinstadgedachte.
Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving
Lindenheuvel ligt op korte afstand van de voormalige Staatsmijn Maurits. Bij de bebouwing is
zeer systematisch te werk gegaan. Dit leidde
ertoe dat een geheel nieuwe bebouwde kom ontstond op behoorlijke afstand van de oude kern
Geleen. Lindenheuvel is geleidelijk aan gegroeid
tot een concentrische rond kerk en markt gegroepeerde kern die hoofdzakelijk bewoond werd door
mijnpersoneel. Het kerkgebouw betreft overigens
de O.L.V. van Altijddurende Bijstand uit 1928 en
werd ontworpen door architect J. Schoenmakers,
die tevens verantwoordelijk was voor de nabijgelegen pastorie. Tot het bijzonder gebied Lindenheuvel behoort eveneens de begraafplaats met
mortuariumgebouwtje.
Gaafheid en Zeldzaamheid
De gaafheid van de hiervoor genoemde kwaliteiten
is nog in redelijke mate aanwezig: niet uniforme
aanpassingen en de sloop van ca. 230 woningen
beperken deze gaafheid enigszins. Woninggroepen
zijn in de Mijnstreek niet zeldzaam, maar Lindenheuvel onderscheidt zich door omvang, opzet
en ligging. Wanneer men de zeldzaamheid van
dergelijke woninggroepen vanuit een provinciaal
of nationaal oogpunt beziet neemt de waarde
ervan uiteraard sterk toe.
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Bijzonder gebied Marcellienstraat e.o.
Algemene karakteristiek
Het bijzonder gebied Marcellienstraat e.o. bestaat uit gevarieerde bebouwing daterend uit de
gehele MIP periode langs de stratendriehoek
Marcellienstraat, Jodenstraat en Leursstraat.
Het betreft het centrum van de kern Oud-Geleen.
De betreft o.a. een gave gesloten hoeve uit
1869, een voormalige stoombierbrouwerij, een
neo-gothische kapel en vrijstaande villa's uit
de dertiger jaren van de 20e eeuw.
Bijzondere historische betekenis
De bebouwing van deze stratendriehoek in de
nabijheid van de Geleenbeek en aan de rand van
het vroegere landbouwgebied vormt grotendeels
een restant uit periode voor de snelle mijnindustrialisatie en heeft als geheel nog een
dorpskarakter. Dit wordt geaccentueerd door de
groenaanplant en de decoratieve straatlantaarns.
Een aantal objecten verdient aparte vermelding.
Het pand Jodenstraat no. 3 dateert uit 1910 en
vertoont lichte invloeden van de Chaletstijl. Op
de Jodenstraat no. 2 staat de voormalige kapelanie uit 1923 van de architecten Ph. Donders en
P. Schols. De bouwstijl bevat licht expressionistische invloeden. Het pand Leursstraat no. 6
in beinvloed door de neo-renaissance. Eveneens
aan de Leursstraat bevindt zich een kapel uit
ca. 1871 in een neo-gothische trant, deze is
reeds aangewezen als Rijksmonument. Hetzelfde
geldt voor het kerkgebouw dat overigens van voor
1850 dateert. Eveneens een rijksmonument is het
pand van de voormalige stoombierbrouwerij
Schrijnemakers gebouwd in een neo-classicistische bouwstijl. Vermeldenswaard is ook het pand
Marcellienstraat no. 17 daterend uit de 2e helft van de 19e
eeuw en gebouwd in een ecclecticistische stijl.
Gaafheid en Zeldzaamheid
De bebouwing aan deze stratendriehoek bezit nog
een hoge gaafheid. Ze dateert weliswaar uit de
gehele MIP periode maar vormt toch een fraaie en
samenhangende eenheid. De aangebrachte sierbestrating versterkt de waarde van dit dorpsgezicht.
Dorpsgezichten uit de MIP periode van een dergelijke gevarieerdheid en gaafheid zijn in Limburg
zeldzaam.
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6.3

Complexen
Op het grondgebied van de gemeente Geleen bevinden zich een aantal woningcomplexen.
Met de opkomst van de Staatsmijn Maurits in de
jaren twintig werden in de onmiddellijke nabijheid van de mijnzetel in het Mauritspark tientallen beambtenwoningen gebouwd. Thans resteren
nog een 18-tal woningen in blokken van twee en
drie onder een kap. Het betreft de adressen
Mauritspark 3,33,4,48,6,7,8,17-25 oneven, 22 , 24, 28, 29 , 30, 31 . Het waren opzichters- en
hoofdopzichterswoningen ontworpen door A.J.N.
Boosten uit Maastricht. In het kleine parkje
bevindt zich een kunstwerk bestaande uit o.a.
een tweetal plastieken inn keramisch materiaal :
deze symboliseren de landbouw en de mijnindustrie. De plastieken zijn vervaardigd door de
kunstenaars Quanjel en Van Thoor.
Aan de Prins de Lignestraat bevindt zich eveneens een complex voormalige beambtenwoningen
ontworpen door Alfonse Boosten uit Maastricht
i.o.v. Woning Vereniging Thuis Best. De woningen
dateren uit 1927. Het betreft de adressen :
Prins de Lignestraat 4-18 even;5-19 oneven en
21-27 oneven. De woningen zijn met twee of met
vier onder een kap gebouwd.
Aan de Parallelweg bevinden zich zes blokken van
vier woningen gebouwd i.o.v. de Staatsmijnen.
Oorspronkelijk bestond dit complex uit zeven
blokken. De woningen dateren uit ca. 1922 en
zijn door diverse aan- en verbouwingen ernstig
aangetast. Het betreft de adressen : Parallelweg
2-24 even en 34-56 even.
Aan de Leeuwerikstraat en de Nachtegaalstraat
bevindt zich een voormalige woninggroep. De
woningen werden rond 1928 in opdracht van Ons
Limburg voor de Woningvereniging Thuis Best
gebouwd. Deze voormalige mijnkolonie werd gebouwd met een garantiecontract van de Staatsmijnen. Thans resteren nog 78 woningen. Het betreft
de adressen : Leeuwerikstraat 1-37,1-36; Nachtegaalstraat 8-58, 78-124. Er zijn drie woningtypen te onderscheiden.

6.4

Objecten
Behalve bijzondere gebieden en woningbouwcomplexen beschikt Geleen over de nodige objecten
die zeker nadere aandacht verdienen.
Ter illustratie een alfabetisch overzicht van
deze panden.
In 19 38 bouwde architect W. Schelberg uit Sittard aan de Agnes Printhagenstraat no. 31 een
markant woonhuis in een traditionele bouwstijl
met expressionistische elementen.
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Aan de Beatrixlaan no. 2,4,7 en de Irenelaan 2,4,6 bevinden
zich in totaal zes voormalige ingenieurswoningen. Ze werden in
1938 door het Bouwbureau der Staatsmijnen ontworpen. De grote
gesloten hoeve Berostraat no. 5 dateert uit 1865. Het dubbel
woonhuis Graaf Huynlaan 11 en 13 werd in 1927 gebouwd naar een
ontwerp van architect Ph. Donders uit Geleen. In het ontwerp
zijn expressionistische invloeden onmiskenbaar aanwezig. Het
pand Graaf Huynlaan no. 19 dateert uit 1925 en werd ontworpen
door de Groningse architect Joh. Prununel in een zakelijk
expressionistische stijl. Het pand Graaf Huynlaan no. 2 werd in
1925 gebouwd naar een ontwerp van architect H. Bertrams. Het
traditionele ontwerp vertoont licht expressionistische elementen. Aan de Groenseijckerstraat bevinden zich een aantal
opmerkelijke gebouwen. Op nummer 23 staat een voormalige
kapelanie, waarschijnlijk gebouwd rond 1910 met een topgevel
met vleilagen en decoratief metselwerk. De nummers 25 en 27
herbergen het voormalige patronaatsgebouw eveneens uit ca.
1910. Het voormalige schoolgebouw op huisnummer 30 dateert uit
1915 en vertoont licht eclecticistische invloeden. Het pand
werd in 1920 vergroot. Aan deze straat bevindt zich tenslotte
nog een kapel uit 1938. Het ontwerp bevat neogothische elementen. De Gereformeerde kerk met woonhuis aan de Groenstraat no.
52 werd ca. 1928 gebouwd, het kerkgebouw heeft een kruisvormige
plattegrond. De indrukwekkende Sint Augustinuskerk staat bij de
Prins de Liqnestraat no. 31. De kerk werd in 1934 gebouwd naar
een ontwerp van Jos en Pierre Cuypers uit Roermond. Het neogothische ontwerp bevat expressionistische elementen. De frontgevel wordt geflankeerd door twee imposante torens. De pastorie
op huisnummer 31 is eveneens ontworpen door Jos en Pierre
Cuypers. Het gemeentehuis, Markt 1 werd ca. 1928 gebouwd en
heeft door de diverse aanbouwen veel van zijn waarde verloren.
Op de Markt, huisnummers 121,122,123,124 en 125 bevindt zich
opmerkelijke hoekbebouwing. De op een kwart cirkel opgetrokken
straathoek telt drie bouwlagen onder een plat dak en werd in
1931 gebouwd naar een ontwerp van architect Schols uit Geleen.
Aan de Mauritslaan treffen we een aantal markante woonhuizen
aan. Op nummer 13 en 15 staan twee halfvrij staande villa's met
een aanzienlijk bouwvolume. Het pand werd ontworpen door Ph.
Donders in 1922. Het woonhuis op nummer 24 a dateert uit 1938.
Het ontwerp vertoont expressionistische elementen en is van
hand van architect Habets. De twee villa's op nummer 2 6 en 28
dateren eveneens uit 19 38 en werden ontworpen door architect
Schols uit Geleen. Architect Jeurissen uit Echt is verantwoordelijk voor het ontwerp van de dubbele villa op nummer 34 en
36. Deze dateren uit 1935. Het dubbele pand op nummer 6a en 6b
dateert uit 1932 en werd ontworpen door Jos Philips uit Geleen.
Architect P. Schols maakte het ontwerp voor de vrijstaande
villa op nummer 7 in 1939. Op nummer 9 tenslotte staat een
vrijstaande villa uit 1933. Architect Jos Philips uit Geleen
ontwierp dit pand in 1933. Het traditionele ontwerp vertoont
onmiskenbaar expressionistische invloeden. Aan de Michaelstraat
no. 9 staat een voormalig noodkerkje geheel uitgevoerd in hout.
Het dateert uit ca. 1925. Een overblijfsel van de Staatsmijnen
treffen we aan bij de Miinweq. Deze gebouwen van de voormalige
Staatsmijn Maurits, vormen het laatste restant van de oorspronkelijk vier staatsmijnzetels.
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Het bovengrondse complex van de Maurits werd gebouwd in een
Amsterdamse Schoolachtige stijl en verschilde daarmee aanmerkelijk van de eerder gebouwde mijnzetels. Aan de Molenstraat no.
42 en 44 staat een klooster en schoolgebouw uit ca. 1932
""
gebouwd in een traditionele bouwstijl. Uit 1859 dateert een
voormalige boerderij die thans is gesplitst in drie wooneenheden. Het pand staat aan de Peschstraat no. 19,21 en 23 en is
gebouwd in een eclectische stijl. Eveneens aan de Peschstraat
maar op nummer 40 staat een vrijstaand pand met een voorname
uitstraling dat rond de eeuwwisseling is gebouwd. De traditionele bouwstijl vertoont bevat elementen van de neo-renaissance.
Langs de Rijksweg bevinden zich een aantal objecten die extra aandacht verdienen. RijksweoCentrum no. 65a,b en 67 en 69 herbergt het Roxy
theater, de voormalige Cinema Royal. De bioscoop
dateert uit ca. 1932 en de bouwstijl is beinvloed door het zakelijk expressionisme. Architect Schols was verantwoordelijk voor het ontwerp. Het pand Rijksweg Noord no. 114 betreft
een voormalige ingenieurswoning gebouwd in opdracht van de Staatsmijnen en gebouwd rond 1930.
De vrijstaande villa op no. 118 dateert uit 1925
en is gebouwd in een traditionele stijl. Aan de
Rijksweg Noord no. 120 staat een voormalige
ingenieurswoning uit ca. 1925, eveneens gebouwd
in opdracht van de Staatsmijnen. Het pand Rijksweg Noord no. 28 betreft een woonhuis en winkel
uit 1934 van architect Schols uit Geleen. Elementen van neo-renaissance zijn onmiskenbaar
aanwezig. Het markante café en woonhuis op het
adres Rijksweg Noord no. 32 dateert uit de
tweede helft van de 19e eeuw en de bouwstijl is
beinvloed door het ecclecticisme. Aan de Rijksweg Noord no. 33 staat de Heilig Hartkerk (de
voormalige Paterskerk) . Het L-vormige kerkgebouw dateert uit 1935 en werd ontworpen door
architect P.A. Schols uit Geleen. De bouwstijl
is beïnvloed door het ecclecticisme. Het pand
Rijksweg Noord no. 57 dateert uit 1933. Dit
vrijstaand woonhuis betreft een ontwerp van
architect Jos Philips uit Geleen. Aan de Urmonderlaan no. 4 tenslotte bevindt zich een aanzienlijke gesloten hoeve, deze werd gebouwd in
1895.
6.5

Bouwstijlen en architecten
De bebouwingsuitbreiding van Geleen in de periode 1850-1940 heeft bouwkunst opgeleverd die in
een overgrote meerderheid behoort tot de traditioneel-ambachtelijke (19e eeuws) of traditionele bouwstijl (20e eeuws). Neo-Renaissance, NeoRomaans, Neo-Gotiek of invloeden daarvan komen
slechts incidenteel voor.
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Ecclectische en zakelijk, expressionistische elementen worden
ook slechts sporadisch aangetroffen in de jongere bouwkunst van
Geleen. Het kerkgebouw van de Sint Augustinusparochie aan de
Prins De Lignestraat van Jos en Pierre Cuypers in een neogothische stijl, en het voormalig hoofdgebouw van de Maurits
van ir. Leliman in een Amsterdam Schoolstijl verdienen aparte
vermelding.
In de periode 1850-1940 zijn vele architecten in
de gemeente Geleen actief geweest. De namen van
P. Schols, Jos Philips, Phil. Donders komen
meermalen voor. Architecten die een of enkele
ontwerpen in de gemeente voor hun rekening namen
zijn : J. Schoenmakers (uit Sittard); Jos Wielders (uit Sittard), Hautvast (uit Blerick);
Boosten (uit Maastricht); het Bouwbureau van de
Staatsmijnen, H. Delsing uit Echt, Muller (uit
Maastricht), M.Hoop (uit Luttenrade), B. Schinkel uit Sittard, Jos Stevens (uit Luttenrade),
Bemelmans (uit Meerssen), W. Nierkens (uit Geleen), Joh. Prummel (uit Groningen), A, Jeurissen (uit Echt), W. Schelberg (uit Sittard), en
P. Buskens (uit Luttenrade).
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Bijlage I
Woningbouw in Geleen ten behoeve van de werknemers van de steenkoolmijnen.
1. "Lutterade" of "Graetheide".
De 108 woningen naar een ontwerp van J. Stuyt
zijn in 1918 en 1922 door "Ons Limburg" gebouwd.
De woningen uit 1922 staan nog overeind, doch
zijn ten dele niet meer bewoond.
2. Lindenheuvel
Het stedebouwkundig ontwerp van deze woonwijk
dateert reeds uit 1919 en is van de hand van Ir.
J. Cuypers. De ruim 650 woningen van vóór 1930
werden met een garantiecontract van de Staatsmijnen door "Ons Limburg" in de jaren 1926-1930
voor "Thuis Best" gebouwd. De woningen bevinden
o.a. zich aan de Rozenlaan en Tulpenlaan.
De stichting "Thuis Best" werd in 1925 te Heerlen opgericht. Toen na de eerste wereldoorlog de
ergste woningnood gelenigd bleek, nam het volume
van de rijksvoorschotten voor de woningwetbouw
af. In 1921 werd de Woningwet gewijzigd waardoor
in bijzondere gevallen buiten de gemeenten om
aan verenigingen, vennootschappen of stichtingen
bijdragen uit de rijkskas zouden kunnen worden
verstrekt. Daarbij was in het bijzonder aan de
mijnstreek gedacht, met het oog op een uitbreiding van het aantal mijnzetels. De oprichting
van "Thuis Best" speelde hierop in. Dr. Poels
had zich in 1924 namens "Ons Limburg" samen met
de president-directeur van de Staatsmijnen Frowein tot de minister gewend om de financiering
van de woningen veilig te stellen. Deze financiering verliep als volgt: leningen van het
Algemeen Mijnwerkers Fonds (AMF), van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf (BMF) en het Rijk.
De mijnondernemingen verleenden hypothecaire
kredieten en stonden tevens borg voor de betaling van rente en aflossing aan de overige geldverstrekkers en dekten tekorten in de exploitatie via zgn. garantie-overeenkomsten en waar
nodig met renteloze leningen. Aan de vereniging
"Ons Limburg" was van 1916-1925 de Amsterdamse
bouwkundige Jan Stuyt verbonden, daarvoor had
zijn Heerlense filiaal al op opdrachtbasis voor
"Ons Limburg" gewerkt.
3. Prins de Lignestraat.
De 20 beambtenwoningen zijn in 1928 met een
garantiecontract van de Staatsmijnen door "Ons
Limburg" voor "Thuis Best" gebouwd.
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4. Leeuwerikstraat.
De 78 arbeiders- en 9 bearabtenwoningen aan de
Leeuwerik-en Nachtegaalstraat zijn in 1929-1930
met een garantiecontract van de Staatsmijnen
door "Ons Limburg" voor "Thuis Best" gebouwd.
5. Mauritspark.
In het parkje naast de toegang van de Maurits
liggen nog enkele woningblokken die waarschijnlijk door de Staatsmijnen in de jaren 1920-1925
als bearabtenwoningen zijn gebouwd.
6. Parallelweg.
De zeven blokken van vier woningen zijn waarschijnlijk door de Staatsmijnen in de jaren
1920-1925 gebouwd.
7. Gezellenhuis.
Het gezellenhuis aan de Burg. Lemmensstraat werd
in 1926 geopend. De architektuur vertoont Amsterdamse Schoolachtige trekken.
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Kartenaufnahme der Rheinlande durch Tranchot und
von Muffling 1803-1820
nrs.
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Afbeeldingen bij de gemeentebeschrijvinq Geleen
I

De huidige gemeente Geleen

Ha

De gemeente Geleen begin 19e eeuw, oostelijk deel
idem, westelijk deel

b

lila gedeelte gemeente Geleen in 1865
b westelijk deel gemeente Geleen in 1865
IVa
b

De gemeente Geleen in 1935, oostelijk deel
idem, westelijk deel
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