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Gemeentebeschriiving Heerlen
1.1.

Gemeente Heerlen
p.a. Geleenstraat 27
6411 HP Heerlen
Provincie Limburg
Inventarisatiegebied Mijnstreek
Aantal inwoners: 94.046 (1-1-1991)
Oppervlakte: 45,380 km2
Onderdelen: Beersdal, Beitel, Benzenrade, Dem, Douveweien,
Ten Esschen, Ganzenweiden, Heerlen, Heerlerbaan, Heerlerheide,
Heksenberg, Hoensbroek, Hommert (gedeeltelijk), Hondsrug,
Imstenrade, Kommert, Maria Gewanden, Mariarade, Meezenbroek,
Molenberg, Nieuw-Lotbroek, Overbroek, Palemig,Passart,
Rennemig, Schandelen, Schurenberg, Schuureik, De Stack,
Terworm, Vrank, Vrieheide, Vrusschemig, Weiten.

1.2.

De gemeente Heerlen behoort tot het inventarisatiegebied
Mijnstreek. Heerlen heeft een groot aantal grensgemeenten:
Brunssum en Schinnen in het noorden, Nuth in het westen,
Voerendaal en Simpelveld in het zuidwesten, Landgraaf
en Kerkrade in het oosten. Al deze grensgemeenten behoren
evenals Heerlen tot het inventarisatiegebied Mijnstreek.
Bovendien valt een klein zuidoostelijk traject van de
Heerlense gemeentegrens samen met de rijksgrens tussen
Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland.
De Heerlense gemeentegrenzen zijn in 1982 tot stand gekomen.
In dat jaar werden na een gemeentelijke herindeling delen
van de oude gemeenten Hoensbroek en Amstenrade bij Heerlen
gevoegd.

2.

Bodemgesteldheid

2.1.

De bodem van de gemeente Heerlen heeft van zuidoost naar
noordwest een maximale lengte van ca. vijftien kilometer,
in oost-westrichting een maximale breedte van ca. acht
kilometer.
De gemeente Heerlen beslaat een gedeelte van het ZuidLimburgse, met loss bedekte Maasterrassenlandschap. Het
overgrote deel ligt in het zg. Keteldal van Heerlen,
dat omgeven wordt door de plateaus van Ubachsberg,
Spekholzerheide, Nieuwenhagen, de Brunssummerheide en
het plateau van Doenrade. De contouren van dit Keteldal
vallen ongeveer samen met de hoogtelijn van 100 meter
+NAP. De zuidelijke punt van Heerlen ligt nog op dit
plateaugebied (bijlage 1 ) .
In het Keteldal, in feite een middenterras van de Maas,
is tussen Geleen- c.q. Welter- en Caumerbeek een rug
gevormd waarop het centrum van Heerlen ligt, rond de
hoogte van 110 meter +NAP. Het dal is rijk aan beken,
die gevoed worden door het grondwater van de omliggende
plateaus (bijlage 2 ) .
De bodemkaart van Zuid-Limburg onderscheidt binnen de
Heerlense gemeentegrenzen naast lössgronden ook venige
beekdalgronden, zandige lössgronden, krijtgronden en
gronden die nooit met loss bedekt zijn (de zg. gronden
in tertiaire tot en met middenpleistocene afzettingen).
De beekdalgronden bevinden zich voornamelijk langs de
westelijke gemeentegrens, in het dal van de Geleenbeek.
Zandige lössgronden treft men aan op de hellingen en
in de dalen aan de periferie van de hooggelegen
Brunssummerheide. Krijtgronden komen op bescheiden schaal
voor op de plateau-en hellinggronden benoorden industrieterrein
De Beitel.
Loss ontbreekt op gedeelten van de plateau- en hellinggronden
in het zuiden, op het uitgestrekte Brunssummerheide-complex
en in een klein grondgebied bij Passart in het noordoosten.
Het grondgebied van de gemeente Heerlen ligt tussen 69
en 196 meter +NAP en watert af in de richting van de
Maas. Het reliëf verloopt in noordwestelijke richting:
De Beitel in het zuidoosten en kasteel Hoensbroek in
het noordwesten markeren Heerlens hoogst- en laagstgelegen
punten.

3.

Bodemgebruik

3.1.

Agrarisch
Voordat Heerlen zich vanaf het begin van de twintigste
eeuw tot het centrum van de Limburgse mijnbouw ontwikkelde,
lag deze gemeente in het hart van een uitgestrekt
akkerbouwgebied. De Tranchotkaarten van 1805-1807 geven
een indruk van een gemeente, waar de bodem werd gebruikt
als akkerland, weidegrond of boomgaard. Verder trof men
te Heerlen diverse vormen van bosbegroeiing (hoogopgaand
en kreupelhout), heide en moeras aan.
Deze waren als volgt over het gemeenteoppervlak verspreid.
Globaal gezien lagen de weidegronden , boomgaarden en
het moeras in de beekdalen; de bossen en heide op de
hellingen, de akkerlanden op de resterende oppervlakten.
Een uitzondering vormde het heide- en bosgebied in het
noordoosten van de gemeente - de zg. Schrieversheide,
de heide op de Heksenberg, het Versiliënbos en de bosbegroeiing
langs de huidige Kamperheideweg - waar de zandige bodem
minder geschikt was voor akkerbouw.
Heerlen kent twee beekdalen die min of meer parallel
van zuidoost naar noordwest het grondgebied van doorsnijden.
Vlak langs de westelijke gemeentegrens het dal van de
Welter- en Geleenbeek; oostelijk van de Heerlense stadskern
het dal van de Caumerbeek. Deze laatste beek wordt bij
Palemig door het reliëf naar het noordwesten gedrongen
en mondt in het laaggelegen broekgebied van Hoensbroek
uit in de Geleenbeek.
Deze beekdalen en broekgebieden waren begin negentiende
eeuw in gebruik als weidegrond, in het overgangsgebied
naar de akkerlanden als weiden met boomgaarden. Met
uitzondering van de bossen en heidebegroeiing in het
noordoosten, tussen kasteel Terworm en de westelijke
gemeentegrens en op de helling naar het plateau van
Spekholzerheide bezuiden Benzenrade was het overige deel
van de gemeentegrond beschikbaar voor akkerbouw.
De Tranchotkaarten laten in de beekdalen een verkaveling
in smalle percelen zien, waarbij de bebouwing direct
aan de verkaveling gekoppeld was. Op een groot aantal
kavels bevond zich aan het eind, of aan de waterloop
die de kavels kruiste, bebouwing. Deze zg. Gewandverkaveling
was de dominerende verkavelingsvorm, ook op het grootste
deel van de oude bouwlanden.
Heerlen en Hoensbroek worden in de landbouwhistorische
literatuur tot de regio Zuid-Limburg benoorden het stroomgebied
van de Geul gerekend. Dit lössgebied was in de negentiende
eeuw voornamelijk in gebruik als bouwland. Bij aanvang
van de hier onderzochte tijdsspanne was deze regio een
eenzaam akkerland zonder veel verkeerswegen en in de
herfst een geliefd jachtterrein voor de kasteelheren.
Tweederde van de bodem was als bouwland, 23% als weiland
in gebruik.

Voorts bestond 4,2% van deze regio uit woeste grond,
waarvan in de periode tot 1870 nog 165 hectare ontgonnen
was. Rest nog een relatief klein percentage bos (4,8%)
vooral gelegen op de steile dalwanden en in de beekdalen.
In Heerlen karakteriseerde de landbouw zich door een
relatief grote bedrijfsomvang en de dominantie van de
graanteelt. In de regio ten noorden van de Geul was het
laaggelegen, vochtige Hoensbroek een buitenbeentje. Hoensbroek
was voornamelijk een weidegemeente, hetgeen de Tranchotkaart
duidelijk bevestigt.
Pas rond de eeuwwisseling kwam geleidelijk een wijziging
in de aloude agrarische bedrijfsvoering op gang, d.w.z.
de landbouw legde het af tegen de mijnindustrie en de
sterk uitdijende nederzettingen in de strijd om de aanwezige
gronden. Tussen 1916 en 1937 nam het areaal akkerbouwgrond
in de oude gemeente Heerlen met ca. 1100 hectare af,
meer dan de helft van de omvang uit 1900 (2028 hectare)
en eenderde van de toenmalige gemeenteoppervlakte.
Graslanden voor het weiden van melk- en slachtvee plus
het areaal tuinbouwgrond namen in totaal met 400 hectare
toe. Tussen 1900 en 1935 vond dus een omschakeling van
akkerbouw naar veeteelt plaats, vanaf 1935 trad weer
een omkering van de tendens op: het grasland nam af ten
gunste van het akkerland. Vlak voor de tweede wereldoorlog
was ca. 63% van de oppervlakte in gebruik voor agrarische
doeleinden. In 1900/1910 was dat nog 84%!
In het zuidwestelijke deel van de gemeente Heerlen bleef
het landelijke, agrarische beeld bewaard. Het gebied
werd in het oosten gemarkeerd door de Akerstraat en de
waterscheiding tussen Caumer- en Welterbeek cq. de Geleenbeek.
De marktfunctie voor landbouwproducten die Heerlen traditioneel
voor de omliggende dorpen vervulde, werd vanaf 1919 in
aanzienlijke mate versterkt, hoofdzakelijk ten koste
van Kerkrade.
De topografische kaarten van 1935 geven globaal de volgende
indruk van het agrarische bodemgebruik. De grote beekdalen
waren gevuld en omzoomd met weidegronden en boomgaarden.
Vooral in de benedenloop van de Caumerbeek tussen Heerlerheide
en Hoensbroek was dit graslandgebied relatief breed.
De weilanden en boomgaarden rond Geleen- en Welterbeek
waren het breedst bij Benzenrade en Weiten. Zij namen
in noordwestelijke riching voortdurend in omvang af.
Op de rug tussen deze beekdalen lagen de akkerlanden
die in toenemende mate gebruikt werden voor de explosief
gegroeide woningbouw.
De Schrieversheide in het noordoosten bleef vrijwel intact.
Bosbegroeiing kwam sterk verspreid over de hellingen
naar de omringende plateaus voor. De loofbosbegroeiing
bij Imstenrade en het dennenbos langs de Kamperheideweg
in het noordoosten zijn sprekende voorbeelden daarvan.

3.2.

Niet-agrarisch
Heerlen dankt haar industriële en stedelijke ontwikkeling
in de eerste helft van de twintigste eeuw vrijwel uitsluitend
aan de grootschalige ontplooiing van niet-agrarische
bodemgebonden activiteiten: eerst en vooral de winning
van steenkool; daarnaast vond er op kleinere schaal winning
van bruinkool, zilverzand, baksteenfabricage en kalkbranderij
plaats.
Steenkoolwinning
Binnen de huidige gemeentegrenzen van Heerlen begonnen
tussen 1899 en 1928 een drietal particuliere mijnen met
de grootschalige winning van steenkool: de Oranje-Nassau
I (1899), III (1917) en IV (1928). Heerlen groeide uit
tot het centrum van de grootschalige Zuid-Limburgse
mijnbouwindustrie.
Aan deze grootschalige mijnbouwindustrie gingen een aantal
economische, technische en infrastructurele ontwikkelingen
in het laatste kwart van de negentiende eeuw vooraf.
Sedert 1860 kreeg de steenkolenmijnbouw in het Duitse
Ruhrgebied een nieuwe impuls door de sanering en syndicering
van de oude bedrijven. De productie- en prijsontwikkeling
kon vanaf dat moment strak geregeld worden. Deze opbloei
leidde tot de exploratie van nog niet geconcedeerde gebieden,
ook in Zuid-Limburg.
Tussen 1872 en 1880 werden in Zuid-Limburg 25 boringen
verricht, die resulteerden in een dertigtal concessieaanvragen, die elkaar echter vaak overlapten. Bij gebrek
aan een spoorwegverbinding voor de afvoer van de gewonnen
steenkool en door de snelle achteruitgang van de economische
omstandigheden, moesten diverse aanvragers hun plannen
laten varen. Uiteindelijk werden dertien concessies verleend,
nl. Aurora in 1875, Laura, Ernst, Oranje, George en Willem
III in 1876, Vereeniging, Voorwaarts en Avondster in
1877, Noordster, Crescendo en Prins Frederik in 1878
en Carl in 1879.
De gemiddelde concessie-oppervlakte van 450 hectare was
echter te klein voor een lonende exploitatie en de wettelijk
voorgeschreven waarborgsom van fl. 30.000,= zorgde ervoor
dat deze concessies in 1890/91 vervallen werden verklaard,
m.u.v. de Laura, Vereeniging en Carl (zie bijlage 3 ) .
Een belangrijke voorwaarde voor de opbouw van een mijnindustrie
en de ontsluiting van steenkoollagen werd vervuld door
de aanleg van de spoorlijn Sittard-Heerlen-Herzogenrath.
Initiatiefnemer was de spoorwegingenieur H.L.H.C. Sarolea,
die zich na zijn terugkeer uit Nederlands-Indië in 1887
te Heerlen had gevestigd. In datzelfde jaar nog diende
hij een aanvraag voor dit spoorwegproject in, waarvoor
in 1889 concessie werd verleend. De Nederlandsche Zuider
Spoorwegmaatschappij ging van start. Door gebrek aan
medewerking van rijk, provincie en de Heerlense buurgemeenten
kon de spoorlijn pas in 1896 opengesteld worden.

Uit Sarolea's contacten met de gebroeders Carl en Friedrich
Honigmann, mijnbouwingenieurs en industriëlen te Aken,
volgde het initiatief on in Zuid-Limburg een steenkoolconcessie
aan te vragen voor het gebied waar vroegere concessies
vervallen waren. Met enkele verkenningsboringen werden
de vindersrechten opnieuw aangetoond. Onder de naam Paulina
werd een concessie aangevraagd van 1242 hectare.
Vrijwel tegelijkertijd had de Financiële Maatschappij
voor Nijverheidsondernemingen een aanvraag ingediend
onder de naam Oranje Nassau voor een concessie van 7 63
hectare. Beide groeperingen sloegen de handen ineen en
stichtten de "N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse
Steenkoolmijnen". Op naam van Sarolea werd nu een concessie
van 3392 hectare aangevraagd met de naam Oranje-Nassau,
die op 2 mei 1893 verleend werd. Ook de bijna vervallen
concessie Carl werd daaraan toegevoegd (de latere Oranje
Nassau II te Schaesberg-Landgraaf) (bijlage 4 ) .
Friedrich Honigmann slaagde erin een techniek te ontwikkelen,
die de aanleg van schachten in de niet geconsolideerde
aardlagen van het dekterrein mogelijk maakte. Een methode
om het grondwater te beheersen had een grootschalige
exploitatie tot dan toe in de weg gestaan. Door in het
boorgat gebruik te maken van een overdruk d.m.v. een
vloeistof van hoogsoortelijk gewicht (+ 1,4) was gebleken
dat de boorgatwand niet afkalfde en het boorgat open
bleef. Deze vloeistof was een mengsel van water en klei.
Door de overdruk drong het water in de wand van het boorgat,
waardoor de klei werd afgefilterd en op de boorgatwand
een kleilaagje vormde, dat watercirculatie vanuit de
doorboorde aardlaag verhinderde. Vervolgens was er tijd
genoeg om het boorgat te verbuizen en leeg te pompen.
Na succesvolle schachtboringen op de mijn Maria te Höngen,
Duitsland, besloot men ook deze methode bij de schachtaanleg
van de Oranje Nassau I toe te passen. Bijkomende technische
problemen waren de constructie van een boorwerktuig met
een grote diameter, de constructie plus het aanbrengen
van de schachtbekleding en de waterdichte aansluiting
van de schachtbekleding aan de. vaste steenkoolrots.
De schacht werd niet in één keer op de volle diameter
afgeboord. Een eerste gat werd aangezet met een doorsnede
van 70 centimeter, vervolgens in enkele etappes verbreed
totdat de vastgestelde schachtdiameter was bereikt. In
oktober 1893 begon de aanleg van de eerste schacht, een
luchtschacht van 2,35 m diameter. Het duurde zes jaar
voordat deze schacht zo ver was, dat zij leeggepompt
kon worden en verder in het steenkoolterrein op normale
wijze afgediept.
De productieschacht moest groter worden. In 1894 begon
dit werk, de aanleg nam vier a vijf jaar in beslag. In
1899 waren beide schachten met elkaar verbonden. Hetzelfde
jaar nog begon de mijn Oranje Nassau I de ontginning
met een jaarproductie van 44.136 ton.
Deze Honigmann-methode werd gebruikt bij een vijftal
schachten op de Oranje Nassau I, II en de latere Staatsmijn
Hendrik te Brunssum.
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De zestien overige Limburgse schachten werden aangelegd
volgens de vlak daarna ontwikkelde "Gefriermethode",
inclusief de schachten van de Oranje-Nassau III en IV.
De schachten van de Oranje-Nassau I en de schacht Nulland
te Kerkrade zijn de enige overlevenden van een uitgebreide
sloopwoede na het sluiten van de mijnen. Bij de restauratie
in 1975/76 zijn de schachten van de Oranje Nassau I tot
één exemplaar samengevoegd. Een schachtbok was al afgebroken.
Het schachtgebouw werd rond schachtbok twee geplaatst,
waarvan de schacht en de ophaalmachine nog aanwezig waren.
Het schachtgebouw is opgetrokken in neo-romaanse stijl
en heeft het aanzien van een bastion. Deze architectuur
vertoont overeenkomst met de bouwstijl uit het Akense
kolenbekken en het Ruhrgebied. De schachten werden ook
wel Malakof f toren genoemd, naar de in de Krimoorlog beroemd
geworden vestingtoren van Sebastopol. Het schachtgebouw
met de stalen bok en het noordelijk ervan gelegen ophaalgebouw
zijn gekwalificeerd als beschermde rijksmonumenten.
Tegenwoordig staan zij in de luwte van het CBS-kantorencomplex.
Van de Oranje-Nassau I, III en IV zijn de volgende
jaarproductiecijfers bekend (in tonnen):
Oranje Nassau I
(1899)
1905
1913
1918
1931
1935
1937

197.143
296.798
?
578.848
344.877
621.070

Oranje Nassau III
(1917)

?
856.812
800.913
1.021.584

Oranje Nassau IV
(1928)

?
456.280
337.462
505.376

bron: Overhage, P.,
Ten gevolge van de steenkolenmijnbouw ontwikkelde Heerlen
zich tot een industriestad met een verregaande monocultuur.
Deze monocultuur was overigens typerend voor de hele
Zuid-Limburgse mijnstreek met uitzondering van de gemeente
Beek, waar een tabaksindustrie bestond. Het economische
wel en wee van de mijnen had dan ook direct voelbare
gevolgen voor de stad (bijlage 5 ) .
Tot 1908 waren de Oranje Nassau-mijnen zeer Duits ingesteld.
Na het overlijden van Sarolea in 1900 was de invloed
van de gebroeders Honigmann onmiskenbaar groter geworden.
De mijnwet eiste echter dat de meerderheid van de
mijnbestuurders Nederlander moest zijn en daarom werden
er medewerkers met de titel van directeur benoemd. Bekend
is bijvoorbeeld Mr. A. Haex die in 1901 op 23-jarige
leeftijd tot de Oranje Nassau-directie toetrad en als
zodanig tot 1949 bleef functioneren. In 1908 deed de
familie Honigmann haar aandelen over aan de Lotharingse
familie De Wendel. Naast Haex en Hooreman nam de Fransman
Delorthe plaats in de directie.
In de beginperiode van de Zuid-Limburgse steenkoolmijnen
was de Nederlandse afzetmarkt vrijwel ontoegankelijk.

Deze werd beheerst door het Duitse Ruhrkohlensyndikat
en de Scheepvaart- en Steenkolenmaatschappij te Rotterdam,
die Engelse kolen importeerde. De Limburgse kolenproductie
moest dus voor het overgrote deel geëxporteerd worden.
De eerste wereldoorlog vormde het breekpunt in de binnenlandse
afzet. De steenkolenimport blokkeerde, hetgeen een
uitvoerverbod provoceerde. Het gebrek aan binnenlandse
distributiekanalen moest ondervangen worden door de oprichting
van een steenkolenbureau en de invoering van een
distributiestelsel dat tot 1921 bleef functioneren. De
mijnen verdubbelden hun productie, de invoer werd gedecimeerd
tot ééntiende van de invoer in 1913.
Na 1918 werd het monopolie van steenkool op de energiegrondstof f enmarkt aangetast, door het toenemend gebruik van
brandstoffen als olie, koolwaterstoffen en aardgas. De
Nederlandse markt werd overstroomd door buitenlandse
kolenoverschotten. Nieuwe mijnen als de Oranje Nassau
IV moesten een afzetmarkt zoeken voor hun stijgende productie.
Het grote steenkooloverschot resulteerde in de eerste
Limburgse kolencrisis. Tussen 1920 en 1929 vertoonden
de kolenprijzen een geleidelijk dalende lijn met incidentele
pieken.
Tijdens de wereldwijde economische crisis van 1929 stortte
de kolenmarkt volledig in. Nederland hield als enige
de eigen steenkolenmarkt open, waardoor de aanvoer van
gesubsidieerde buitenlandse kolen mogelijk werd en de
buitenlandse markten voor Nederlandse kolen gesloten
bleven. Het gevolg was een grootschalige bezuiniging,
salarisverlaging en massa-ontslag.
In 1934 ging men alsnog over tot het nemen van protectionistische maatregelen. In 1937 volgde parallel met een omslag
in de wereldconjunctuur een nieuwe opleving. In datzelfde
jaar werd zelfs de totaalrecordproductie van 14.321.268
ton bereikt.
Bruinkoolwinning en briketfabricage
Brandstof schaarste aan het eind van de eerste wereldoorlog
maakte de bruinkoolexploitatie rendabel, niet in de laatste
plaats omdat de Duitse bruinkoolwinning tijdelijk niet
voor concurrentie kon zorgen. In korte tijd waren vijf
groeven in bedrijf. Drie daarvan bevonden zich op het
grondgebied van de gemeente Heerlen: de groeve Carisborg
aan de Passartweg, Carisborg II cq. Blankevoort tussen
mijnspoor en Bergerodeweg en Energie onder Brunssum-Heerlen
(bij lage 6 ) .
De aanwezigheid van bruinkool in Zuid-Limburg werd al
in 1857 te Eygelshoven aangetoond. Een latere boring
op het landgoed Huize Carisborg was eveneens succesvol.
De eigenaar J. Sijstermans diende in 1899 samen met de
graaf A. d'Ansembourg en Dr. E. Wintgens een concessie-aanvraag
in, die uiteindelijk in 1906 werd verleend. De eerste
exploitatiepogingen mislukten echter.
In 1907-1908 vroeg een combinatie van H. van Groenendael,
J. van Groenendael en J. Beckers diverse concessies aan,
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waaronder de Energie onder Brunssum-Heerlen (140 ha groot,
mede concessionarissen J. Keyser-André en L. Jacquemont)
en de Carisborg II te Heerlerheide. Deze laatste werd
overgenomen van de Carisborg Concession Ltd. London,
die daarna als groeve Blankevoort bekend werd. Samen
met de Brunahilde-concessies te Brunssum werden deze
concessies voor exploitatie ondergebracht in de N.V.
Bergerode Maatschappij tot exploitatie van mineralen.
Vanaf 1918 werd er bruinkool gewonnen, in dagbouw. De
bruinkool lagen varieerden in dikte tussen 4,3 en 13 meter.
Aanvankelijk stond gebrek aan personeel, machinerieën
en huisvesting voor de werknemers een grootschalige exploitatie
in de weg. Gedurende de eerste maanden moest de winning
volledig handmatig gebeuren. Carisborg sloot daarna een
overeenkomst met de Amsterdamse Ballast Maatschappij
voor de huur van het benodigde materieel. Bovendien kon
deze bruinkoolgroeve gebruik maken van de vervoersfaciliteiten
van het spoorwegemplacement bij de staatsmijn Emma. De
groeve Energie op de Brunssummerheide was aangesloten
op het spoor van de staatsmijn Hendrik. Groeve Blankevoort
kreeg geen toestemming gebruik te maken van de spoorwegverbinding van de Oranje Nassau-mijnen. Door de Genie werd
een verbinding gelegd naar station Hoensbroek.
De jaren 1918-1921 waren voor de bruinkoolwinning een
hoogtijperiode. Op het hoogtepunt werkten 3000 werknemers
in de groeven, met een productie van 1,9 miljoen ton.
Na het herstel van de Duitse bruinkoolmijnen in 1920/21
verdween de Limburgse bruinkoolwinning weer snel. Blankevoort
moest zelfs al in 1918 sluiten, Energie in 1924.
Alleen Carisborg bleef in bedrijf. In 1923 verrees er
zelfs een briketfabriek, waar grote industriebriketten
werden vervaardigd, later uitgebreid met huisbrandbriketten.
De groeve annex brikettenfabriek overleefde tot 1949.
Tussen 1936 en 1938 steeg het aantal Carisborg-werknemers
van 75 naar 145, de productie van 88.779 naar 170.637
ton.
Tijdens de tweede wereldoorlog kwam de groeve Energie
nogmaals in bedrijf. De exploitatie werd door de N.V.
Bergerode verpacht aan H. Jaartsvelde Wegenbouw te Silvolde.
In 1943 werd er bijna 180.000 ton gedolven, daarna liep
de productie geleidelijk terug tot de stopzetting in
1949. In 1953 werd de put, met een oppervlakte van 55.000
m2, in gebruik genomen als slikbassin voor de kolenwasserij
van de staatsmijn Hendrik.
Zilverzandwinning
Zilverzand komt op de Schrieversheide bij Heerlen als
een eiland in de lössbodem aan de oppervlakte. Lange
tijd had dit zand nauwelijks economische waarde. Thans
is het een grondstof voor hoogwaardige producten, o.a.
in de glas- en kristalindustrie.
De oudste zilverzandgroeve is die van de firma Beaujean
te Heerlen, gelegen aan de Jongmansweg. Vanaf 1914 werd
daar op zeer bescheiden schaal zilverzand gewonnen.
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Aanleiding was het gereedkomen van de spoorweg van Heerlen
naar de mijn Oranje Nassau III. Daarvoor moest een lange
oprit worden aangelegd waar veel zand voor nodig was.
Beaujean stelde de "Kroeselenberg" voor afgraving beschikbaar,
een waardeloos terrein dat meters boven het wegniveau
uitstak en op nauwelijks een kilometer van het werkpunt
lag.
Op den duur kwam steeds witter zand tevoorschijn, dat
sedert 1916 aan de Philips glasfabrieken te Eindhoven
werd geleverd. Grote hoeveelheden zilverzand werden via
het spoor van de Oranje Nassau III en vandaar via Heerlen
naar Eindhoven getransporteerd. De groeve is tot op heden
in bedrijf.
Steenfabricage
Op de topografische kaarten van 1935 zijn een tweetal
steenfabrieken zichtbaar. Eén aan de Wijngaardsweg in
Ten Esschen, vlakbij het beekdal en naast de spoorlijn
Sittard-Heerlen op een steenworp afstand van station
Hoensbroek. De tweede vlakbij station Heerlen, tussen
de Meezenbroeker- en Grasbroekerweg in. Deze laatste
werd als ringoven van de Fa. Koten & Co. omstreeks 1892
gesticht en eind zestiger jaren naar Nuth verplaatst.
Kalkbranderijen
In 1915/16 vestigden zich bij Weiten en Benzenrade twaalf
kalkbranderijen. In 1918 werd het aantal uitgebreid tot
dertien. In 1920 waren alle kalkbranderijen alweer uit
de regio Heerlen verdwenen.
Deze kortstondige hausse was een gevolg van de stagnerende
invoer van kalkproducten uit België en Duitsland tijdens
de eerste wereldoorlog. Er brak een ware kalkkoorts uit,
grond- en kalkprijzen stegen tot het viervoudige en een
zeer speculatieve handel in groeven en kalkbranderijen
was er het gevolg van.
Kalkovens waren doorgaans opmerkelijke elementen in het
landschap. In Benzenrade zijn deze ovens echter allemaal
verdwenen.
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4.

Infrastructuur

4.1.

Wegen
In de loop van de negentiende eeuw kende Heerlen slechts
een beperkt aantal hoofdverkeerswegen. Allereerst de
in de tweede helft van de achttiende eeuw met steengruis
verharde weg Aken-Heerlen-Valkenburg-Meerssen-Maastricht,
met in Valkenburg een aftakking via Berg en T e r b l i j t
naar Maastricht. Deze weg kwam vanuit Kunrade (gemeente
Voerendaal) Heerlen binnen en liep vervolgens tussen
Terworm en Weiten door in de richting van het oude landsfort.
Daar volgde afbuiging in zuidoostelijke r i c h t i n g naar
Valkenhuizen en Aken.
Bij Valkenhuizen sloot de eveneens met steengruis verharde
weg naar Kerkrade-Herzogenrath op de weg naar Aken aan.
Deze verbinding lag echter niet op Heerlens grondgebied.
Op de Tranchotkaart uit het eerste decennium van de negentiende
eeuw wordt de importantie van deze hoofdverkeerswegen
benadrukt.
De wegverbinding Heerlen-Sittard kwam pas daarna t o t
stand en wordt op de Kuiperkaart van 1867 als s t r a a t en kunstweg aangeduid. Voor het overige kon men slechts
spreken van onverharde landwegen, die meestal in zeer
slechte s t a a t verkeerden.
De verkeersbelasting was gering.' De route Maastricht-HeerlenAken was het drukst i.v.m. post-, markt- en handelsverkeer.
Vanuit Kerkrade via Heerlen reden kolenkarren naar Maastricht,
vanuit Nievelstein zandkarren naar de glasfabrieken in
de Zuid-Limburgse hoofdstad. Voor het.overige lag Heerlen
tamelijk geïsoleerd. De conclusie mag luiden dat er in
het negentiende-eeuwse Heerlen en op haar toegangswegen
een vrijwel geheel locale v e r k e e r s a c t i v i t e i t van weinig
betekenis was.
Ten gevolge van de snelle ontwikkeling van de grootindustriële
mijnbouw was er een grote behoefte aan werknemers. Aangezien
de meeste Limburgse mijnarbeiders in hun geboortedorpen
wilden of moesten blijven wonen ontstond er al snel een
groot vervoersprobleem. Een en ander resulteerde in de
merkwaardige situatie dat de verkeerstoestand sterk achterbleef
bij de krachtige opbloei van het mijnwezen. Heerlen was
weliswaar het centrum van de mijnstreek, maar ontbeerde
t o t ca. 1920 de benodigde verkeersaders. Pas na 1920
begon men met de verbetering van de oude toegangswegen
naar Heerlen, die zich voorheen in een troosteloze toestand
bevonden.
Dit resulteerde wat betreft de wegverbindingen in 1935
globaal in het volgende kaartbeeld. De hoofdverbindinswegen
naar de omliggende gemeenten en de mijnwerkerskolonies
binnen de gemeentegrenzen bleken alle verhard. De belangrijkste
waren de zg. heiderandwegen naar nederzettingen op de
heiderand als Schaesberg, Nieuwenhagen, Waubach, Groenstraat
en Rimburg.
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Dan
de
verbinding
Heerlen-Molenberg-TerwinselenSpekholzerheide-Simpelveld en de verbinding tussen Heerlen
via de Sittarderweg naar de koloniën op de westelijke
heiderand (bv. Heerlerheide, Thuis Best, Versiliënbosch,
enz.) (bijlage 7 ) .

4.2.

Waterlopen
De belangrijkste waterlopen van de gemeente Heerlen zijn
de Geleen-, Welter- en Caumerbeek. De Geleenbeek komt
voort uit de Welter- en Caumerbeek. Deze twee sterke
bronbeken, die aan de voet van de plateauhelling bij
Benzenrade en Caumer ontspringen, nemen tot aan hun samengaan
bij Hoensbroek een hele reeks kleine zijbeken op. Door
de sterk eroderende werking van deze beken ontstonden
dalen, daartussen landtongen. De belangrijkste, die de
natuurlijke waterscheiding tussen Caumer- en Welterbeek
vormt, is de zg. Heerlense Rug. Vanwege de geleidelijke
glooiing naar het beekdal was deze rug een uitstekende
nederzettingslocatie. Op de plek waar de afstand tussen
Welter- en Caumerbeek slechts een kilometer is, bevindt
zich het oude centrum van Heerlen (zie bijlage 2). De
omgrachting van het kasteel en daarna de Pancratiuskerk
(tot ca. 1890) werd kunstmatig tot stand gebracht.
Op deze beken bevonden zich talrijke watermolens, waarvan
er inmiddels vele zijn verdwenen. Een aantal molens binnen
de Heerlense gemeentegrenzen geniet thans rijksbescherming,
nl. de Caumermolen (XVIII d ) , de Caumer Oliemolen (XVIII
b ) , de Schandelermolen (XVII-XVIII) en de Weltermolen
(XVIII B ) .
De gemeente Heerlen ressorteert onder het Waterschap
Roer en Overmaas.

4.3.

Spoorwegen
Op het grondgebied van de gemeente Heerlen bevinden zich
diverse spoorwegverbindingen. Op de eerste plaats de
verbinding Sittard-Heerlen-Herzogenrath, aangelegd op
initiatief van Henri Sarolea, die in 1896 in gebruik
kwam en als locaalspoorweg geëxploiteerd werd door de
Nederlandse Zuiderspoorwegmaatschappij . Tot Heerlen werd
het dal van de Geleenbeek gevolgd, in Heerlen lag de
lijn direct langs de latere mijn Oranje Nassau I. Vandaar
liep het traject over Schaesberg-Landgraaf naar het dal
van de Worm en Herzogenrath. In 1906 werd nog een zijtak
aangelegd van Heerlen naar de mijn Oranje Nassau II
(Schaesberg-Landgraaf) en de Staatsmijn Wilhelmina
(Terwinselen-Kerkrade). Deze werd tijdens de eerste
wereldoorlog opengesteld voor personenvervoer.
Het traject Sittard-Heerlen werd in 1920 omgebouwd tot
hoofdspoorlijn. Op het huidige Heerlense grondgebied
liggen de stations Hoensbroek en Heerlen aan deze lijn.
Daarvoor, in 1914, was Heerlen al door een lijn naar
Schin op Geul verbonden met de spoorlijn Maastricht-Aken.
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Het lijntje werd aanvankelijk alleen gebruikt voor
vrachtverkeer, in 1915 volgde de openstelling voor
personenvervoer.
Eveneens in 1915 kwam de mijnspoorweg van het emplacement
te Nuth naar de staatsmijnen Emma en Hendrik gereed.
Later maakte ook de bruinkoolgroeve Carisborg hiervan
gebruik. Deze spoorlijn ligt boven Hoensbroek, op de
noordelijke rand van het brede beekdal. Tijdens de eerste
wereldoorlog kwam ook dit tracé in gebruik voor
personenvervoer. In 1934 werd de lijn vanaf het emplacement
te Nuth doorgetrokken naar de staatsmijn Maurits te GeleenLutterade en de haven van Stein aan het Julianakanaal.
De huidige zuidelijke punt van Heerlen werd sedert 1872
doorsneden door een gedeelte van het mijnspoor SimpelveldKerkrade, dat bij Simpelveld aftakte van de verbinding
Maastricht-Aken uit 1856. In 1924 kwam er overeenstemming
om dit mijnspoor voor personenvervoer open te stellen,
met de bedoeling deze lijn via Schaesberg met Heerlen
te verbinden. In 1934 werd de spoorlijn SimpelveldSpekholzerheide-Kerkrade-Schaesberg-Heerlen, het zg.
Miljoenenlijntje in gebruik genomen. Het baanvak werd
echter niet opengesteld voor personenvervoer.
In de periode 1900-1920 vormde de spoorweguitbreiding
de belangrijkste verbetering van de bij het opbloeiende
mijnwezen achterblijvende transportfaciliteiten.
4.4.

Tramlijnen en autobusdiensten
Ondanks de onder 4.3. genoemde spoorweguitbreidingen
bleef de vervoerscapaciteit van het net te klein voor
het sterk toenemende verkeer. Tot 1914 bestonden er slechts
twee autobusdiensten naast de spoorwegen. Op de eerste
plaats de lijn Sittard-Heerlen-Valkenburg van de ZuidLimburgsche Autobusonderneming. Daarnaast de dienst HeerlenHorbach met aansluiting op de electrische tram HerzogenrathKohlscheid-Aken, geëxploiteerd door de Aachener Kleinbahn
Aktiengesellschaft. Deze werd in augustus 1914 opgeheven.
De dienst Sittard-Heerlen-Valkenhuizen werd na een verlegging
van Sittard-Heerlen naar Kerkrade in 1916 gestaakt.
De oplossing voor het vervoersprobleem zocht men aanvankelijk
in een fijnmazig net van stoomtram- en electrische tramlijnen
door heel Zuid-Limburg.
Sedert 1894 bestond namelijk de mogelijkheid om voor
de aanleg van tramwegen renteloze voorschotten van de
rijksoverheid te ontvangen. In juli 1912 kwam het ontwerp
voor een tramwegnet gereed, maar vanwege de hoge kosten
en de gevolgen van de eerste wereldoorlog werden de meeste
lijnen nooit gerealiseerd. Als enige kwam in 1921 de
lijn Sittard-Heerlen-De Locht in bedrijf, met een af takking
bij Treebeek naar de staatsmijn Emma. In 1926 volgde
uitbreiding met een traject van Valkenhuizen naar Kerkrade.
Ook de aanleg van deze tramlijn had heel wat voeten in
de aarde. De Staatsmijnen waren echter zeer gebaat bij
de lijn tussen Heerlen en de staatsmijn Emma, met het
oog op het vervoer van de op deze mijn werkzame mijnwerkers.
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De LESM weigerde echter mee te werken, waarop de Staatsmijnen
zelf t o t aanleg overgingen.
Op 1 mei 1918 werd de l i j n geopend en op kosten van de
Staatsmijnen geëxploiteerd door de LESM. Vanaf de Heerlense
Willemstraat bereikte de tram via de Kloosterweg en de
Oranje Nassau I de Rijksweg, die t o t over het viaduct
van de mijnspoorlijn Nuth-staatsmijn Hendrik op de rechter
berm werd gevolgd. Na het viaduct boog de lege tram rechtsaf
om langs de tramremise op de mijnspoorweg aan t e sluiten.
Aanvankelijk werd om het uur gereden, maar al spoedig
om de d e r t i g minuten. In 1919 werden maar l i e f s t 702 . 639
passagiers vervoerd.
Het lijntje bood echter geen soulaas voor de enorme achterstand
op transportgebied in het sterk industrialiserende ZuidLimburg. Om deze reden stelde de Minister van Waterstaat
op 1 oktober 1918 een commissie van onderzoek in, de
zg. Rijkscommissie voor de tramwegen in Zuid-Limburg,
beter bekend als de "Commissie Bongaerts". Deze drong
aan op oprichting van een nieuwe maatschappij, die niet
alleen een aantal nog aan te leggen tramlijnen in Zuid-Limburg,
maar ook reeds de jaren met v e r l i e s werkende bedrijven
in Midden-Limburg zou moeten overnemen en exploiteren.
Zo werd op 14 februari 1921 de Limburgsche Tramweg Maatschappij
(LTM) opgericht. Deze nam op 23 oktober 1923 de dienst
Sittard-Heerlen over, op 24 maart 1924 de dienst Heerlenstaatsmijn Enne. Heerlen-Kerkrade volgde in 1925, ValkenhuizenDe Locht in 1928.
In het voorjaar van 1938 verdween de laatste LTM-stoomtram
u i t Zuid-Limburg. Het goederentransport per water- en
spoorweg en het toenemende belang van de autobusdiensten,
voor het personenvervoer maakten een einde aan de economische
bestaansreden van de LTM.
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5.

De gemeente Heerlen, nederzettingen.
Heerlen is van origine een Romeinse nederzetting (Coriovallum),
ontstaan op een kruising van heirbanen tussen de Geleencq. Welter- en Caumerbeek, die een licht naar het noordwesten
afhellende landtong flankeren (zie bijlage 8 ) . Bij deze
heirbanen ging het om de west-oostverbinding Boulogne-Keulen
en de noord-zuidroute Nijmegen-Xanten-Heerlen-Aken-Trier.
Ook na de Romeinse periode bleef de bewoning van deze
nederzetting gehandhaafd. Een echte stad werd Heerlen
nooit, slechts de lagere juridische status van "vrijheid"
werd bereikt. Centrum van Heerlen was het landsfort,
dat strategisch aan dezelfde wegkruising lag waar eerder
de Romeinse nederzetting had gelegen. Het landsfort bestond
uit een ronde muur met een open schildtoren (de zg.
Schelmentoren) en een drietal poorten. De toren van de
Pancratiuskerk nam de toegang aan de Geleenstraat in
bescherming.
Om het geheel lag een brede gracht - 12 meter breed,
6,25 meter diep - gevoed door de Vlotbeek, een kunstmatige
aftakking van de Caumerbeek. Binnen het fort lag een
rij huizen tegen de muur aan. Het binnenterrein werd
geheel ingenomen door de twaalfde eeuwse Pancratiuskerk
met kerkhof (zie bijlage 9) . Het fort bestond al in 1225,
werd waarschijnlijk verwoest in 1239 en kort daarna herbouwd.
Tot op heden heeft het fort sporen nagelaten in het
stadscentrum. Het huidige stratenplan geeft duidelijk
het verloop van de walmuur aan (bijlagen 10,11). De huizen
van de Emmastraat werden op de vroegere gracht gebouwd,
die op dat punt in de achttiende eeuw was dichtgegooid.
Heerlen ligt dus op oude nederzettingsgronden, eeuwenlang
omgeven door agrarische nederzettingen op vruchtbare
en bosonvriendelijke bodem. Heerlen fungeerde als een
kleine marktplaats en bleef eigenlijk tot ca. 1900 een
dorp. In de periode daarvoor kan men slechts van enige
ontwikkeling spreken door zeer geleidelijke bevolkingsen nederzettingsgroei en de langzame teruggang van het
bos op de beekhellingen. Heerlen kon men rond de laatste
eeuwwisseling goed vergelijken met een plaats als Gulpen.
Valkenburg en Meerssen waren van meer belang, ook uit
historisch oogpunt.

5.1.

Kernen in de gemeente Heerlen gedurende de negentiende
eeuw
De Tranchotkaarten uit het eerste decennium van de negentiende
eeuw geven een goede indruk van de toenmalige nederzettingsomvang, -structuur en -concentratie.
Er was een duidelijke samenclustering in en langs de
beekdalen. Noordelijk van het Heerlense centrum en dan
voornamelijk in de benedenloop van de Caumerbeek en de
Geleenbeek, die bij het laaggelegen Hoensbroek samenkomen.
Daarnaast ook op de hellingen ten oosten van de kern
Hoensbroek, waar de oude Heerenweg als heiderand de
nederzettingsgrens vormde.
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Het Heerlense centrum, waarin de contouren van het landsfort
op de Tranchotkaart goed te zien zijn, lag op de plek
waar de afstand tussen Geleen- en Caumerbeek het geringst
is: ternauwernood één kilometer. Verdere nederzettingsconcentratie deed zich voor in de bovenloop van de Caumerbeek.
Daar bevonden zich onder andere de oude nucleus van Molenberg,
Onderste Caumer, Caumer, Bautsch, Rukker, Valkenhuizen,
etc. Aan de bovenloop van de Welterbeek bevonden zich
Weiten, Rousch en Benzenrade. Verder naar het zuiden,
ten westen van de Akerstraat, tegen de plateauhelling,
was de ruimte tussen Benzenrade en Soureth-De Beitel
onbebouwd. De Hof Imstenrade vormde de enige onderbreking.
Dankzij de studie van Overhage zijn de huizen- en
inwoneraantallen van alle Heerlense nederzettingen in
1859 en 1890 bekend. Daarbij wordt onderscheid gemaakt
in dorpen, buurtschappen en gehuchten. Meestal betrof
het bebouwing met een agrarische bestemming, omgeven
door velden. Een als bijlage 12 opgenomen kaart geeft
een duidelijk beeld van de spreiding van de toenmalige
nederzettingscentra. De cijfers uit de tabel corresponderen
met de cijfers op de kaart. Daarbij zijn wel de oude
Heerlense gemeentegrenzen aangehouden. De Hoensbroekse
nederzettingen komen derhalve niet op deze lijst voor.

Dorp, Buurtschap, Gehucht

huizen

1. Dorp Heerlen
2. Buurtschap Linde
3. Buurtschap Bek
4 . Buurtschap Terworm
5. Gehucht Ten Esschen
6. Gehucht Schandelen
7. Buurtschap Heidehoven
8. Gehucht Caumer
9. Gehucht Bautsch
10. Gehucht Rukker
11. Buurtschap Oud Valkenhuizen
12. Buurtschap Hambeek

280
19
12
4
1
55
50
13
10

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Buurtschap Kook
Buurtschap Gijzen
Buurtschap Heerlerbaan
Gehucht Locht
Gehucht Soureth
Buurtschap Vrusschenhuiske
Gehucht Beitel
Gehucht Valkenhuizen
Gehucht Vrusschemig
Buurtschap Euren
Gehucht Benzenrade
Dorp Weiten
Gehucht Husken
18

1859
inw.
1493
70
45
43
8
260
240
53
50

1889
huizen inw.
311
13
16
13
1
52
11
52
10
12

1777
52
83
83
5
234
65
309
52
50

2
6

17
35

2
-

10
-

5
8
8
29
7

26
38
54
144
45

4
8
21
29
7

17
51
97
159
40

5
8
2
64
33
82
8

15
64
20
288
150
367
41

5
15
3
52
6
45
68
6

22
89
19
254
32
211
322
32

(vervolg)
Dorp, Buurtschap, Gehucht

1859
huizen inwoners

4
11
4

37
32
42
27

10
4
2
1
2
5
8
11
9
2
16
6
7
34
5
—
8

50
19
9
4
16
26
29
52
33
15
75
30
41
158
27
—
22

47. Buurtschap Cronemig

3

48. Buurtschap Keek

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Gehucht Vrank
Gehucht Beersdal
Gehucht Huisberg
Buurtschap Smits
Gehucht Koningsbeemd
Buurtschap Morgen
Buurtschap Preut
Buurtschap Rennemig
Buurtschap Schuur
Buurtschap Litsch
Buurtschap Bok
Gehucht Gracht
Buurtschap Pappersjans
Gehucht Prons
Gehucht Roebroek
Gehucht Heerenweg
Gehucht Musschemig
Buurtschap Geit
Buurtschap Coblens
Gehucht Hulsberg
Buurtschap Kamp

8

1889
inwon.

huizen
8
4
8
2
8
6
_
4
_
9
7
14
18
9
9
8
8
46

36
22
26
7
42
15

2
11
-

27
_
40
37
65
43
54
30
44
34
185
16
45
-

10

-

-

3

12

-

-

4.9. Buurtschap Straatje
50. Gehucht Ganzeweide
51. Buurtschap Ter Eijk

12
25
4

57
141
27

21
25
-

103
103
-

52. Gehucht Varenbeuk
53. Buurtschap Carisborg

14
. 1

64
4

21
-

86
-

54. Gehucht Einde
55. Buurtschap Treebeek
(thans Brunssum)
56. Gehucht Schrieversheide

10

47

18

91

1
19

5
96

_
26

144

964

4811

1045

5350

Totaal
bron: Overhage, P.

Aangezien men de genoemde nederzettingen zonder veel
moeite in een vaak nauwelijks geringere omvang op de
Tranchotkaarten terug kan vinden, wordt ook de geleidelijkheid
van de nederzettingsgroei door deze cijfers geïllustreerd.
Vandermaelen telde namelijk rond 1835 op Heerlens grondgebied
25 boerderijen, 787 woonhuizen, 2 kastelen, 1 kerk, 1
kapel, 1 gemeentehuis, 1 school en 1 gevangenis. Het
aantal inwoners zou destijds 4133 bedragen hebben.
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Hoensbroek was in de loop van de negentiende eeuw een
eenvoudig landbouwdorp, sterk beïnvloed door de bewoners
van het grote kasteel in het moerasland. Het lag in het
dal van de Geleenbeek en de benedenloop van de Caumerbeek,
die zich daar splitste in de "Oude Moeder"-beek en de
Roode of Molenbeek. Het geheel werd omgeven door weilanden,
boomgaarden en bos op de hellingen in de omgeving.
Op de Tranchotkaart is Hoensbroeks bebouwing in hoofdzaak
langs de huidige Hoofdstraat, Kouvenderstraat, Nieuwstraat
en Akerstraat te vinden, en verder in het Overbroek,
bij Koumen en ten zuiden van het kasteel. Al bij al niet
meer dan enkele honderden bebouwingseenheden. Ook hier
ontwikkelde de bevolking zich zeer geleidelijk: 1130
inwoners in 1859, 1225 in 1867, 1274 in 1889 en 1347
inwoners in 1899.
Op de Kuyperkaart van 1867 is ook duidelijk te zien dat
de bebouwing slechts in omvang toenam door een zeer
geleidelijke verdichting van de bestaande lineaire structuren.
Een voorbode van Hoensbroeks' explosieve ontwikkeling
en transformatie was de bouw van het station Hoensbroek
(1895/6) aan de lijn Sittard-Heerlen-Herzogenrath (bijlage
20) .
Hoe Heerlen er in 1896 uitzag weten we via een zeer precieze
beschrijving uit de kroniek van de St.Pancratiusparochie,
(zie Jamar, Topografie. . . ) : "De kom van Heerlen bestond
destijds voornamelijk uit vier straten, namelijk de
Geleenstraat, de Akerstraat, de Willemstraat en de Geerstraat,
•alsook de Kirkgraaf thans Emmastraat. De Gasthuisstraat
en de Saroleastraat waren toen nog weiland; de Dautzenbergstraat (thans verbindingsstraat tussen beide vorigen)
was toen nog slechts een gedeelte van een steegje dat
van het huidige Wilhelminaplein door weiland en akkers
en langs tuinen over de Schinkelsteeg naar de Geerstraat
liep.
De Stationsstraat was een onbebouwde veldweg, die van
de Geerstraat naar de Willemstraat liep en ter hoogte
van het huidige station rechts omboog en vervolgens uitkwam
op het voorste gedeelte van de Willemstraat. De Schinkelstraat
was slechts een steegje in de Geleenstraat van drie meter
breedte, uitlopend in een voetpad dat door een akkerveld
heen de Geleenstraat verbond met de veldweg, die thans
Stationsstraat is.
De pleinen van Heerlen waren toen de Veemarkt (thans
Wilhelminaplein) en het Kerkplein (het oude kerkhof om
de kerk) dat tevens tot boter- en eiermarkt diende. Op
de locatie van het huidige Emmaplein lag de oude pastorie
met tuin. Tempsplein, Vredesplein en Lindeplein waren
nog weilanden.
Het gedeelte van de tegenwoordige Markt, dat aan het
Wilhelminaplein grenst, heette "DeBongerd", een gedempte
poel die eertijds in verbinding stond met de grachten
in de Emmastraat. (In 1881 werden de grachten deels gedempt,
in 1900 was de algehele demping voltooid).
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Het andere marktdeel aan de Saroleastraat waren tuinen
langs een steeg die Geleenstraat en Wilhelminaplein met
elkaar verbond. Achter het Raadhuis in de Geleenstraat
lagen alleen de Uilegats (thans Uilestraat) en de Lindeweg
(thans Nobel straat). Waar nu de Raadhuisstraat en pleinen,
de Tempsstraat, Lindestraat, Ceintuurbaan en Vlotlaan
liggen was alles weiland.
De Nobelstraat vanaf de Akerstraat, nl. de Verlengde
Tempsstraat, Schoolstraat, Verlengde Lindestraat. Lindeplein,
Smedenstraat, Hamerstraat, Ambachtsstraat, was nog weiland
en veld. Het bovenste gedeelte van de Geerstraat, vanaf
de Stationsstraat tot aan het kruispunt "de Zeswegen"
genaamd, kwam na een kruising van de Esschender- en Kempkensweg
uit op de Sittarderweg. Geen enkel huis was langs die
weg te bekennen. Hoogstens de boortoren of mijnschacht
van de Oranje Nassau I in aanbouw.
De Laanderstraat, de Eijkenderweg en het Eijkenderveld,
de Esschenderweg tot aan de hoeve Morgenster (stichting
1868, afgebroken in 1965) waren nog geheel onbebouwd.
Aan Kempkensweg en Huskensweg tot aan het oude gehucht
"Husken" stond geen enkele woning. Het gehucht Husken
telde toendertijd een vijftiental woningen met de grote
hoeve Beersdal (waarvan thans slechts de negentiende
eeuwse delen resteren). De Sittarderweg vanaf de Meezenbroekeren Kempkensweg tot aan de Musschemiger Baak was in 189 6
nagenoeg onbebouwd. De ringoven der Fa. Koten & Co. was
een paar jaar tevoren gebouwd. Aan de Musschemiger Baak
lagen enkele huizen, waaronder leerlooierij Vijgen (=
Sittarderweg 135) . Aan de rechterkant een viertal huizen
van het kleine gehucht Musschemig. Vanaf daar tot aan
"de Gracht" onder Heerlerheide was de weg eenzaam en
verlaten.
Op de Valkenburgerweg lag aan de linkerkant, m.u.v. het
hoekhuis bij de Geleenstraat, geen enkele woning tot
aan de zijweg naar Weiten, de Piinsweg. Vandaar tot Kunrade
alleen een klein complex huizen ter plaatse genaamd "aan
het Welterhuisje" . Aan de rechterkant bij de Geleenstraat
een paar huizen, onder andere de oude kapelanie, de oude
dampmolen en de villa Roosen, doch vandaar tot aan de
oude Geleenhof en verder tot in Kunrade lag in 1896 geen
enkel huis.
De kom van Heerlen, in de onmiddellijke omgeving van
de kerk, Kerkplein en Veemarkt, de Emmastraat, het eerste
deel van de Akerstraat tot aan de weg naar het hospitaal
(toen Putgraaf genoemd), de Geleenstraat tot aan het
raadhuis waren goed aan elkaar gebouwd. Maar voor het
overige hadden in 1896 de vier hoofdstraten van Heerlen
nog een geheel landelijk voorkomen. Geen enkele straat
was geheel en regelmatig bebouwd. Huizenrijen wisselden
elkaar af met boomgaarden en tuinen. Verscheidene poorten
aan huizen duidden op agrarische bedrijfsvoering. Het
landelijke karakter verdween vanaf 1905 in hoog tempo.
Het best en meest regelmatig bebouwd was de Geleenstraat,
met voorname huizen, raadhuis, maar ook hier nog open
terreinen, tuinen en weilanden tussen de huizen.
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Geerstraat en Willemstraat waren beiden nog grotendeels
onbebouwd en hadden zelfs een enigszins armoedig aanzien.
Een enkel flink huis, ouderwetse huizen en weilanden,
grotere en kleinere boerderijtjes. De Akerstraat als
zodanig eindigde aan de Oliemolenweq, verderop heette
het "in het Veld". Vanaf de Nobelstraat tot aan de Oliemolenweg
was zij nog grotendeels onbebouwd. Aan de linkerkant
het kapitale huis van paardenkoopman Vijgen en het huis
van Dr. Piters met tuin (beide panden later in gebruik
bij de Zusters van St.Joseph, daarna in 1911/12 afgebroken
voor de R.K. Vroedvrouwenschool, die in 1923 naar de
Zandweg verhuisde). Verder voor de begraafplaats nog
een paar kleine huizen en aan gene zijde van de begraafplaats
enkel nog de openbare gemeenteschool. Aan de rechterkant
was de Akerstraat ook niet veel meer bebouwd. Ongeveer
tegenover de begraafplaats groentetuinen en verderop
lagen weilanden. Aan de Akerweg, vanaf de Oliemolenweg,
met enkel de Oliemolen op de Caumerbeek, tot aan Bek
stond enkel het aanzienlijke huis met boerderij van
paardenhandelaar Vijgen uit 1833 (in 1960 afgebroken).
Voor het overige was alles weiland en akker. Het Molenbergpark
was weiland, de woongroep Molenberg was nog bouwland,
langs de Kerkraderweq stond geen enkele woning. Aan de
Molenberg enkel de oude hoeve Molenberg en "in gen Caumer
Meulen". De hoeve werd later gekocht door Bouwgrondmij.
"Tijdig" (einde citaat).
Van Bek tot Heerlerbaan stond enkel de zeventiende eeuwse
hoeve "Het Nieuwe Huis" en verder een paar kleine huizen
op de locatie van de watertoren. De rest van de weg bleef
onbebouwd. Heerlerheide en de overige wijken en gehuchten
vertoonden eenzelfde beeld: kleine nederzettingen met
boeren en boerenarbeiders" (bijlagen 13 en 14).
5.2.

De stedelijke ontwikkeling van Heerlen, 1900-1940.
Het agrarische Heerlen groeide vanaf 1900 in hoog tempo
uit tot het centrum van de mijnstreek. De transformatie
tot een industriegebied en de snelle aanwas van de bevolking
stelde zware eisen aan de volkshuisvesting. Ter illustratie
van de enorme toename van het aantal mijnwerkers in de
Zuid-Limburgse mijnen, en van de huizenaantallen en inwoners
te Heerlen de volgende cijfers:
Mijnwerkersaantallen in de Zuid-Limburgse steenkoolmijnen
1900: 1149 1918: 20.196
1931: 37,.946
1937: 31.960
1910: 7238 1925: 31.322
1935: 28..736
1938: 32.119
1913: 10.728 1930 : 37.504
1936: 29.288
Huizenaantal len in Heerlen , 1820-1930
1820:
1840:
1859:
1869:
1879:

1889:
1899:
1909:
1920:
1930:

839
886
974
1048
1050
22

1045
1141
1850
5485
9202

Bevolkingsaantallen te Heerlen, 1822-1938
1822:
1823:
1830:
1840:
1850:

3671
3751
4136
4406
4591

1860:
1870:
1880:
1890:
1900:

4891
4995
5142
5382
6646

1910:
1920:
1930:
1937:
1938:

12.021
32.263
46.917
50.581
50.551

bron: Overhage, P . ; zie ook bijlage 15
De bebouwingsontwikkeling tot 1890 kan men karakteriseren
als een uiterst langzame ontwikkeling, typisch voor agrarische
gemeenten. Vanaf 1890 gingen ontwikkelingsimpulsen uit
van de nieuwe spoorlijn Sittard-Heerlen-Herzogerirath
en de in productiename van de Oranje Nassau I . De periode
1890-1900 is echter een voorbereidingsdecennium geweest,
waarin nog geen veranderingen van belang optraden. De
spoorlijn lag nog op geruime afstand van het centrum
en het station lag tussen akkers en weiden. Net zo afgelegen
lag de Oranje Nassau I . Het dichten van de oude gracht
was nauwelijks van invloed op de verandering van het
stadsbeeld.
Tussen 1900 en 1918 breidde Heerlen zich u i t langs de
oude hoofdstraten: naar het zuiden via de Akerstraat,
noordwaarts langs de Willemstraat, in westelijke richting
langs Geleen- en Geerstraat. Verder vond er een intensievere
bebouwing van de Schandelerstraat plaats, in aansluiting
op de oude kern Schandelen. Nieuw was het naar de spoorweg
en het station toegroeien van de stad. Drie nieuwe
p a r a l l e l s t r a t e n werden in die richting aangelegd: de
Oranje Nassau-straat, de Saroleastraat en de Honigmannstraat.
De Van der Maesenstraat vormde de verbinding tussen
Saroleastraat en Honingmannstraat. Langs de Oranje Nassaustraat en de Saroleastraat ontstond aaneengesloten bebouwing.
Heerlens centrum ontwikkelde zich in de regel door het
steeds verder opschuiven van de huizenblokken vanuit
het stadscentrum langs de oude straten naar'buiten toe.
Niet regelmatig: dan eens hier, dan weer daar. Echte
stadswijken, voor zover het geen mijnwerkerskolonies
betreft, waren er n i e t . Zuidelijk van het stadscentrum
ontwikkelden zich echter nieuwe pleinen met toegangsverbindingen. Bijvoorbeeld rondom de nieuwe pleinen de Kruisstraat,
Nobelstraat, Coriovallumstraat en Tempsstraat naar het
Tempsplein; de toegangsstraten naar het Lindeplein, de
Laan van Hövell tot Westerflier, de Ruijs de Beerenbrouckstraat
(bijlage 16).
Tot 1923 ontwikkelde de bebouwing zich verder in dezelfde
richting. In het zuiden werd er nauwelijks van de Akerstraat
afgeweken. Pas na 1923 treedt bebouwing van de oppervlakten
aan weerszijden van de Akerstraat op, t o t aan Molenberg
en Benzenrade. In het Bekkerveld ontstond toen een hele
reeks dwars- en verbindingsstraten als de Dr. Jaegerstraat,
Burg. Savelbergstraat, Hessellestraat en Welterlaan tussen
Bekkerweg en Benzenraderweg. Tussen Akerstraat en Molenberg
de Caumerdalsche s t r a a t met een stuk Molenberglaan in
het verlengde en de Bergstraat (bijlagen 17 en 18).
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Aan de ontwikkeling van het Bekkerveld is de naam van
architekt J. Klijnen onverbrekelijk verbonden.
De hier gelegen bebouwing kon men karakteriseren als
middenstandswoningen: losstaande bebouwing in lintstructuur,
met voortuinen. Verder werden talrijke oude straten verbeterd
en genoemd naar de onbebouwde omgeving die zij eertijds
doorkruisten.
De Welter- en Caumerbeek vormden de lijnen waartussen
zich de bebouwing voornamelijk ontwikkelde. In het noorden
stond de spoorlijn en de Oranje Nassau I een ontwikkeling
in die richting in de weg.
Nog voor de instelling van de Limburgse streekplannendienst
in 1935 werden in 1927 door de gemeente de eerste stappen
gezet om een uitbreidingsplan te realiseren, hetgeen
in Limburg toch wel opmerkelijk genoemd mag worden. De
definitieve plannen werden pas in 1939 vastgesteld. Een
schets van dit plan is als bijlage 19 hierachter opgenomen.
Het dorpje Hoensbroek onderging evenzeer een ingrijpende
metamorfose door de vestiging van de Staatsmijn Emma
op de heuvelrand ten oosten van het dorp. Hoewel de mijn
destijds op Heerlens grondgebied lag (thans in de gemeente
Brunssum) werd Hoensbroek door deze mijn uit haar isolement
gehaald en in een mijnwerkers stadje getransformeerd (bijlage
20) .
Aan de in productiename van de Emma in 1913 was een invasie
van mijnwerkers voorafgegaan, verspreid over vele
beroepsklassen. De migratie naar Hoensbroek had echter
geen stabiel karakter. Tussen 1920 en 1947 was er een
hoge mate van mobiliteit. Desondanks groeide het aantal
inwoners in een bijna ononderbroken reeks. Tussen 1913
en 1963 vertienvoudigde de bevolking: van 2114 tot 22402.
De bouwactiviteiten namen evenredig toe. De landbouw
werd volledig in de minimaliteit teruggedrongen (zie
bijlagen 21 en 22).
5.3.

Sociale woningbouw
De snelle aanwas van de bevolking en de transformatie
tot een industriegebied stelden zware eisen aan de
volkshuisvesting. Omdat er tussen 1902 en 1910 vrijwel
geen sociale woningbouw plaatsvond ontstond er in een
mum van tijd grote woningnood en dientengevolge vaak
onbeschrijflijk slechte woonsituaties.
Op initiatief van Dr. H.A. Poels, rector te Weiten en
aalmoezenier van sociale werken werd daarom op 8 juli
1911 het overkoepelend orgaan voor woningbouwverenigingen
"Ons Limburg" opgericht. Welke doelstellingen "Ons Limburg"
nastreefde, welke neveninstellingen uit "Ons Limburg"
voortgekomen zijn en welke activiteiten de verschillende
mijnen ontplooiden ter bestrijding van de woningnood
is in de regiobeschrijving al aan de orde geweest.
Een en ander resulteerde in een elftal koloniën te Hoensbroek,
met 1347 woningen. In Heerlen in 22 koloniën met 5019
woningen (bijlage 23).
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Mijnwerkerskoloniën te Hoensbroek
* Butting: vijf blokken van vier rug-aan-rug woningen
uit 1908-1920, gelegen aan de Buttinglaan. Zij vormen
het beste voorbeeld van het oudste type woningen dat
door de Staatsmijnen is gebouwd;
* Kasteel: 28 woningen uit 1911;
* Slakken-Horst-Metten: 262 woningen naar ontwerp van
Jan Stuyt uit 1913 (100), 1918 (90) en 1922 (72), door
Ons Limburg gebouwd voor de woningvereniging "Hoensbroek".
De woningen bevinden zich o.a. aan de Paludastraat, de
Van Rossumstraat en de Slakkenstraat. De woningen uit
1913 waren bovendien het eerste wapenfeit van Ons Limburg.
Dit werd herdacht met het opschrift "Ie Stap" op de inmiddels
verdwenen rondboog aan de Van Rossumstraat;
* Klooster, aan de Emmastraat: 68 woningen van Jan Stuyt,
in 1915 gebouwd voor de woningvereniging "Hoensbroek".
Genoemd naar het tevoren aldaar gebouwde klooster met
kerkje der Paters Conventuelen. De woningen kwamen in
het open veld te staan, ver van de dorpskom;
* Demm: 33 woningen aan de Demstraat. Ontworpen door
Jan Stuyt en in 1918 door Ons Limburg gebouwd voor de
woningvereniging "Hoensbroek";
* Broekstraat: 24 woningen uit 1918;
* Station: 161 woningen naar ontwerp van Jan Stuyt, in
1918 gebouwd voor de woningvereniging "Hoensbroek". Het
merendeel van deze kolonie is reeds gesloopt ten behoeve
van nieuwbouw, waarbij het oude stratenplan is aangehouden;
* Wingert: 207 woningen en 4 winkels, in 1925 door Ons
Limburg gebouwd voor de woningvereniging "Hoensbroek";
* Steenberg: 544 semi-permanente woningen uit de periode
1919-1921, geschikt voor tienjarige bewoning. Deze groep
werd gerealiseerd in opdracht van de Staatsmijnen.
Een stedebouwkundige uitleg was er in Hoensbroek niet.
Particuliere bouwactiviteiten konden slechts plaatsvinden
aan bestaande bochtige straten en wegen. Daardoor ontstond
lintbebouwing, als verbinding tussen de woninggroepen.
Utiliteitsvoorzieningen als electriciteit, water, riolering
en gas konden tengevolge daarvan slechts met hoge en
veel onrendabele kosten stilgelegd worden. Het gemeentebestuur
van Hoensbroek deed tussen 1920 en 1924 vergeefse pogingen
een uitbreidingsplan vast te stellen op basis van een
ontwerp van Ir. J.Th.J. Cuypers te Roermond. Grootschalige
illegale bouw van houten keten op de Heisterberg kon
men slechts voorkomen door aankoop van de desbetreffende
gronden.
Het inwonertal van Hoensbroek groeide van 1347 inwoners
in 1899 tot 13.600 in 1940.
Mijnwerkerskoloniën te Heerlen
* Musschemig: 186 woningen, tussen 1905 en 1918 gebouwd
door de Oranje Nassau-mijnen. Gelegen in de onmiddelijke
nabijheid van de Oranje Nassau I en wel tussen de Huskensen Sittarderweg aan weerszijden van de Huskensweg,
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de Kristalstraat, Smaragdstraat, Agaatstraat, Diamantstraat,
Briljantstraat, Granaatstraat, Saffierstraat en Robijnstraat;
* Morgenster: 24 woningen uit 1905 voor de Oranje Nassau
I, gelegen in de bocht van de spoorlijn naar Schin op
Geul. Het geheel is inmiddels afgebroken;
* Terwinselen: 100 woningen uit de periode 1906-20, thans
niet meer op Heerlens grondgebied gelegen;
* Leenhof I & II: 72 woningen uit 1906-1907, voor de
Oranje Nassau-mijnen. Het betreft vier rug-aan-rug woningen
onder één kap, gelegen aan de Schaesbergerweg, de Leenhof straat
en de Spoordamstraat. De woningen aan de Spoordamstraat
tonen in drie fasen de ontwikkeling van het zg.type G
der "Lotharingse" woningen. De woninggroep I geniet thans
rijksbescherming;
* Grasbroek: 24 woningen - blokken van vier rug-aan-rug
woningen onder één kap van het type G - in 1909 gebouwd
door de Oranje Nassau-mijnen. Grasbroek geniet thans
rijksbescherming en bevindt zich aan de Grasbroekerweg
en de Sittarderweg;
* Beersdal: 272 woningen uit de periode 1911-1918. Het
betreft twee onder een kap woningen van het type F en
van vier rug-aan-rug woningen van het type G, gebouwd
door de Oranje Nassau-Mijnen. Zij bevinden zich in de
Waalstraat, Merwedestraat, IJselstraat, Dommelstraat,
Vechtstraat, Amstelstraat, Jekerstraat, Lingestraat,
Geulstraat, Roerstraat, Rijnstraat, Niersstraat, Swalmstraat,
Schiestraat, Amerstraat, Maasstraat, Dinkelstraat, Lekstraat,
Diezestraat en Scheldestraat.
De Inventarisatie Mijnmonumenten wijst op de duidelijke
overeenkomsten van Beersdal met de kolonie Alfredshof
te Essen, vanwege de stedebouwkundige structuur van brede
en elkaar veelal loodrecht kruisende straten, een groot
open plein in het midden en ruime tuinen rond de keurig
in het gelid staande blokken van twee en vier woningen;
* Eikenderveld: 379 woningen met 5 winkels en 1 kantoor,
gebouwd tussen 1912 en 1927. Vierendertig woningen uit
1912 van architect J. Wijsbek; 80 woningen uit 1920,
165 woningen en 1 winkel uit 1921, 100 woningen, 4 winkels
en 1 kantoor, alle van architect N.J. van Tienen. Het
geheel is gebouwd door woningbouwvereniging "De Samenwerking".
De panden bevinden zich aan de Keizerstraat, Hertogstraat,
Koningstraat, Eikenderweg, Laanderstraat, Prinsenstraat,
Leenheerstraat,
Stadhoudersstraat,
Baronstraat,
Regentessestraat, Jonkerstraat, Markiesstraat en Vorstenstraat;
* Passart-Nieuwenhagen: 176 woningen uit 1912-1918, nl.
10 uit 1912 en 166 uit 1918. De laatste groep is gebouwd
door Ons Limburg voor Woningbouwvereniging De Volkswoning,
naar ontwerp van architect J. Cuypers. Het geheel bevindt
zich aan de Passartweg, Plataanstraat, Plataanplein,
Acaciastraat, Wilgenstraat, Terwijerweg en Beukstraat;
* Treebeek: 1913-1919, 635 woningen. Het geheel bevindt
zich thans op het grondgebied van de gemeente Brunssum;
* Keek: 100 woningen uit 1914, te Heerlerheide. De groep
is inmiddels gesloopt;
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* Rennemig: 74 woningen uit 1914-18. Blokken van twee
woningen onder één kap van de typen A, C, D, E en F,
gebouwd door de Oranje Nassau-mijnen. De groep ligt verspreid
over de Rennemigstraat, de Ie Oosterstraat, 2e Oosterstraat,
Middenstraat, Beekstraat, Schroetenstraat en Westerstraat.
Aan de overzijde van de Rennemigstraat bevinden zich
nog 16 beambtenwoningen uit 1918 (8), 1920 (4) en 1923
(4) van de Oranje Nassau-mijnen, gebouwd naar een ontwerp
van de architect Lugten;
* Schandelen: 42 woningen naar ontwerp van J. Wijsbek,
in 1914 gebouwd door Woningbouwvereniging "De Samenwerking",
voorzien van het oude vignet van de Staatsspoorwegen.
Gelegen aan de Schandelermolen, Schandelerstraat en Nieuw
Schandelen; dan 69 woningen met 1 winkel naar ontwerp
van N.J. van Tienen, in 1917-18 gebouwd door Woningbouwvereniging "De Samenwerking", gelegen aan de Oude Kerkstraat,
Nieuwstraat, Dadelstraat en Vijgenweg; tenslotte de 65
woningen van J. van Dijk en J.H.W. Elfen, in 1915 gebouwd
door de Woningbouwvereniging "Glück Auf", gelegen rond
een binnenplein aan de Nieuwstraat, Achterstestraat,
Elfmorgen en Oude Kerkstraat;
* Nieuw-Einde: 318 woningen uit 1915-20;
* Elfmorgenstraat: 102 woningen uit 1915-1919;
* Molenberg: 710 woningen met 18 winkels uit 1915 (57
woningen, inmiddels gesloopt), 1919-1920 (404 woningen
en 18 winkels), 1926-27 (129 woningen) en 1930 (120 woningen).
De objecten uit 1915 en 1919-20 zijn ontworpen door Jan
Stuyt en gebouwd door Ons Limburg voor de Woningvereniging
"Heerlen". De woningen uit 1926-27 zijn een ontwerp van
W. Tap, en die uit 1930 heeft "Heerlen" in eigen beheer
gebouwd. De renovatie van de gehele kolonie kwam gereed
in september 1977. Het geheel heeft een opmerkelijke
stedebouwkundige structuur (zie verder) en omvat de Da
Costastraat, Bilderdijkstraat, het Dr. Schaepmanplein,
Roemer Visscherstraat, Potgieterstraat, Staringstraat,
Guido Gezellestraat, Karel van de Oeverstraat, Henric
van Veldekestraat, Van Maerlantstraat, Dr. Schaepmanstraat,
Genestetstraat, Joost van de Vondellaan en Tollenstraat;
* Versiliënbosch: 282 woningen uit 1920 (200) en 1930
(82), gebouwd door Ons Limburg voor Woningvereniging
"De Volkswoning". De woningen uit 1920 zijn ontworpen
door J. Cüypers. De woninggroep ligt tussen de Heerenweg,
Versiliënboschweg, Nachtegaalstraat en Anjelierstraat
en omvat verder de Eksterstraat, Kraaistraat, Koekoekstraat,
Duivenstraat, Valkstraat, Lijsterstraat en Sperwerstraat;
* Heerlerbaan: 200 woningen uit 1919, gebouwd door Ons
Limburg voor Woningvereniging "Heerlerbaan" naar een
ontwerp van Jan Stuyt. De woninggroep strekt zich uit
langs de Caumerweg (ged.), de Hambeukerboord (ged.),
de Pastoor Erensstraat (ged.), de Corisbergweg, A gen
Giezen'(ged.), Kanaalstraat (ged.), Bergdriesch en de
Bautscherweg;
* Husken: 242 woningen uit de periode 1920-25, gebouwd
door de Oranje Nassau-mijnen. Deze kolonie aan de vroegere
Mijnstraat, Carboonstraat,
27

Galerijstraat en Steenbergstraat is gedeeltelijk bedolven
onder de steenberg van de Oranje Nassau I en de rest
is op een enkele woning na gesloopt;
* Meezenbroek: 681 woningen uit 1921 tot 1933. Hiertoe
behoren onder andere de volgende samenstellende delen:
159 woningen en 1 winkel uit 1921 van de architecten
Gulden, Geldmaker en Reyn voor de Woningbouwvereniging
"Glück Auf". Zij stonden op de nominatie om gesloopt
te worden; 72 woningen uit 1929 van architect W. Tap
voor de Woningbouwvereniging "Glück Auf"; 266 woningen
en 4 winkels van H.J. Tiemans jr. uit 1922, 1927 en 1932
voor Woningbouwvereningin "de Voorzorg";
* Weiten: 18 woningen uit 1921 van Jan Stuyt, gebouwd
door Ons Limburg, voor Woningvereniging "De Volkswoning",
gelegen aan de Mergelsweg en De Thun;
* Vrank: 100 woningen in 1926 gebouwd door Ons Limburg
voor Woningvereniging Thuis Best met garantiecontract
van de Oranje Nassau-mijnen. De woningen zijn alle gesloopt
en het terrein is weer in gebruik als akkerland. Slechts
de voormalige pleintjes met hun bomen herinneren aan
de vroegere bebouwing;
* Heksenberg: 198 woningen en 2 winkels, in 1928 gebouwd
door Ons Limburg voor Woningvereniging Thuis Best met
garantie-contract van de Oranje Nassau-mijnen. Gelegen
aan de Heerenweg, Roebroekweg, Hertstraat, St. Hubertusplein,
Reestraat, Elandstraat en Buschkerweg.
Daarnaast zijn er in de Inventarisatie Mijnmonumenten
en op de lijst met mijn-industriële relicten van de gemeente
Heerlen nog een aantal kleinere woongroepen, villa's
en andersoortige behuizingsfaciliteiten opgenomen. Een
overzicht treft U aan in bijlage 24.
De bouw van dit grote aantal nieuwe woningen is nogal
ongecoördineerd en in de regel zonder gebruik van
uitbreidingsplannen geschied. Bebouwingsplannen voor
de stad Heerlen van de architect Jan Stuyt (1912/14),
de gemeente (1939) en verder voor de gehele mijnstreek
van architect J. Cuypers (1919) waren wel aanwezig, maar
werden verder nauwelijks gerealiseerd.
De hoofdstructuur van Stuyts ontwerp voor de Tuinstad
St. Jans-Geleen werd gebruikt voor de bebouwing van de
Molenberg te Heerlen. Het bebouwingsplan dat Josef Cuypers
in opdracht van de Sociaal Hygiënische Commissie in 1918/19
voor de mijnstreek maakte, was in feite het eerste streekplan
in Nederland. Van dat plan zijn enkele onderdelen vastgelegd,
waardoor later (toen het oorspronkelijke plan niet
realiseerbaar bleek) er voor welke andere planning dan
ook, een chaotische rest als obstakel lag.
De ligging der nieuwe woonwijken of koloniën werd in
de eerste plaats bepaald door de locatie van de mijnen.
De mijnondernemingen bouwden bij voorkeur op eigen terrein
bij of in de buurt van de mijnen. Gebrek aan goede
vervoersmogelijkheden noopte daartoe. De woningverenigingen
bouwden op de eerste plaats daar, waar goede en goedkope
bouwgronden aanwezig waren.
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De aankoop daarvan geschiedde veelal door of met hulp
van de N.V. Bouwgrondmaatschappij Tijdig.
Wel werden de schrale heidegronden en vochtige beekdalen
vermeden. Dit gebeurde waarschijnlijk omdat achter ieder
huis een flink stuk grond geschikt moest zijn als moestuin
en omdat men in Limburg destijds niet de gewoonte had
om met trasramen (= metselwerk van acht tot tien lagen,
waarvan de onderste benedengronds, opgetrokken uit met
sterke specie gevoegde klinkers) te bouwen. De meeste
koloniën liggen dan ook op iets hogere, vaak hellende
terreinen in de vruchtbare streken.
De bouw van de woningen vond plaats binnen de bestaande
structuren, d.w.z. langs bestaande wegen of op kruisingen
van wegen en bij voorkeur in aansluiting op bestaande
nederzettingen (bijlage 25). Zo groeiden deze langs de
kortste verbinding naar elkaar toe, omdat daartussen
meestal kleine oude nederzettingen en straten lagen.
Te Heerlen volgden elkaar van zuid naar noord Bautsch,
Rukker, Caumer, Heerlerbaan, Bek, Heerlen, Schandelen,
Heerlerheide, Einde en Schrieversheide op. Door deze
bouwwijze zijn het oude wegennet en nederzettingspatroon ondanks de enorme uitbreidingen in deze periode - volledig
herkenbaar en intact gebleven.
De bebouwingszone Hoensbroek - Brunssum kwam tot stand
onder invloed van de Staatsmijnen. De locatie van de
mijnen Emma en Hendrik bepaalde de eigenaardige situering
en vorm van deze nederzetting.
De woningbouw en ook de overige bouw in de mijnstreek
worden in de onderhavige periode, evenals het sociale
leven, gekenmerkt door een sterk hiërarchisch denken.
Het bouwbeleid van Ons Limburg was erop gericht organische
eenheden van sociale groepen te formeren, niet alleen
organisatorisch (corporatistisch), maar ook in stedebouwkundig
opzicht door het handhaven en benadrukken van de sociale
rangorde. De hiërarchie mijnwerker, beambte, opzichter,
hoofdopzichter, ingenieur, directeur is in de vormgeving
(hoe hoger de functie, hoe hoger en statiger het huis)
en in de ligging terug te vinden (hoe hoger de functie,
hoe dichter bij de mijn). De meest duidelijke voorbeelden:
- bij de Oranje Nassau I te Heerlen, langs de Sittarderweg
en Schelsberg.
1909
directeurswoning
Sittarderweg 59
ca. 1907 opzichterswoningen
Sittarderweg 111-125
1900
oudste deel kolonie
Musschemig
ca. 1910 hoofdopzichterswoningen
Sittarderweg 70-72
ca. 1910 beambtenwoningen
Sittarderweg 74-112
1909 kolonie Grasbroek
Sittarderweg 112 d-k
1911/18 kolonie Beersdal
met daar later nog aan toegevoegd:
ca. 1920 ingenieurswoning
Sittarderweg 79
1920
hoofdopzichterswoningen
Sittarderweg 61-65
(zie bijlage 26)
- bij de Oranje Nassau III te Heerlen aan de Ganzeweide
ligt links van de toegang naar de mijn de ingenieurswoning
en liggen rechts van de ingang, dalend in hoogte, eerst
twee hoofdopzichterswoningen (1920),
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vervolgens 4 opzichterswoningen (1914) en daarna 4
beambtenwoningen. De kolonie Rennemig (1914-18) en 16
tegenoverliggende beamtewoningen langs de Renneraigstraat
(1918-1923) zijn duidelijk gescheiden van de woningen
voor het hoger kader en liggen wat verder van de mijn
verwijderd (zie bijlage 27).
- bij de Staatsmijn Emma ligt aan de overzijde van de
Akerstraat de ingenieurswoning uit 1909; iets verderop
langs de Akerstraat en Kastanjelaan de oudste opzichtersen beambtewoningen uit 1908-1912 en nog iets verder langs
de Buttinglaan de oudste arbeiderswoningen uit 1908-1910.
- bij en op de Molenberg: tegenover het begin van de
Molenbergweg staat langs de Akerstraat de Villa Haex,
woning van de juridisch directeur van de Oranje Nassau-mijnen.
In het glooiende dal van de Caumerbeek en op de helling
van de Molenberg liggen langs de lommerrijke lanen de
woningen van hoge beambten. Boven op de berg bevindt
zich de kolonie.
De grotere complexen arbeiderswoningen zijn aangelegd
volgens de stedebouwkundige ideeën van die tijd. Dit
hield ondermeer in: het aanleggen van een wegenschema
met niet te brede, niet te lange en bij voorkeur niet
rechte straten met weinig loodrechte en vierpuntskruisingen
en met gesloten pleinen en pleintjes; het bouwen van
gesloten gevelwanden, die ritmisch geleed werden door
het afwisselend gebruik van langs- en dwarskappen en
door het laten verspringen van woningblokken ten opzichte
van elkaar; het accentueren van hoeken en gezichtseinden
door middel van hoger opgetrokken en risalerende (hoek)blokken
en het overhoeks plaatsen van hoekblokken. Het gesloten
karakter van de koloniën, dat door deze aanleg bestond,
werd doorgaans nog versterkt door de aanwezigheid van
muren met poortjes (thans vrijwel overal verwijderd)
tussen de woningblokken.
Een uitzondering vormden de tot 1918 gebouwde woninggroepen
van de Oranje Nassau-mijnen en de eerste groepjes
mijnwerkerswoningen van de Staatsmijn Emma. Zij worden
gekenmerkt door een volledig open structuur: brede straten,
open pleinen en rondom de blokken van 2 of 4 woningen
grote tuinen.
Utiliteitsbouw en religieuze bebouwing
Ten gevolge van de explosieve groei van de mijnindustrie
was er niet alleen sprake van een grootschalige woningbouw,
maar ook van sterk toenemende bouwactiviteiten in de
utiliteits sector. Mijninstallaties, hoofdgebouwen,
kantoorgebouwen, koeltorens, scholen en kerken zijn eveneens
aan de Limburgse steenkoolmijnen verbonden. Enkele bekende
voorbeelden uit deze categorie zijn:
- het hoofdbureau van de centrale directie der Staatsmijnen,
in 1906 gebouwd naar een ontwerp van de rijksbouwmeester
Ir. D. Knuttel. Het gebouw, in de volksmond "de boerderij"
genoemd, stond aan de Van der Maesenstraat en is inmiddels
gesloopt;
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- het thans nog bestaande hoofdbureau van de Oranje Nassaumijnen uit 1931, een ontwerp van Ir. D. Roosenburg;
- de Ambachtschool van Jan Stuyt uit 1913, gelegen aan
het De Hesselleplein. De school werd uitgebreid in 1917
1920-21 en 1930-31;
- de nieuwbouw van de Mijnschool aan het Bekkerveld,
1922;
- de Vroedvrouwenschool. De vrouwenkliniek van het
St.Josephziekenhuis kreeg in 1920 en daarna een uitgebreid
gebouwencomplex van Jan Stuyt langs de Zandweg;
- St. Corneliuskerk, Heerlerheide. Omstreeks 1918 gebouwd
naar ontwerp van Jan Stuyt;
- Kerk op de Molenberg, aan de Gerard Bruningstraat.
Gewijd aan De Verschijning van de Onbevlekte Maagd Maria,
in 1926 gebouwd naar een ontwerp van de Roermondse kerkenbouwer
. J. Franssen;
- het Minderbroedersklooster met de aan de H.H. Martelaren
van Gorcum gewijde kerk, Sittarderweg 139-141;
- St. Franciscuskerk met klooster, Laanderstraat. In
1922-23 gebouwd naar een ontwerp van P.G. Buskens. Op
het oxaal bevindt zich het wapen van de familie De Wendel,
die in 1908 de Oranje Nassau-mijnen van de gebroeders
Honingmann overnam;
- St. Antoniuskerk, Beersdalweg 62-64. De kerk is in
1929 gebouwd naar een ontwerp van F.P.J. Peutz. In de
kerk bevinden zich de gebrandschilderde vensters van
Charles Eijck en René Smeets. De in ceramiek uitgevoerde
kruiswegstaties zijn vervaardigd door Charles Vos;
- St. Gerarduskerk, Heerenweg 45. Gebouwd in 1936, architect
A.J.N. Boosten, te Heksenberg;
- Palenbergstraat 36, Palemig. Gebouw van mijntoeleveringsbedrijf Erkens;
- Het gebouw van de mijnpolitie aan de Burgemeester van
der Kroonstraat 17 te Hoensbroek (1926).
5.4.

De Heerlense bebouwing in 1935.
De explosieve groei van woningbouw, mijninstallaties
en openbare voorzieningen wordt duidelijk gereflecteerd
door de topografische kaarten van 1935 (zie ook bijlage
28). Van zuidoost naar noordwest strekte zich een bebouwing
uit, waarin slechts moeilijk een structuur te herkennen
was. In Hoensbroek is de lineaire ontwikkeling tussen
het oude dorpscentrum en de Staatsmijn Emma op de heuveltop
relatief het duidelijkst zichtbaar. Woninggroepen als
Hoensbroek-Station, Vrank, Versiliënbosch en Beersdal
leken in het open veld te liggen, als op zichzelf staande,
geïsoleerde eenheden.
De industriële activiteiten van de Oranje Nassau-mijnen
concentreerden zich geheel en al in het gebiedsdeel benoorden
de spoorlijn Sittard-Heerlen-Herzogenrath. Aan de heidegebieden
in het noordoosten en het agrarische zuiden en zuidwesten
was de stedelijke ontwikkeling grotendeels voorbijgegaan.
Het dal van de Welter- en Geleenbeek en omgeving kende
nog verspreide bebouwing met een agrarische bestemming.
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De Hof Imstenrade lag nog alleen en verlaten op de rand
van het zuidelijke plateau.
Beitel was net zozeer nog een nederzetting van zeer geringe
ontvang. Pas even oostelijk van Benzenrade werden de eerste
gevolgen van Heerlens stedelijke ontwikkeling merkbaar.
5.5.

Na-oorlogse ontwikkelingen
De na-oorlogse stedebouw te Heerlen maakte een einde
aan het tot 1936 gehanteerde decentrale bewoningssysteem.
Het streven werd de verspreide woonkernen bij de mijnzetels
tot een harmonieus geheel te verbinden. Daarbij werd
gekozen voor een open bebouwing met eengezinswoningen,
het geheel omgeven door beekdalen met een "groene long"functie. De brochure "Heerlen 1945-1957" geeft een duidelijk
overzicht van wat er in het kader van dit stedebouwkundig
beleid in de onderhavige periode gerealiseerd is.
Heerlen werd een duidelijk winkelcentrum. Omdat zich
dat formeerde op de beknopte plattegrond van Oud Heerlen,
voldeed de winkelfunctie zeer goed. De verdere uitbouw
van de stad werd daarentegen duidelijk gehinderd door
het oorspronkelijke kolonie-concept, met name door de
onderlinge verhoudingen tussen de koloniën, hun omvang
en de relatie tot het centrum.
Ook in de tot 1981 zelfstandige gemeente Hoensbroek werd
de na-oorlogse periode gekenmerkt door grootschalige
nieuwbouw. Op grond van het stedebouwkundig plan van
Ir. B. Salemans te Maastricht werden woongebieden als
Mariarade, Nieuw-Lotbroek, Centrum en Centrum-Zuid
gerealiseerd. Dit resulteerde tussen 1945 en 1963 in
een verdubbeling van het aantal woningen te Hoensbroek
(bijlage 29).
Het sluiten van de mijnen in de eerste helft van de zeventiger
jaren leidde tot een grootschalige reconstructie. Dit
had een ingrijpende sloop in oude stadsdelen tot gevolg
en bracht grote vraagstukken bij het vrijkomen van de
oude mijnterreinen en voor de vestiging van de noodzakelijke
nieuwe werkgelegenheid met zich mee. Vooral het terrein
van de Oranje Nassau I leverde problemen op. Het drong
door tot in het hart van de stad.
Het Oranje Nassau I-terrein was 67 hectare groot en had
de op een na grootste en hoogste steenberg van de streek.
Onder de naam "Zeswegen" werd een bestemmingsplan ontwikkeld
dat 77 hectare besloeg en voor tweederde op het oude
mijnterrein betrekking had. Het overige deel werd gevormd
door de voormalige mijnwerkerskoloniën Vrank en Husken,
die betrokken werden bij de herinrichting van het gebied.
Tussen 1975 en 1985 werd op de locatie van de voormalige
steenberg behalve een industrieterrein een zacht glooiende
heuvel gerealiseerd met 1100 woningen, speelterreinen
en groenvoorzieningen. Drie jaar was nodig voor het afgraven
van de steenberg, die tot een kwart van de oorspronkelijke
omvang gereduceerd moest worden. Deze omvatte 2,9 miljoen
m3 mijnafval en was 14 hectare groot. Een belangrijk
deel werd via het oude mijnspoor naar een uitgeputte
zilverzandgroeve op 8 kilometer afstand getransporteerd.
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Op het eigenlijke mijnterrein bleven slechts de oude
Oranje Nassau I-schachten en het hoofdkantoor uit 1931
van architect Roosenburg staan.
Het mijnterrein van de Oranje Nassau III was ca. 36 hectare
groot, gelegen tussen Hoensbroek en Heerlen-Noord. Thans
is hier plaats voor de woonwijk Rennemig met 1189 woningen
en zo'n 3200 inwoners. Op het speelterrein van de
wijkbasisschool ligt de afdekplaat van een der mijnschachten.
Deze herinrichting werd tussen 1979 en 1985 voltooid.
De 41 hectare grote steenberg werd een heuvelachtig
recreatiegebied met veel groen. De berg werd voor een
deel afgegraven en vervolgens afgevlakt, waarna hij definitief
gemodelleerd werd.
De Oranje Nassau IV bevond zich in het noordoosten van
Heerlen. De bedrijfsgebouwen zijn gesloopt, de steenberg
is ongemoeid gelaten en wordt door een natuurlijke begroeiing
overwoekerd. Het vroegere mijnspoor van de Emma tenslotte,
dat dwars door Hoensbroek liep, is opgeruimd en veranderd
in een wandelgebied.
De volgende woongroepen en objecten binnen de gemeente
Heerlen genieten thans rijksbescherming: de woninggroep
Ganzeweide als voorbeeld van woningbouw voor (hogere)
mijnbeambten; de mijnwerkerskolonie Grasbroek, in 1909
voor de Oranje Nassau-mijnen gebouwd; Lèenhof I (1905-06),
eveneens van de Oranje Nassau-mijnen en tenslotte het
schachtgebouw van schacht I, schachtbok van schacht II
en ophaalgebouw met daarin aanwezige ophaalmachine van
schacht II, ca. 1896-7 gebouwd ten behoeve van de Oranje
Nassau I.
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6.

Conclusie

6.1.

Inleiding
Naar aanleiding van de inventarisatie en het archiefonderzoek
kan de gemeentebeschrijving van Heerlen afgesloten worden
met een aantal gevolgtrekkingen. Gezien de aard van de
ontwikkeling die de gemeente in de periode 1850-1940
heeft doorgemaakt is het van belang deze globaal weer
te geven in een stedebouwkundige typologie. Behalve een
verdichting van de in 1850 reeds aanwezige structuren
heeft er vanaf het begin van de twintigste eeuw onder
invloed van de industrialisatie een explosieve uitbreiding
buiten de oude structuren plaatsgevonden. Heerlen werd
dientengevolge gekenmerkt door vele mijnkoloniën waarvan
er heden ten dage een aanzienlijk aantal herkenbaar zijn.
De kwaliteit van enkele woninggroepen is momenteel nog
van dien aard dat zij de kwalificatie "bijzonder gebied"
verdienen.
Een kaart waarop deze gebieden zijn aangeduid behoort
tot de bijlagen. Gezien de specifieke ontwikkeling die
Heerlen in de periode 1850-1940 heeft doorgemaakt, is
het van belang deze globaal weer te geven in een
stedebouwkundige typologie. Deze treft U eveneens in
kaartvorm hierachter aan.
In totaal heeft de inventarisatie ongeveer 1200 objecten,
geregistreerd op 747 formulieren opgeleverd. Een aanzienlijk
aantal daarvan behoort tot woninggroepen, waarvan er
een kleine twintig opgenomen zijn. De rest is verdeeld
over een aantal complexen, of als op zichzelf staand
object geïnventariseerd.

6.2.

Bijzondere gebieden
A. Bijzonder gebied Beersdal
Algemene karakteristiek
Planmatig aangelegde sociale woningbouw, gebouwd tussen
1910 en 1918, in opdracht van de Oranje Nassau-raijnen.
In deze kolonie werden arbeiders van de Oranje Nassau
I gehuisvest. Beersdal kenmerkt zich door straatnamen
ontleend aan Belgische en Nederlandse rivieren.
Intrinsieke stedebouwkundiqe kwaliteit
De stedebouwkundige aanleg van Beersdal bestaat uit een
strak rechtlijnig stratenpatroon, een rechthoekig plein
in het midden (Beersdalplein), een systematische ordelijke
invulling van de bebouwingspercelen met blokken van twee
en vier woningen.
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Het bebouwingskader wordt gevormd door de I J s s e l - , Rijn-,
Maas- en Scheldestraat. Loodrecht daarop zijn de smalle
Roer-, Geul-, Linge-, Niers-, Jeker-, Swalm-, Amstel-,
Vecht-, Dinkel-, Schie-, Amer-, Lek-, Donunel-, Dietseen Waalstraat geprojecteerd. De tuinaanleg was d e s t i j d s
ruim t e noemen. Deze stedebouwkundige aanleg vertoont
overeenkomsten met bebouwingsschetsen voor de Krupp-kolonie
"Alfredshof" t e Essen (Duitsland), die d a t e e r t u i t ca.
1890.
De woninggroep b e s t a a t u i t 272 woningen, 46 blokken van
twee woningen onder een kap, 45 blokken van vier rug
aan rug woningen. De woningen behoren t o t het Lotharingse
type, een uniek woningtype dat buiten het Limburgse mijngebied
in Nederland n i e t voorkomt. De panden werden gebouwd
in de zgn. e e r s t e Wendel-periode (1908-1920), genoemd
naar de nieuwe Franse eigenaars van de Oranje Nassau-mijnen.
De architectuur wordt gekenmerkt door in een kader gepleisterde
velden, kleine details in schoon metselwerk of het omgekeerde
hiervan, het afwisselend toepassen van wolfs- en mansardedaken
(bij het type twee onder een kap) en schilddaken (bij
de rug aan rug-woningen), rode pannendaken met patronen
in blauwe pannen, getoogde vensters en ronde deuropeningen.
Bijzondere historische betekenis
De woninggroep is van belang als exponent van de sociaaleconomische ontwikkeling van de Zuid-Limburgse mijnstreek.
De bouw en weloverwogen stedebouwkundige uitleg van
woninggroepen voor industrie-arbeiders vormde een radicale
breuk met de Limburgse bouwtraditie tot dan toe.
Stedebouwkundiqe betekenis in ruimere omgeving
Beersdal is van betekenis als onderdeel van een groter
geheel en vanwege de ruimtelijke relatie met de omgeving.
Het woninggebied bij deze mijn was namelijk hiërarchisch
geordend langs de Sittarderweg en de Schelsberg. Met
toenemende afstand van de mijningang lagen de woningen
van de directeur, de ingenieurs, de hoofdopzichters,
de opzichters, de beambten en tenslotte de mi jnkoloniën.
Beersdal lag achteraan in deze reeks en werd nog voorafgegaan
door Grasbroek en Musschemig.
Gaafheid
De stedebouwkundige structuur van Beersdal verkeert nog
in authentieke staat. De bebouwing heeft echter in de
loop der tijd moderniseringen ondergaan. Veel blokken
hebben in de jaren dertig verbouwingen ondergaan, waarbij
de aangebouwde stalletjes werden ingericht tot keuken.
De rug-aan-rug blokken kregen en masse dakkapellen (uniforme
aanpassing). Momenteel wordt Beersdal bedreigd door pluriforme
aantastingen omdat de woningen inmiddels in particulier
bezit zijn overgegaan. Het oorspronkelijke karakter van
de wijk is desondanks nog goed herkenbaar.
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Zeldzaamheid
Voormalige mijnkoloniën zijn in het oostelijke deel van
de Limburgse mijnstreek niet zeldzaam, maar Beersdal
onderscheidt zich door de kwaliteit van de stedebouwkundige
uitleg en de architectuur van vele andere woninggroepen.
Wanneer men de zeldzaamheid van mijnkoloniën vanuit een
provinciaal of nationaal oogpunt beziet neemt de waarde
ervan uiteraard sterk toe.
B. Bijzonder gebied Musschemig
Algemene karakteristiek
Planmatig aangelegde sociale woningbouw, gebouwd tussen
1900 en 1918, in opdracht van de Oranje Nassau-mijnen.
Het ontwerp werd geleverd door het bouwbureau van deze
onderneming. In deze kolonie werden arbeiders van de
Oranje Nassau I gehuisvest. Musschemig kenmerkt zich
door straatnamen ontleend aan edelgesteenten.
Intrinsieke stedebouwkundiqe kwaliteit
De stedebouwkundige aanleg van Musschemig bestaat uit
een grillig stratenpatroon, waarin een duidelijke structuur
ontbreekt. De bebouwingspercelen zijn voornamelijk ingevuld
met vrijstaande blokken van twee woningen. Het bebouwingskader
wordt gevormd door de driehoek van Huskensweg, Sittarderweg
en Heerenweg. De bebouwing van de woongroep bevindt zich
aan de Kristal-, Smaragd-, Agaat-, Diamant-, Granaat-,
Robijn-, Saffier- en Briljantstraat.
De woninggroep bestond oorspronkelijk uit 186 woningen.
De twee Lotharingse typen, o.a. aan de Smaragdstraat,
hebben hun authentieke vorm het best bewaard. Deze woningen
worden gekenmerkt door een buitengewoon decoratieve
architectuur, met onder andere lisenen, geboogde strek,
decoratief metselwerk onder de dakrand en wolfsdaken.
De oudste woningen van Musschemig werden tussen 1900
en 1908 gebouwd, in de zgn. Honignam-periode, zo genoemd
naar de eerste eigenaren van de Oranje Nassau-mijnen.
Zij hebben een soberder aanzien dan de jongere, Lotharingse
woningen uit de zogeheten De Wendel-periode. De enige
versiering bestaat uit weinig geprononceerde hoekpilasters
en verspringende baksteenbanden onder de dakrand. Deze
huizen zijn wit geverfd en hebben als gevolg van
moderniseringen veel van het oorspronkelijke aanzien
verloren.
Bijzondere historische betekenis
De woninggroep is van belang als exponent van de sociaaleconomische ontwikkeling van de Zuid-Limburgse mijnstreek.
De bouw en weloverwogen stedebouwkundige uitleg van
woninggroepen voor industrie-arbeiders vormde een radicale
breuk met de Limburgse bouwtraditie tot dan toe.
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Stedebouwkundiqe betekenis in ruimere omgeving
Musschemig is van betekenis als onderdeel van een groter
geheel en vanwege de ruimtelijke relatie met de omgeving.
Het woninggebied bij de Oranje Nassau I-mijn was namelijk
hiërarchisch geordend langs de Sittarderweg en de Schelsberg.
Met toenemende afstand van de mijningang lagen de woningen
van de directeur, de ingenieurs, de hoofdopzichters,
de opzichters, de beambten en tenslotte de mijnkoloniën.
Musschemig lag achteraan in deze reeks en werd nog voorafgegaan
door Grasbroek en gevolgd door Beersdal.

Gaafheid
De stedebouwkundige structuur van Musschemig verkeert
nog in authentieke staat. De bebouwing heeft echter in
de loop der tijd vele moderniseringen ondergaan. In het
oudste gedeelte van de woninggroep zijn deze wijzigingen
ingrijpend te noemen.
Zeldzaamheid
Voormalige mijnkoloniën zijn in het oostelijke deel van
de Limburgse mijnstreek niet zeldzaam, maar Musschemig
onderscheidt zich vanwege haar hiërarchisch bepaalde
plaats in een groter ruimtelijke geheel, haar relatief
hoge ouderdom en haar architectuur van andere woninggroepen.
Wanneer men de zeldzaamheid van mijnkoloniën vanuit een
provinciaal of nationaal oogpunt beziet neemt de waarde
ervan uiteraard sterk toe.

C. Bijzonder gebied Rennemig
Algemene karakteristiek
Planmatig aangelegde sociale woningbouw, gerealiseerd
in 1914/15 en 1918 door de Oranje Nassau-mijnen. De woningen
van Rennemig liggen verspreid over de Rennemigstraat,
de Ie Oosterstraat, de 2e Oosterstraat, Middenstraat,
Beekstraat, Schroetenstraat en Westerstraat.
Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit
Rennemig heeft een eenvoudige stedebouwkundige structuur
en bestaat uit een lange hoofdas in zuidwest-noordoost-richting
(Rennemigstraat) waarop vanuit het zuidzuidoosten zes
korte s t r a a t j e s zijn geprojecteerd. Met uitzondering
van de Ie Oosterstraat zijn deze straten onderling bereikbaar.
Het geheel wordt omgeven door een groengebied.
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De woninggroep bestaat uit 74 arbeiderswoningen, verdeeld
over blokken van twee onder een kap. Bijzonder interessant
is de architectonische verscheidenheid. In tegenstelling
tot vele andere kolonies werd Rennemig samengesteld uit
vijf woningtypen in Lotharingse stijl. Gemeenschappelijke
kenmerken: gepleisterde geveldelen, decoratief metselwerk
onder de dakranden, segmentboogvormige vensters met aanzeten sluitstenen, wolfsdaken.
Eveneens tot dit bijzondere gebied behoren acht
beambtenwoningen uit 1925 (Rennemigstraat 6,8,10,12)
en 1927 (14,16,18,20). Beide blokken van vier woningen
onder een kap werden ontworpen door de architect Lugten.
Bijzondere historische betekenis
De woninggroep en de beambtenwoningen zijn van belang
als exponenten van de sociaal-economische ontwikkeling
van de Zuid-Limburgse mijnstreek. De bouw en weloverwogen
stedebouwkundige uitleg van woninggroepen voor industriearbeiders en overig mijnpersoneel vormde een radicale
breuk met de Limburgse bouwtraditie tot dan toe.
Stedebouwkundiqe betekenis in ruimere omgeving
Rennemig is van betekenis als restant van een niet meer
intact stedebouwkundig geheel dat op bijzondere wijze
was opgebouwd.
Het woon- en werkgebied rond de Oranje Nassau III-mijn
was sterk hiërarchisch geordend en Rennemig had hierin
haar eigen specifieke plaats. De stedebouwkundige uitleg
rond de Oranje Nassau III (het mijnterrein is inmiddels
getransformeerd tot een nieuwbouwwijk) is zelfs omschreven
als "op de centimeter precies uitgevoerde Herrschaftsarchitektur van het industriefeoda-lisme".
De mijn had een 75 meter lange toegang over een hellende
eigen weg an de straat tot de toegangspoort, geflankeerd
door twee blinde muren.
Dit dwong het zicht naar de aan triomfbogen herinnerende
toegangspoort. Op de hartlijn van deze poort bevond zich
ver daarachter de schachtbok. De rechtermuur van de toegangsweg
liep recht van de poort naar beneden tot aan de openbare
weg. Aan de andere zijde van de muur bevonden zich drie
groepen woningen voor de vaste staf. De eerste groep
het hoogst, de tweede groep iets lager en breder, de
derde nog lager en nog breder.
De muur aan de linkerkant van de toegangsweg liep niet
tot aan de openbare weg, maar ommuurde de tuin van de
directievilla. De ommuring was doorbroken aan de eigen
weg, waar de mijnpolitie tot machtsuitoefening bevoegd
was.
In dit sterk hiërarchische beeld met statige oprit was
de leefplek van de arbeiders niet aan de openbare weg
gesitueerd, maar achter het bedrijf in de beemden: de
kolonie Rennemig.
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Gaafheid
De stedebouwkundige structuur van Rennemig verkeert nog
in authentieke s t a a t . Veel van de arbeiderswoningen zijn
in hun oorspronkelijke karakter aangetast door verbouwingen.
De beanibtenwoningen daarentegen zijn grotendeels ongeschonden
gebleven.
Zeldzaamheid
Voormalige mijnkoloniën zijn in het oostelijke deel van
de Limburgse mijnstreek niet zeldzaam, maar Rennemig
onderscheidt zich vanwege haar hiërarchisch bepaalde
plaats in een thans sterk aangetast ruimtelijk geheel,
haar relatief hoge ouderdom en haar architectuur van
andere woninggroepen. Vanuit een provinciaal of nationaal
oogpunt bezien neemt de waarde van Rennemig evenredig
toe.
D. Bijzonder gebied Heksenberg
Algemene karakteristiek
Planmatig aangelegde sociale woningbouw, architectuur
en stedebouwkundige uitleg van F.W. de Rooy. De woninggroep
werd gebouwd in 1927-1928 en omvatte oorspronkelijk 198
woningen en 2 winkels. De uitvoering van de bouw, in
handen van de woningbouwcorporatie "Ons Limburg", geschiedde
in opdracht van de Stichting "Thuis Best" met een garantiecontract van de Oranje Nassau-mijnen. De oorspronkelijke
tekeningen worden in het NCIV-archief te Heerlen, onder
besteknummer 299.
Heksenberg heeft een aantal straatnamen die in relatie
staan met jachttaferelen. Het betreft de volgende panden:
- Heerenweg 72 t/m 102 even, 65 t/m 127 oneven;
- Zwanenstraat 1;
- Reestraat 1 t/m 37 oneven, 2 t/m 54 even;
- St. Hubertusplein 1 t/m 19, zowel even als oneven;
- Hertstraat 1 t/m 35 oneven, 2 t/m 32 even;
- Roebroekweg 75 t/m 97 oneven;
- Elandstraat 2 t/m 48 even;
- Buschkensweg 1 t/m 31 oneven;
- Fazantstraat 2.
De panden aan het St. Hubertusplein 7 en 19 fungeerden
als winkel, het pand 17 als kantoor.
Intrinsieke stedebouwkundiqe kwaliteit
De stedebouwkundige aanleg van Heksenbert bestaat in
principe uit een eenvoudig stratenpatroon met enkele
grillig gevormde tussenverbindingen en hofjes, gebaseerd
op de tuinstadgedachte. De drie hoofdstraten (Heerenweg,
Reestraat en Elandstraat) zijn onderling parallel in
noordwestelijke richting gesitueerd.
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Aan de zuidoostelijke zijde komen zij uit op de Roebroekstraat,
in het noordwesten op de Buschkensweg. De Hert straat, een diagonale
dwarsverbinding tussen Heerenweg en Elandstraat, is op de kruising
met de Reestraat voorzien van een centraal plein, het zgn. St.
Hubertusplein.
De woningen zijn verdeeld over een vijftal basistypen
in traditionele baksteenarchitectuur, met kleine variaties
op de hoofdthema's. Kenmerkend zijn de asymmetrische
zadeldaken en de betonlateien annex luifels.
Bijzondere historische betekenis
De woninggroep is van belang als exponent van de sociaaleconomische ontwikkeling van de Zuid-Limburgs e mijnstreek.
De bouw en weloverwogen stedebouwkundige uitleg van
woninggroepen voor industrie-arbeiders vormde een radicale
breuk met de Limburgse bouwtraditie tot dan toe.

Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving
Heksenberg ligt in het noordelijke gebiedsdeel van de
gemeente Heerlen, op de westelijke rand van de Schrieversheide
langs de Heerenweg. Deze locatie was zeer gunstig voor
mijnwerkers van zowel de Oranje Nassau III als de Oranje
Nassau IV.
Gaafheid
De stedebouwkundige structuur van Heksenberg verkeert
nog in authentieke staat. De bebouwing heeft in de loop
der tijd enige aanpassingen ondergaan, haar betekenis
in een ruimer stedebouwkundig kader is vanwege de
herstructurering van de omgeving ingrijpend gewijzigd.
Zeldzaamheid
Voormalige mijnkoloniën zijn in het oostelijke deel van
de Limburgse mijnstreek niet zeldzaam, maar wanneer men
de zeldzaamheid van een overigens relatief jonge groep
als Heksenberg vanuit een provinciaal of nationaal oogpunt
beziet, neemt de waarde ervan uiteraard sterk toe.
E. Bijzonder gebied Maria Christinawijk
Algemene karakteristiek
Planmatige, door de Duitse bezetter gerealiseerde woningbouw
uit 1942, die ook wel bekend staat als de Hermann Goering-wijk.
Men ontwierp voor dit gebied ten noorden van Heksenberg
een groot stedebouwkundig plan, waarvan ongeveer een
derde deel (ca. 190 woningen) gerealiseerd is.
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Intrinsieke stedebouwkundioe kwaliteit
De stedebouwkundige aanleg van Maria Christina-wijk bestaat
uit een drietal hofjes in driekwart carré's langs de
Hindestraat alsmede een achttal woningblokken in strokenbouw
haaks op de Heerenweg. De stroken aan de Heerenweg-zijde
zijn onderling verbonden door een poortachtig bouwsel,
waardoor de buurt een gesloten indruk krijgt. Deze poorten
komen niet voor op de oorspronkelijke bouwtekeningen.
De architectuur roept door de hoge gevels, de indeling
van de ramen en deuren, de klokgevels en kademuren het
beeld op van de Duitse hanze-steden. Ook de vergelijking
met het beroemde Holland-viertel in Potsdam dringt zich
op.
Bijzondere historische betekenis
Maria Christinawijk is een van de weinige grote
woningbouwprojecten die tijdens de bezettingstijd in
Nederland zijn uitgevoerd. Structuur, bestemming en
verschijningsvorm zijn verbonden met een specifieke politieke,
historische ontwikkeling.
Stedebouwkundiqe betekenis in ruimere omgeving
De wijk neemt een zeer markante plaats in langs de
verbindingsweg van Heerlen naar Brunssum, m.n. door de
situering op het hoogste punt aan deze lange, hellende
weg. Verder is de wijk van belang als representant van
een nooit gerealiseerd groter ontwerp.
Gaafheid
De stedebouwkundige structuur van Maria Christina-wijk
verkeert nog in authentieke staat. De bebouwing heeft
in de regel slechts kleine aanpassingen ondergaan.
Zeldzaamheid
Woningbouwcomplexen, gerealiseerd door de Duitse bezetter,
zijn in Nederland uiterst zeldzaam. De architectuur van
het geheel draagt in belangrijke mate aan deze zeldzaamheid
bij.
F. Bijzonder gebied Molenberg
Algemene karakteristiek
Molenberg is een voorbeeld van planmatige, sociale woningbouw
voor mijnwerkers. Oorspronkelijk telde Molenberg 710
woningen en 18 winkels, gerealiseerd in drie stadia.
De eerste groep van 57 woningen werd in 1915 gerealiseerd,
maar is inmiddels afgebroken. De tweede groep van 404
woningen en 18 winkels werd in 1919-20 gebouwd.
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Beide werden ontworpen door architect Jan Stuyt en gebouwd door
de woningbouwcorporatie "Ons Limburg" voor de Woningvereniging
"Heerlen" . De 129 woningen uit 192 6-27 zijn een ontwerp van architect
W. Tap en die u i t 1930 heeft WV Heerlen in eigen beheer gebouwd.
De gehele kolonie onderging in 1977 een renovatie. De straten zijn
genoemd naar Nederlandse cq Vlaamse letterkundigen en belangrijke
politieke voormannen u i t het katholieke kamp.
Intrinsieke stedebouwkundiqe kwaliteit
Molenberg heeft een opmerkelijke stedebouwkundige structuur
binnen een bijna vierkant kader langs de Kerkraderstraat
en omvat de Da Costastraat, Bilderdijkstraat, het Dr.
Schaepmanplein, de Roemer Visscherstraat, de Potgieterstraat,
Staringstraat, Guido Gezellestraat, Karel van de Oeverstraat,
Henric van Veldekestraat, Van Maerlantstraat, Dr.
Schaepmanstraat, Genestetstraat, Joost van de Vondellaan
en Tollenstraat.
Het bijzondere i s , dat de hoofdstructuur van Stuyts nooit
gerealiseerde ontwerp van de Tuinstad St.Jans-Geleen
werd gebruikt voor de bebouwing van Molenberg.
De architectuur is traditioneel, maar niettemin karakteristiek.
Het werk van Stuyt is onmiddelijk te herkennen in de
symmetrische straatwanden met risalerende hoekpartijen,
die verder voorzien zijn van schilddaken en hoeklisenen,
plus de tussenpanden onder zadeldaken. De deuromlijstingen
zijn voorzien van een segmentfronton in stucwerk. Stuyts
overige woningen zijn veelal herkenbaar aan de gepleisterde
geveldelen, enkele ronde vensters of aan de hoekpanden
op een zeshoekig grondplan. Opvallend zijn de hoekoplossingen
met woonhuis-winkelbestemming, die voorzien werden van
trapgevels.
De woningen van Tap zijn opgetrokken in een eenvoudige
baksteenarchitectuur. Variatie wordt bewerkstelligd door
de toepassing van opvallende dakconstructies in de
hoekpartijen.
Bijzondere historische betekenis
Molenberg gaf en geeft in haar verschijningsvorm uitdrukking
aan een sociaal-economische, maar evenzeer aan een politieke,
culturele en geestelijke historische ontwikkeling.
Molenberg is van belang voor de geschiedenis van de ruimtelijke
ordening en het stedebouwkundig denken als een gedeeltelijke
realisatie van Stuyts ontwerp voor de Tuinstad St. Jans-Geleen.
Stedebouwkundiqe betekenis in ruimere omgeving
Ook bij de aanleg speelde de hiërarchische invulling
van de woongebieden een r o l . De mijnwerkerswoning werden
op de berg gesitueerd, de beambtewoningen meer in in
de richting van het centrum langs de Caumerdalschestraat,
de Molenberglaan en de Caumerbeeklaan. Ook deze straten
zijn aangewezen als bijzonder gebied.
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De villa van financieel directeur Haex lag aan de Akerstraat, bij
de toegang tot de Molenberglaan.
Gaafheid
De gaafheid van de hiervoor genoemde kwaliteiten i s nog
in hoge mate bewaard gebleven. Een uniforme, algehele
renovatie in 1977 heeft daartoe zeker bijgedragen.
Zeldzaamheid
Voormalige mijnkoloniën zijn in het o o s t e l i j k deel van
de Limburgse mijnstreek niet zeldzaam. Maar wanneer met
de importantie van het stedebouwkundig plan van Molenberg
in overweging neemt en de zeldzaamheid vanuit een provinciaal
of nationaal oogpunt beziet, dan neemt de waarde ervan
in evenredigheid sterk t o e .
G. Bijzonder gebied Caumerbeeklaan e.o.
Algemene k a r a k t e r i s t i e k
De bebouwing in d i t gebied i s een zeer fraai voorbeeld
van woningbouw voor de gegoede burgerij, waaronder medewerkers
van de diverse mijnondernemingen u i t de hogere echelons,
notarissen, doktoren, e t c . u i t de periode 1916-1940.
Een aanzienlijk aantal van deze woningen werd gebouwd
in opdracht van het Beambtenfonds van de Staatsmijnen,
de Vereniging Woningbouw (voor hoger mijnpersoneel),
de Woningbouwvereniging "Eigen Haard", de Bouwgrondmaatschapp i j "Tijdig" en de woningbouwcorporatie "Ons Limburg"
zelf. Voor het ontwerpen van deze woningen zijn voornamelijk
de architecten van het Technisch Bureau "Ons Limburg"
verantwoordelijk, waaronder F.W. de Rooy, A. Knipschild
en J. Stuyt.
Daarnaast werden er door particulieren woningen gebouwd,
waarvoor gerenommeerde architecten als Peutz, Tummers,
Tap, Kroonenburg, Kremer e.a. het ontwerp leverden.
De in dit gebied geïnventariseerde woningen liggen verspreid
over de Caumerbeeklaan, de Caumerdalschestraat, een gedeelte
van de Molenberglaan en een klein stuk van de Bongaertslaan.
Intrinsieke stedebouwkundiqe kwaliteit
Het bijzonder gebied Caumerbeeklaan e.o. heeft geen planmatig
ontwikkeld ruimtelijk concept. In feite gaat het om grotendeels
l i n e a i r e herenhuis-, landhuis- en villabebouwing langs
lanen en straten die zich, onderling verbonden door enkele
tussenverbindingen, tussen veel groen de Molenberg op
slingeren. Wél i s het gebied van groot belang vanwege
de hier aanwezige architectonische kwaliteit en vanwege
de specifieke functie als woongebied voor de gegoede
burgerij.
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Door het Technisch Bureau van "Ons Limburg" werden er
beambtenwoningen gebouwd aan de Caumerbeeklaan 5-11 (1938,
F.W. de Rooy en A. Knipschild), de Bongaertslaan 42-44
(1938, F.W. de Rooy en A. Knipschild), de Caumerbeeklaan
6-12 (1924), 46-48 (1921, Jan Stuyt), Caumerbeeklaan
64 (Villa J. Mous, 1918), Caumerdalschestraat 3-5 (F.W.
de Rooy, 1933), Caumerdalschestraat 6-10,22 (Jan Stuyt,
ca. 1928), Caumerbeeklaan 50-52, 62, 66-70.
Daarnaast zijn er in dit gebied particuliere woningen
van groot belang. Architect H. Tummers bouwde in 19 31
voor de familie Sarolea een woonhuis aan de Caumerbeeklaan
44. Iets verderop staat de Villa Maria (no. 60) van architect
Rijken van Olst uit 1921. Op no. 72 werd een landhuis
gerealiseerd van architect Wunderlich uit 1933. Het absolute
hoogtepunt vormt het landhuis dat architect F.P. J. Peutz
in 1919 voor notaris Wijnands aan de Caumerbeeklaan 80
bouwde. Dit landhuis is het eerste gerealiseerde werk
van Peutz en kenmerkt zich door een grote verscheidenheid
aan stijlfragmenten, materiaalsoorten, kleur en plastiek.

Bijzondere historische betekenis
Het bijzonder gebied Caumerbeeklaan e.o. geeft door haar
bestemming en verschijningsvorm uitdrukking aan een specifieke
sociaal-economische ontwikkeling. Het betreft een speciaal
daartoe ingericht woongebied voor hogere mijnbeambten
en mensen in de vrije beroepen. Het merendeel van de
beambtewoningen werd in verenigingsverband gebouwd.
Stedebouwkundiqe betekenis in ruimere omgeving
De Caumerbeeklaan e.o. maakt deel uit van een hiërarchisch
ingericht woongebied. De woningen van de Caumerbeeklaan,
Caumerdalschestraat, Molenberglaan en Bongaertslaan zijn
gebouwd voor hoger mijnpersoneel en zelfstandigen in
de vrije beroepen. Hun maatschappelijke status komt tot
uiting in de architectuur, de situering in een groen
woongebied van ruime opzet, vlakbij het stadscentrum
en op de hellingen van het Caumerbeekdal. De mijnwerkerswoningen werden daarachter, op de Molenberg, gesitueerd. De
villa van financieel directeur Haex van de Oranje Nassau-mijnen
aan de Akerstraat 126 markeert als het ware de toegang
tot de Molenberglaan.
Gaafheid en zeldzaamheid
De gaafheid van de hiervoor genoemde kwaliteiten is nog
in hoge mate aanwezig. Een deels in verenigingsverband
gerealiseerde woonwijk voor hoge mijnbeambten en particulieren
in de zelfstandige beroepen uit de periode 1916-1940
is in Limburg een zeldzaam verschijnsel.
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De relatie met de destijds florerende mijnindustrie en de hiërarchische
ordening van de in deze periode ingerichte woongebieden maken de
Caumerbeeklaan e.o. tot een belangrijk gebied met bijzondere waarden.

H. Bijzonder gebied Burgemeester de Hesselleplein, Deken
Nicolaijestraat, Tempsplein e.o.
Algemene karakteristiek
Burgemeester de Hesselleplein en Tempsplein vormen de
hoofdbestanddelen van een door architect Jan Stuyt ontworpen
stedebouwkündig plan uit het tweede decennium van de
twintigste eeuw. De verbindingsas tussen beide pleinen
is de Deken Nicolaijestraat, die voornamelijk als zichtlijn
tussen de vml. Bibliotheek op het Tempsplein (1917, J.M.
van Hardeveld & J. Pauw) en de Ambachtsschool op het
Hesselleplein (1913, Jan Stuyt) fungeert.
Ververstraat, Schoolstraat, Smedestraat en Ambachtstraat
vormen in architectonisch opzicht één geheel met de bebouwing
van het Burg. de Hesselleplein. Eenzelfde relatie bestaat
tussen het Tempsplein en de Kapelaan Berixstraat.
Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit
Het heldere ruimtelijke concept van het stedebouwkundig
plan bestaat uit twee pleinen met daartussen en rechte
verbindingsas. Het plan is van betekenis vanwege de inrichting
en voorzieningen op beide pleinen: op het Tempsplein
is een dominant H.Hartbeeld aanwezig (1924, T. Dupuis),
op een sokkel die ontworpen werd door Ir. D. Roosenburg.
Hij is o.a. de architect van het zeer bijzondere hoofdkantoor
van de Oranje Nassau-mijnen uit 1931. Het Hesselleplein
heeft een meer besloten karakter, dat voornamelijk
bewerkstelligd wordt door de fraaie boombegroeiing op
het centrale plein.
Het geheel heeft een groot belang vanwege de hoge
architectonische kwaliteiten.. Op het Hesselleplein bevinden
zich bijvoorbeeld: de Ambachtsschool (1913, Jan Stuyt);
de woonhuizen 7-8 (1914, iov dhr. Lempens en de Bouwvereniging
"Eigen Haard"); no. 6 (1915, arch. Alph. Offermans);
nos. 28,29,30 (1925, arch. H.F. Stoks); het fraaie, dubbele
pand 26,26a,27 (1921, arch. Jac Verhaaf f te Amsterdam);
het eclectisch beïnvloede woonhuis no. 25 (1917, iov
Gemeentebestuur en het bestuur van de Ambachtsschool);
het woonhuis met classicistische ornamentiek op no.24
(ca. 1916); het dubbele, eclectisch beïnvloede pand 22-23
(ca. 1915); de kleine straatwand van architect W. Damen
uit 1915 (nos. 16,17,18); woonhuis no. 15 (architect
De Rooy, 1919, Technisch Bureau "Ons Limburg").
De toegang tot de Schoolstraat wordt gedomineerd door
de fraaie atelierwoning van architect Th. van Kan uit
1914 . Het voornaamste pand aan de Deken Nicolaijestraat,
no. 26, werd door architect F.P.J. Peutz voor het R.K.
Kerkbestuur van de Pancratiusparochie gebouwd.
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Op het Tempsplein staat de Nederlands Hervormde Kerk,
in 1931 gebouwd naar ontwerp van de architecten Stuivinga
en Van de Vooren uit Zeist.
Verder zijn hier van importantie:
de 7 woningen (Tempsplein 18-20-22, Ds. Jongeneelstraat
2-4, Deken Nicolaijestraat 1-3) van architect J.M. van
Hardeveld uit 1927, gebouwd in een door de Amsterdamse
School beïnvloede bouwtrant; het dubbele woonhuis 25-26
(1918, architect A.J. Bartels); no. 27 (1922, arch. A.J.
Bartels); no. 29 (1932, arch. Jos . Wielders); nos 30-31
(1933, arch. J. Seelen); no. 33 (1925, arch. Peutz &
De Ronde); het H. Hartbeeld van Dupuis uit 1924; de woningen
met hoektoren nos. 11, 12, 13 (1919, arch. Stoks) en
uiteraard de al genoemde Bibliotheek.
In de Kapelaan Berixstraat bevinden zich het wijkgebouw
van arch. Seelen uit 1919 (no.16) en het voormalige Volksbad
en Groene Kruis van architect Jos. Wielders (1922, nos.
10,10a) in de trant van de Amsterdamse School.
Dit alles overziend kan men zeggen dat een aantal zeer
belangrijke architecten met één of meerdere werken in
dit bijzondere gebied vertegenwoordigd is. Ook de bouwstijlen
die er voorkomen verdienen nader aandacht.
Verder is het bijzondere gebied van betekenis vanwege
de specifieke city-ontwikkeling. Men treft er tal van
openbare gebouwen (school, kerk, bibliotheek, wijkgebouw,
volksbad) in combinatie met stedelijke woonbebouwing
aan.
Bijzondere historische betekenis
Het bijzondere gebied geeft door haar structuur, bestemming
en verschijningsvorm in het huidige hart van Heerlen
uitdrukking aan een specifieke sociaal-economische
ontwikkeling: de city-ontwikkeling van Heerlen t.g.v.
de sterk expanderende mijnbouwindustrie.
Stedebouwkundiqe betekenis in ruimere omgeving
Het bijzondere gebied was een belangrijke aanzet voor
de stadsuitbreiding in zuidelijke richting, nadat in
de periode tot het tweede decennium van de twintigste
eeuw voornamelijk een ontwikkeling van het gebied tussen
het oude centrum rond de Pancratiuskerk en het station
had plaatsgevonden. Beide pleinen zijn van zeer grote
betekenis voor de markering van het stadsbeeld, als ruimtelijke
én functionele dominanten in een groter geheel.
Gaafheid
De gaafheid van de hiervoor genoemde kwaliteiten is nog
in hoge mate aanwezig.
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Zeldzaamheid
Planmatige stedelijke uitbreiding uit de eerste helft
van de 20e eeuw, bestaande uit een tweetal pleinen met
verbindingsas, is in Limburg zeldzaam.
I. Bijzonder gebied Leenhof I & II
Algemene karakteristiek
De mijnwerkerskolonies Leenhof I & II stammen uit de
zgn. Honigman-periode (vóór 1908) en behoren daarmee
tot de vroegste, op initiatief van de particuliere Oranje
Nassau-mijnen gebouwde woninggroepen in de Mijnstreek.
Zij omvatten respectievelijk 24 en 48 woningen. De woningen
van Leenhof I uit 1905-06 (Schaesbergerweg 198-200, 194-196;
Leenhofstraat 1-3, 2-4, 5-7-9-11, 6-8-10-12, 13-15-17-19,
14-16-18-20), ondergebracht in zes blokken van vier rug-aanrug-woningen, genieten objectsgewijs rijksbescherming.
De woninggroep Leenhof II uit 1909 (Schaesbergerweg 186-188,
190-192; Spoordamstraat 1 t/m 44), ondergebracht in twaalf
blokken van vier rug-aan-rug-woningen, geniet deze bescherming
niet. Beide door het Bouwbureau van de Oranje Nassau-mijnen
ontworpen woninggroepen maken deel uit van een langgerekt
woongebied voor mijnwerkers uit diezelfde vroege periode
van industrialisatie, waarin zich op Landgraafs grondgebied
de woninggroepen Schaesberg (194 woningen uit 1913-1918,
objectsgewijs rijksbeschermd), Leenhof III en Leenhof
IV (beiden uit 1909-12) bevinden. Het betreft een
grensoverschrijdende eenheid die de ontwikkeling van
de arbeidershuisvesting in de Honigman- én De Wendelperiode
laat zien.
Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit
Het ruimtelijk concept van Leenhof I en II is zeer eenvoudig:
twee kleine dwarsstraten die op de Schaesbergerweg de hoofdroute van Heerlen naar Schaesberg - uitkomen.
De betekenis van beide groepen is uit architectonisch
oogpunt groot te noemen: de zgn. Lotharingse stijl is
daarvan de oorzaak. De beide groepen zijn vanwege de
aanleg, architectuur, kleur- en materiaalgebruik een
eenheid; daarnaast zijn zij belangrijke voorbeelden van
op de internationale (XIX-B) traditie gebaseerde
arbeiderswoningbouw door industriëlen.
Bijzondere historische betekenis
Leenhof I en II geven duidelijk uitdrukking aan een specifieke
culturele en sociaal-economische ontwikkeling: arbeidershuisvesting in de vroege periode van de mijnbouwindustrie
door de toenmalige eigenaren an de Oranje Nassau-mijnen
(de Lotharingse familie De Wendel). Zij introduceerden
hier de zgn. Lotharingse bouwstijl.
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Deze vroege arbeiderswoninggroepen hebben een aanzienlijke
betekenis vanwege hun innovatieve waarde op het gebied
van de arbeidershuisvesting in de mijnstreek en de toepassing
van de Lotharingse bouwstijl.
Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving
Leenhof I en II maken deel uit van een belangrijk woongebied
voor mijnwerkers dat zich uitstrekt over het grondgebied
van de gemeenten Heerlen én Landgraaf. Hiertoe behoren
verder de woninggroepen Schaesberg, Leenhof III en Leenhof
IV. Leenhof I en II zijn markante onderdelen in het
stadsbeeld van de gemeente Heerlen.
Gaafheid
De gaafheid van de hiervoor genoemde kwaliteiten is in
hoge mate bewaard gebleven.
Zeldzaamheid
Leenhof I en II vormen behalve door hun gaafheid ook
vanwege hun zeldzaamheid voor Nederland belangrijke voorbeelden
van op de internationale (XIX-B) traditie gebaseerde
arbeiderswoningbouw door industriëlen.
J. Bijzonder gebied Buttingstraat e.o.
Algemene karakteristiek
Dit bijzondere gebied omvat een kleine woninggroep voor
mijnarbeiders in de kern Hoensbroek. De 20 woningen,
vijf maal vier rug-aan-rug-woningen) werden tussen 1908
en 1910 gebouwd i.o.v. de Staatsmijnen, naar een ontwerp
van het Bouwbureau van deze onderneming. De panden bevinden
zich aan de Nieuwenhofstraat 2 t/m 20 even en aan de
Buttingstraat 28 t/m 46 even.
Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit
De woninggroep heeft een zeer eenvoudig stedebouwkundig
concept, dat voornamelijk van betekenis is vanwege de
specifieke functie: huisvesting van mijnarbeiders. De
architectuur is traditioneel en eenvoudig.
Bijzondere historische betekenis
De woninggroep geeft door haar bestemming en verschijningsvorm
duidelijk uitdrukking aan een sociaal-economische ontwikkeling:
de groei van de mijnindustrie. Het betreft Hoensbroeks
oudste mijnwerkerswoningen en zij vormen het beste voorbeeld
van het oudste type mijnwerkerswoningen, dat door de
Staatsmi jnen is gebouwd. Als zodanig hebben zij ten tijde
van de bouw een pioniersfunctie gehad.
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Stedebouwkundiqe betekenis in ruimere omgeving
De woninggroep ligt op een hellend terrein, aan de voet
van het voet van het bedrijfsterrein van de Staatsmijn
Emma. Zij vormt een opmerkelijk element in de bebouwde
omgeving van Hoensbroek: de zeer ruime voortuinen geven
het geheel een vriendelijk en niet-stedelijk karakter.
Gaafheid en zeldzaamheid
De woninggroep aan de Buttingstraat heeft de gaafheid
van bovengenoemde kwaliteiten in hoge mate bewaard.
Arbeiderswoningen van de Staatsmijnen en bovendien van
het oudste type, zijn in Limburg een zeldzaam verschijnsel.
Vanuit nationaal oogpunt bezien neemt het belang van
deze woninggroep evenredig toe.
K. Bijzonder gebied Slakken-Horst-Metten
Algemene karakteristiek
De mijnwerkerskolonie Slakken-Horst-Metten telde oorspronkelijk
262 woningen, die in drie fasen gerealiseerd werden:
100 in 1913, 90 in 1918, 72 in 1922. De woningen uit
1913 en 1918 werden ontworpen door architect Jan Stuyt,
de woningen van 1922 door F.W. de Rooij. Beiden waren
verbonden aan het Technisch Bureau van de woningbouwcorporatie
Ons Limburg, die deze woningen voor de Woningvereniging
Hoensbroek bouwde. De 100 woningen uit 1913 vormden het
eerste gerealiseerde project van "Ons Limburg". Dit werd
herdacht met het opschrift "de Ie Stap" op de inmiddels
verdwenen rondboog aan de Van Rossumstraat. Na de sloop
van de woningen aan de Mettenstraat resteren nog ruim
190 woningen. Zij bevinden zich aan de Ridder Hoenstraat,
Paludestraat, Horstplein, Slakkenstraat, Burg. Boshouwerslaan,
Stuytstraat, Poelsstraat, Past. Röselaersplein, Van
Rossumstraat.
Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit
Dit bijzondere gebied heeft een ruimtelijk concept van
hoge kwaliteit: een geheel van vriendelijke straten,
hofjes en pleintjes met een duidelijk tuinstadkarakter.
De groep als zodanig in op de dalhelling van de Caumerbeek
gesitueerd, aan de voet van het plateau waarop de Staatsmijn
Emma verrees. Vanwege genoemd karakter en de inrichting
en centrale voorzieninge is Slakken-Horst-Metten zeker
het behouden waard: de boogpijlers aan de Van Rossumstraat
waarop ooit het opschrift "de Ie Stap" figureerde; pand
Slakkenstraat 59 is nog voorzien van een gevelsteen die
herinnert aan de aanvang van de bouw in 1913. In de Van
Rossumstraat zijn bij de panden 11 en 12 nog de oude
pomphuisjes herkenbaar. Het Pastoor Röselaersplein heeft
een centrale groenvoorziening.
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De woonhuizen 8 en 9 op ditzelfde plein zijn voorzien van torentjes,
windwijzer en opschrift "d(e) E(erste) S(tap)".
De architectuur van de woninggroep is traditioneel, maar
gevarieerd. De typische kenmerken van Stuyts latere werken
zijn ook hier duidelijk herkenbaar.
Het geheel vormt een fraai voorbeeld van volkshuisvesting
voor mijnarbeiders op grond van de tuinstadgedachte,
gerealiseerd in verenigingsverband.
Bijzondere historische betekenis
Over structuur, bestemming en verschijningsvorm geeft
de woninggroep Slakken-Horst-Metten uitdrukking aan een
specifieke sociaal-economische ontwikkeling: de toepassing
van de tuinstad-gedachte bij de huisvesting van mijnwerkers
in de zich sterk ontwikkelende mijnstreek.
Slakken-Horst-Metten is van grote betekenis voor de
geschiedenis van de ruimtelijke ordening en voor de
ontwikkeling van het stedebouwkundig denken in de Mijnstreek.
Het is de eerst gerealiseerde woninggroep van de
Woningbouwcorporatie "Ons Limburg" uit 1911. De hierbij
aangesloten woningverenigingen konden daarvoor gebruik
maken van de architecten van het zgn. Technisch Bureau
van Ons Limburg, waaraan Jan Stuyt vanaf het begin verbonden
was. De ontwerpen van dit Technische Bureau hebben in
hoge mate bijgedragen aan de toepassing van de tuinstadgedachte
in de volkshuisvesting.
Dat Slakken-Horst-Metten een grote innovatieve waarde
en pioniersfunctie heeft gehad, ligt voor de hand.
Gaafheid en zeldzaamheid
De gaafheid van bovengenoemde kwaliteiten is ondanks
renovaties (waaronder een algemene in 1980), de afbraak
van de Mettenstraat en enkele latere invullingen in redelijke
mate bewaard gebleven. De zeldzaamheid van de groep wordt
bepaald door de kwaliteit en de conceptie van het
stedebouwkundig plan, en de bijzondere historische betekenis
van Slakken-Horst-Metten. Vanuit nationaal oogpunt bezien
heeft de groep dientengevolge een hoge mate van zeldzaamheid.

50

6.3. Complexen
Behalve een respectabel aantal bijzondere gebieden kent
Heerlen diverse complexen van importantie. Een zeer goed
voorbeeld van een dergelijk complex is de kolonie Grasbroek,
die voor een deel rijksbescherming geniet. De groep bestaat
uit 6 woonblokken van vier rug-aan-rug-woningen uit 1909,
gebouwd in opdracht van de Oranje Nassau-mijnen. De adressen:
Sittarderweg 112 d t/m 112 k, Grasbroekerweg 10 t/m 16.
(Rijksmonumenten 21222 t/m 21227). Deze blokken
vertegenwoordigen het zgn. type G van van de woningen
in Lotharingse stijl. Grasbroek vormt door aanleg,
architectuur, kleur- en materiaalgebruik een eenheid,
die een der gaafste en voor Nederland vrij zeldzame voorbeelden
is van de op internationale, 19e eeuwse (XIX B) traditie
gebaseerde arbeiderswoningbouw door industriëlen.
Naast Grasbroek, o.a. aan de Sittarderweg 70-72 en 74-112,
werden tussen 1910 en 19i5 20 opzichterwoningen en 2
hoofdopzichterwoningen voor de Oranje Nassau gebouwd.
Deze woningen, eveneens in Lotharingse stijl opgetrokken,
gaven door architectuur én situering uiting aan de
maatschappelijke status van hun bewoners. De 20
opzichterswoningen zijn verdeeld over 5 blokken van 4
woningen, die elk een iets hogere daklijn hebben en een
groter volume. Bovendien bevinden zij zich op kortere
afstand van de voormalige ingang van de Oranje Nassau
I dan de arbeiderswoningen van Grasbroek.
Hetzelfde principe is toegepast bij de hoofdopzichterswoningen
aan de Sittarderweg 70,72: zij hebben een nog hogere
daklijn, een groter bouwvolume en liggen nog dichter
bij de ingang van de voormalige mijn. Het spreekt vanzelf
dat de kolonie Grasbroek én de hoofdopzichterswoningen
een geheel van grote waarde vormen.
Aan de Ganzeweide 29a, 31, 33 en 33a, 35 t/m 41 en 43
t/m 49 ligt een complex mijnbeambtewoningen dat reeds
rijksbescherming geniet. Het betreft achtereenvolgens
twee hoofdopzichterswoningen, vier opzichterswoningen
en vier beambtewoningen van de Oranje Nassau III. Zij
vormen samen door hun aanleg, waarin de hiërarchische
opbouw van het mijnwezen tot uiting komt, en door de
eenheid in architectuur, kleur- en materiaalgebruik een
gaaf voorbeeld van de woningbouw voor (hogere) mijnbeambten.
Het complex van de Vroedvrouwenschool aan de Zandweg
180 werd in 1910 gebouwd ter vervanging van de oorspronkelijke
school aan de Akerstraat. Het resultaat was een zeer
uitgebreid complex met een duidelijk symmetrische opbouw
en een markante ingang. De kapel is na de dood van architect
Jan Stuyt afgebouwd door zijn zoon Giacomo. Samen met
de vrij liggende directiewoning, de economiegebouwen en
het vele groen is het een uniek complex.
De school werd op een heuvel aan de rand van een bos
gelegd, die zich destijds ver buiten de stad bevond.
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De locatie en de architectuur geven blijk van de waarde
die men hechtte aan "veel licht en lucht".
Op de splitsing van de Schuureikenweg, het Gouverneur
Baron van Hövellplein en de Zandbergsweg te Hoensbroek
bevindt zich een kleine woninggroep van 16 eenheden,
verdeeld over 3 blokken van respectievelijk 6, 6 en 4
woningen. De groep werd omstreeks 1911 gebouwd in opdracht
van de Staatsmijnen. Alle woningen kenmerken zich door
speklagen en geboogde strek in rode baksteen.
Aan de Gasthuisstraat 45 staat het kloostercomplex van
de Kleine Zusters van de H.Joseph uit het eerste kwart
van de twintigste eeuw, waartoe een hoofdgebouw, de
kloosterkapel en een tweede verblijfsgedeelte behoort.
De architecten Dullaart en Schipper ontwierpen in 1921
het complex "Adriaan Sassenstraat" voor de Middenstands
Bouwvereniging. Het gaat om 43 woningen aan de Adriaan
Sassenstraat en de Burg. Waszinkstraat.
Van kleinere orde is het woningcomplex je aan de L.
Stassenstraat 9-19 oneven, gebouwd rond 1929.
Ook de kolonie Eikenderveld van de architecten J. Wijsbek
en N. van Tiene (1912-1927) is als complex geïnventariseerd.
In totaal gaat het om 385 woningen in traditionele stijl,
gerealiseerd voor de Woningbouwvereniging "De Samenwerking".
In 1912 tekende J. Wijsbek 34 woningen, in 1920 kwamen
daar 80 woningen bij. In 1921 ontwierp N. van Tiene 165
woningen en 1 winkel; waarschijnlijk van dezelfde architect
zijn de 100 woningen, 4 winkels en het kantoor uit 1927.
Al deze objecten bevinden zich aan de Keizerstraat,
Hertogstraat, Koningstraat, Eikenderweg, Laanderstraat,
Prinsenstraat, Leenheerstraat, Stadhoudersstraat, Baronstraat,
Regentessestraat, Jonkerstraat, Markiesstraat en Vorstenstraat.
Het voormalige kantorencomplex van het Algemeen
Mijnwerkersfonds aan de Akerstraat 92 werd in 1942 door
architect Jos. Wielders ontworpen en is samengesteld
uit diverse onderdelen.
De woninggroep aan de Prins Hendrikstraat e.o. te Hoensbroek
omvat 97 wooneenheden, alle ondergebracht in blokken
van vier, die niet lang voor de tweede wereldoorlog gebouwd
werden. Het gaat om Prins Hendrikstraat 23-57, 65-101;
Van Stolbergstraat 1 t/m 8; Oranjestraat 8-14; Klinkertstraat
128-134; Montfortstraat 4-90.
Eveneens een woningcomplex van aanzienlijke omvang is
"De Wingerd" te Hoensbroek. Zij werden in 1925 getekend
en gebouwd door de Vereniging Ons Limburg voor de
Woningverening Hoensbroek. De groep bestond oorspronkelijk
uit 204 woningen en 4 winkels en is gerenoveerd.
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Aan de Mezenbroekerweg/Schandelerstraat ligt het zgn.
"Rooms eiland". Het complex wordt begrensd door beide
straten.
Het omvat het patronaat aan de Schandelerstraat (1924)
en de gelijktijdig gebouwde pastorie aan de
Mezenbroekerweg, de kerk en de kapelanie (1927) aan de
Mezenbroekerweg en de dubbele kapelanie (1932) aan de
Schandelerstraat.
Al deze gebouwen zijn ontworpen door de Sittardse archietct
Jos Wielders in opdracht van de parochie van het heilig
Hart. Het complex is een goed voorbeeld van een "Rooms
eiland" in een nieuwe inijnwerkerskolonie. Het is karakteristiek
voor de parochiefilisofie in de jaren voor de Tweede
Wereldoorlog.
Aan de Akerstraat Noord te Hoensbroek werd omstreeks
1933 een straatwand gerealiseerd met 12 eenheden, voorzien
van de huisnummers 97-119.
Eveneens te Hoensbroek bevindt zich de woninggroep "Klooster",
in 1915 ontworpen door architect Jan Stuyt van Technisch
Bureau Ons Limburg voor de Woningvereniging Hoensbroek.
Het gaat in totaal om 68 woningen aan de Emmastraat 1-21,
2-36; Amstenraderweg 83-89; Emmaplein 3 t/m 34.

53

6.4. Objecten
De stedelijke ontwikkeling die Heerlen ten gevolge van
de groei van de mijnbouwindustrie doormaakte, leverde
de stad een aantal zeer opmerkelijke panden op. Ter illustratie
een opsomming van diverse objecten in alfabetische volgorde
van straatnaam.
Aan de Akerstraat bevindt zich bijvoorbeeld de Villa
Haex (no. 126). Deze villa werd in 1912-1913 gebouwd
voor financieel directeur Haex van de Oranje Nassau-mijnen.
De architecten van de villa, Stuyt en Van Nes, kozen
voor een door de Engelse landhuisstijl beïnvloede eclectische
bouwtrant. De villa ligt direct tegenover de Molenberglaan
en vormt daardoor het beginpunt van een woongebied, dat
hiërarchisch werd ingericht: de directeursvilla op de
Akerstraat, de hogere beambten op de hellingen van de
Molenberg (zie bijzonder gebied Caumerbeeklaan e.o.)
en de mijnwerkerswoningen op de Molenberg zelf (zie bijzonder
gebied Molenberg).
Een bouwkundig relict van heel andere aard aan diezelfde
Akerstraat is bijvoorbeeld de neo-classicistische grafkapel
op nr. 50.
Aan de Beersdalweq 64 bouwde architect F.P.J. Peutz in
1929 de neo-gothisch beïnvloede St. Antonius van Padua-kerk.
Deze parochiekerk werd gebruikt door de mijnwerkers van
de inmiddels afgebroken Huskenkolonie. Om schade door
mijnverzakkingen te voorkomen werd een stalen spantconstructie
gebruikt. In de kerk treft men werk van vele in de vooroorlogse
periode bekende Limburgse kunstenaars aan, waaronder
Charles Eijck (kruiswegstaties), René Smeets, Jean Adams,
Henri Jonas en Huub Levigne. Het tabernakel is van Van
Stacke.
In 1922 bouwde architect Josef Seelen uit Heerlen i.o.v.
de Staatsmijnen aan het Bekkerveld nr. 20 een tweede
mijnschool, die evenals de eerste aan het Heselleplein
in gebruik is bij de Hogeschool Heerlen. Dit monumentale
schoolgebouw werd opgetrokken in diverse soorten natuursteen
op een E-vormige plattegrond.
Aan de Bonqerd verrees in de dertiger jaren het befaamde
Glaspaleis Schunck, een ontwerp van architect F.P.J.
Peutz. Dit warenhuis werd opgetrokken in een sterk door
het Nieuwe Bouwen beïnvloede stijl. Het warenhuis, waarvoor
Peutz geïnspireerd werd door een ontwerp van architect
Henri Sauvage in het Franse Nantes, kreeg twee kelderlagen,
vier lagen voor de verkoop en twee daklagen. De constructie
bestaat uit betonnen plaatvloeren op paddestoelkolommen
en werd geheel bekleed met transparant glas. De glasgevel
werd een halve meter vrijgehouden van de vloerplaat.
Dit zeer bijzondere gebouw is door latere aanpassingen
sterk aangetast. Op Bongerd nr. 2 staat de Apotheek Claessens
van architect J. Klijnen uit Heerlen, waarin een combinatie
van diverse stijlelementen te herkennen is.
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Peutz' eerste gerealiseerde werk, het landhuis van notaris
Wijnands aan de Caumerbeeklaan 80, is bij het bijzonder
gebied Caumerbeeklaan e.o. al besproken. De voormalige
schachttorens van de Oranje Nassau I-mijn aan de CBS-weo
uit 1897 zijn al opgenomen in de registers van beschermde
monumenten. Beide karakteristieke bouwwerken gaan nu
enigszins verloren in de luwte van het CBS-complex.
Aan de Geleenstraat en het Raadhuisplein bevindt zich
het stadhuis van Heerlen, het bekendste ontwerp van Peutz
uit 1936-42. Het hele gebouw is bekleed met natuursteen
en heeft een sobere, intrigerende monumentaliteit. In
het representatieve bouwdeel zijn opnieuw ronde
paddestoelkolommen gebruikt. Hier bevindt zich bovendien
een zeer brede, monumentale hoofdtrap.
De architectuur verenigt elementen uit het Nieuwe Bouwen
met neo-classicistische ornamenten die refereren aan
Heerlens Romeinse verleden. Josef Seelen bouwde omstreeks
1900 aan diezelfde Geleenstraat een van de weinige woonhuizen
waarin neo-gothische stijlelementen verwerkt zijn. Het
pand doet thans dienst als juwelierswinkel.
Neo-Romaans is de R.K.-Kerk aan de Gerard Bruninqstraat
van de Roermondse kerkenbouwers Caspar en Josef Franssen
uit 1926; neo-romaans beïnvloed is de St.Gerardus Majella-kerk
aan de Heerenweq 45 uit 1936. Ook dit ontwerp van architect
A.J.N. Boosten is herkenbaar aan de toepassing van grote
geometrische bouwvolumes.
In Hoensbroek, Heisterberg 6, staat het laatste redelijk
gave gezellenhuis in de Mijnstreek. Dit logement werd
in 1925-26 in een zakelijk expressionistische stijl
opgetrokken. Het spreekt vanzelf dat dit logement vanwege
de huidige zeldzaamheidswaarde en de oorspronkelijke
functie van groot belang is.
De monumentale ambachtsschool van Jan Stuyt uit 1913
aan het Burg, de Hesselleplein 21 is bij de bijzondere
gebieden aan de orde geweest. Niet alleen in stedebouwkundig
verband maar ook als op zichzelf staand object heeft
de school een grote beeldbepalende waarde. Zes jaar daarna
ontwierp Stuyt aan de Honigmanstraat 59 voor de heer
Duysens een fraaie stadsvilla. Opvallend zijn de gecementeerde
bovenfries en de ingangspartij met stuiters.
Op een aanzienlijke afstand van het stadscentrum liet
de Belgische reder Schepers in 1909 de Villa Imstenrade
bouwen, gelegen aan de gelijknamige straat. Het fraaie,
kasteelachtige pand is opgetrokken in eclectische stijl
en heeft een nog vrijwel intact interieur. De fraaie
tuin loopt door in het dal van het Imstenraderbos, hetgeen
een prachtig uitzicht garandeert. Thans is de villa in
gebruik bij de Zusters van de Heilige Missie.
Dichter bij het stadscentrum werd in het begin van deze
eeuw de Corneliuskerk van de 'kolonie' Heerlerheide gebouwd.
De architecten Jos. Cuypers en Jan Stuyt trokken deze
aan de Kerkstraat 8 in neo-romaanse trant op. Midden
in het centrum, op de hoek van Kloosterstraat/Looierstraat,
vonden de Oranje Nassau-mijnen in 1931 een geschikte
plaats om een hoofdkantoor te bouwen.
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Ir. D. Roosenburg is verantwoordelijk voor het zeer bijzondere
functionalistische ontwerp dat beschikt over een
staalconstructie van losse, door dilatatievoegen gekoppelde
elementen. Ook was het een van de eerste kantoren met
verplaatsbare binnenwanden. Het glazen trappenhuis, dat
op bijzonder wijze de hoek markeert, behoort tot de meest
beeldbepalende architectuurelementen van Heerlen.
Elementen van het Nieuwe Bouwen paste architect C. de Smet toe
in zijn eigen woonhuis-kantoor aan de Kouvenderstraat 132. Aan
de Laanderstraat 33 trekt opnieuw een kerk de aandacht. De Rotterdamse
architect P.G. Buskens bouwde hier in 1923 voor de Franciscus van
Assisië-parochie een neo-gothisch godshuis. De bouwgrond werd geschonken
door de particuliere eigenaars van de Oranje Nassau-mijnen, de
familie De Wendel. Hun familiewapen siert het interieur van de
kerk. Het bijzonder rijke interieur heeft o.a. kruiswegstaties
van Charles Eijck en sculpturen van Charles Vos.
Het gebouw dat oorspronkelijk fungeerde als Retraitehuis
"Mgr. Schrijnen" en thans dienst doet als Universiteit
voor Theologie en Pastoraat (Oliemolenstraat 60), is
voor de gemeente Heerlen van uitzonderlijk belang. Architect
Peutz maakte hiervoor in 1932-34 een ontwerp in de stijl
van het Nieuwe Bouwen. Zeer bijzonder is de constructie:
een staalskelet met vliesgevels van zgn. 'steeltexgaas',
afgewerkt met cementpleisterwerk.
Peutz bouwde in 1931 zijn eigen woonhuis-kantoor in een
soortgelijke stijl. Dit pand, gelegen aan de Oude Lindestraat
1 draagt de naam 'Huis Op de Linde'. Het pand werd in
1990-1991 zeer fraai gerenoveerd en behoort ook nu nog
tot de belangrijkste objecten van vooroorlogse architectuur
in Heerlen.
Het Royal-theater aan het Stationsplein 5 is een vertrouwd
element in de bebouwing van het stadscentrum. De architecten
Bongaerts en Peutz ontwierpen een betonnen pand met grote
glaspartijen op een driehoekige plattegrond. In het interieur
bevinden zich behalve de bekende paddestoelvormige
betonkolommen, ook opvallende trappen en een schelpvormig
plafond in de ovaalvormige zaal. De golvende curves van
deze zaal keren terug in de overig vertrekken.
De bibliotheek aan het Tempsplein 10 is bij de bijzondere
gebieden al besproken. Het pand, dat helaas in een matige
staat van onderhoud verkeert, is als object natuurlijk
van evenredig groot belang. Voor de Nederlands Hervormde
Kerk van Stuivinga en van de Vooren en het H.Hartbeeld
van Dupuis geldt feitelijk hetzelfde.
Het oorspronkelijk 16e eeuwse kasteel Terworm aan Terworm
5 hoort eigenlijk niet in de opsomming thuis, maar dit
rijksmonument werd in 1891 zodanig verbouwd dat het met
zijn sierlijke baksteenbouw kenmerkend werd voor de vormentaal
van een kasteelachtige behuizing aan het einde van deze
eeuw.
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Aan de Valkenburgerweq 1 bouwde architect Widdershoven
in 1925 de grote s t a d s v i l l a Coriovallura. Aan diezelfde
weg bevinden zich o.a. de voormalige Villa Zomerweelde
van de commercieel hoofddirecteur van de Oranje Nassau-mijnen
u i t 1913 (nr. 167, thans OU) van architect Hanrath u i t
Hilversum en de Villa Eikhold uit 1913 van Oranje Nassauemployé Dirk Koster (nr. 70, a r c h i t e c t Warners j r . t e
Amsterdam). Met de voormalige hoeve Strijthagen (oorspronkelijk
XVI, maar verbouwd rond 1860 én rijksmonument) aan de
Welterkerkstraat 1 eindigt d i t lange, maar lang niet
complete overzicht van belangrijke objecten die zich
op het grondgebied van de gemeente Heerlen bevinden.
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6.5. Bouwstijlen, constructietechnieken en architecten
De explosieve bebouwingsgroei van Heerlen tussen 1895
en 1940 is op zichzelf al een bijzonder verschijnsel,
maar ook op het gebied van het brede scala toegepaste
bouwstijlen neemt Heerlen een bijzondere positie in.
Op de eerste plaats vanwege het feit dat in Heerlen het
grootste aantal woningen van de particuliere Oranje Nassaumijnen uit de Honigman- (vóór 1908) en de eerste De Wendelperiode (1908-1920) gebouwd zijn.
Tot de Honigman-categorie behoren het oudste deel van
de kolonie Musschemig, Leenhof I&II, Grasbroek, de
opzichterwoningen aan de Sittarderweg en villa Beukenhorst
(Coriovallumstraat 46-50).
De Lotharingse woningen zijn uniek, omdat zij buiten
de Mijnstreek in Nederland nergens voorkomen. Hun buitengewoon
decoratieve architectuur wordt gekenmerkt door het gebruik
van gepleisterde velden in een kader en door kleine details
in schoonwerk of het omgekeerde hiervan, het afwisselend
toepassen van zadel-, wolfs- en mansardedaken bij de
typen met twee woningen onder één kap (typen A t/m F ) ,
de toepassing van schilddaken bij type G (4 rug-aan-rugwoningen onder een kap), het doorgaans met rode pannen
dekken van de daken, waarin met blauwe pannen patronen
zijn aangebracht en het gebruik van getoogde vensters
en ronde deuropeningen. De beambte-, opzichters- en
ingenieurswoningen uit deze jaren hebben eenzelfde soort
vormgeving.
Net als in de andere Limburgse gemeenten heeft de
bebouwingstoename in Heerlen vele objecten in traditionele
bouwstijl opgeleverd: ongeveer 80% van het geïnventariseerde
bestand. De diverse neo-stijlen, Jugendstil en Art Nouveau
of de Chaletstijl zijn slechts mondjesmaat vertegenwoordigd;
het eclecticisme of invloeden daarvan is vaker te traceren.
Wat Heerlen specifiek karakteriseert is een categorie
van ongeveer 5% waartoe de gebouwen in de stijl van de
Amsterdamse School, het expressionisme, het Nieuwe Bouwen,
het Functionalisme of gebouwen met elementen daarvan
behoren.
Daarbij komt nog dat de meeste objecten uit deze categorie
van groot belang zijn. Bijvoorbeeld: het Oranje Nassauhoofdkantoor van Roosenburg, de UTP van Peutz, het vml.
Hemagebouw van Brouwer, het Royal-theater van Bongarts
en Peutz, het Volksbad van Wielders, etc. In deze categorie
werden ook een aantal bijzondere constructietechnieken
toegepast: bv. staalskeletconstructies met dilatatievoegen
om schade door mijnverzakkingen te voorkomen en gevels
van steeltexgaas.
De door de mijnindustrie bepaalde stadsontwikkeling van
Heerlen leverde architecten uit alle windstreken opdrachten
op.
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Op het gebied van industriële installaties en arbeiders volkshuisvesting waren de bouwbureaus van de Oranje Nassau-mijnen,
de Staatsmijnen en de woningbouwcorporatie Ons Limburg
(J. Stuyt, A. Knipschild, F.W. de Rooy, J. Cuypers, e.a.)
actief. Daarnaast bouwden befaamde Limburgse architecten
als F.P.J. Peutz uit Heerlen, Jos Wielders uit Sittard,
Alphons Boosten uit Maastricht, Josef Seelen uit Heerlen,
Theo van Kan, H. Tummers, H. Teeken, W. Tap, H.F. Stoks,
A. Bartels, H. Kremer, van den Bongard, J. Marcus, J.
Wijsbek, J. van Tiene, Stephan Dings, Johannes Kayser,
J. Klaarenbeek, H. Lendfers, Caspar & Josef Franssen,
A.J. Jeurissen, C. de Smet, N. Ramakers, L. Fiddelers,
e.a. in Heerlen.
Uit Amsterdam kwamen de architecten Warners jr., Jac.
Verhaaff, J. Pauw, J.M. van Hardeveld, het bureau van
de Nationale Bouwmaatschappij, van Nes, van der Scha,
D. Brouwer en Ormes.
Dullaart, Schipper en Hanrath waren gevestigd in Hilversum,
P.G. Buskens in Rotterdam, Stuivinga & van de Vooren
in Zeist, Kleijnstra kwam uit Amersfoort, Th. van de
Boomen uit Eindhoven en Valk uit Den Bosch. Tiemstra
en Ingwersen behoren eveneens tot de niet-Limburgse
architecten.
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Lijst met bijlagen
1.

Hoogtelijnen rond Heerlen; Reliëfkaart van de Heerlense Rug
bron: Overhage, P.,
2. Diverse profielen van de Heerlense Rug
bron: Overhage, P.,
3. Oorspronkelijke Zuid-Limburgse Mijnvelden
bron: Overhage, P.,
4. Situatiekaart van de verleende steenkoolconcessies in ZuidLimburg, 1915
bron: Raedts, C,
5. Heerlense industrieën en bedrijven actief buiten de mijnbouw,
1930
bron: Overhage, P.,
6. Bruinkoolconcessies in Zuid-Limburg
bron: Renes, J.,
7. Toegangswegen tot Heerlen, 1937
bron: Overhage, P.,
8. Plattegrond van Romeins Heerlen
bron: Renes, J.,
9. Het landsfort Heerlen omstreeks 1830
bron: Renes, J.,
10. De Heerlense centrumbebouwing in 1821
bron: Overhage, P.,
11. Het Heerlense stadscentrum in 1890, 1918, 1938 en 1940.
bron: Overhage, P.,
12. Kaart van oude Heerlense nederzettingscentra, 1890
bron: Overhage, P.,
13. De bebouwing van Heerlen, 1896
bron: Jamar, J.T.J., Topografie...
14. Oud Heerlen omstreeks 1890
bron: Overhage, P.,
15. Toename van de Zuid-Limburgse bevolkingsdichtheid 1891-1937
bron: Overhage, P.,
16. Plattegrond der gemeente Heerlen, 1:20.000. Vervaardigd door
H.H.A. Tummers, Architect. Heerlen, 1919. 3 bladen
17. De bebouwing van Heerlen, 1925
bron: Jamar, J.T.J., Topografie...
18. Ontwikkeling van de Heerlense bebouwing, 1890-1938
bron: Overhage, P.,
19. Uitbreidingsplan van de gemeente Heerlen, definitief
vastgesteld in 1939
bron: Overhage, P.,
20. Plattegrond van Hoensbroek, opgemaakt ca. 1800, afbeeldende
de situatie tot omstreeks 1910
bron: Van de Venne, J.M.,
21. Grafiek Hoensbroekse bevolkingsgroei, 1899-1956
bron: Van de Venne, J.M.,
22. Staafdiagram vestigings- en vertrekcijfers in de gemeente
Hoensbroek, 1881-1956
bron: Van de Venne, J.M.,
23. Aantal en bouwjaar van de Heerlense arbeiderswoningen
bron: Overhage, P.,
24. Overzicht van kleinere woninggroepen, villa's en
andersoortige behuizingsfaciliteit en

25. Mijnkoloniën Molenberg en Versiliënbosch met kadastraal
minuutplan 1930 en topografie in 1935
bron: Renes, J.,
26. Hiërarchische ordening van het woongebied bij de Oranje
Nassau I
bron: Renes,J.,
21. Ingang Oranje Nassau III-mijn te Heerlerheide, 1917
bron: Tummers, Carboonkolonisatie
28. Heerlens Centrum, 1939 2 bladen
bron: Overhage, P.,
29. Plattegrond van het industriële Hoensbroek, ca. 1965
bron: Van de Venne, J.M.,

Bijlage 24: Overzicht van kleinere woongroepen, villa's
en andersoortige behuizingsfaciliteiten
Te Hoensbroek:
Akerstraat 168-170: deze twee opzichterswoningen zijn
omstreeks 1910 door de Staatsmijnen gebouwd
Akerstraat 174: een ingenieurswoning van de "Emma", in
1909 gebouwd
Kastanjelaan: twee opzichters-, drie beambte- en acht
arbeiderswoningen, ca. 1912 gebouwd door de Staatsmijnen
Akerstraat 198: Gezellenhuis Emma, rond 1915 gebouwd
door de Staatsmijnen
Heisterbergweg 6: Gezellenhuis van de Staatsmijnen uit
1925/26
Te Heer1 en:
Benzenraderweg 210-218 en 245-253: de 10 woningen naar
ontwerp van Gulden, Geldmaker en Reyn zijn in 1922 gebouwd
door Woningvereniging "Glü'ck Au f"
Benzenraderweg 117-135: de 10 woningen zijn in 1909 gebouwd
door de Woningvereniging "Heerlen"
Adriaan Sassenstraat: 45 woningen van de Middenstands
Bouwvereniging te Heerlen uit 1921
Schaesbergerweg 83-99: 9 woningen voor de heer J. Ubachs
uit 1916
Laanderstraat 91-105: 8 woningen van de Nederlandse
Maatschappij tot Mijnbouwkundige Werken uit ca. 1905
Valkenburgerweg 167: huize "Zomerweelde", de woning van
de commerciële hoofddirecteur. In 1913 gebouwd door de
Oranje Nassau-mijnen naar een ontwerp van J.W. Hanrath

Akerstraat 126: Villa Haex, woning van de juridisch directeu
91913), gebouwd door de Oranje Nassau-mijnen naar een
ontwerp van Jan Stuyt
Sittarderweg 59: Villa Honigmann, woning van de technisch
directeur der Oranje Nassau-mijnen, 1909
Sittarderweg 61-65: 3 beambtewoningen uit 1920, gebouwd
door de Oranje Nassau-mijnen
Sittarderweg 79: ingenieurswoning (ca. 1920), Oranje
Nassau-mijnen

Sittarderweg 111-125: acht opzichters- en beambtenwoningen
van de Oranje Nassau-mijnen (ca. 1905)
Sittarderweg 70-112: twee hoofdopzichters- en twintig
beambtewoningen, in de jaren 1910-15 door de Oranje Nassaumijnen gebouwd. Het ontwerp is mogelijk van architect
Lugten

Ganzeweide 27-29: ingenieurswoning, 2 hoofdopzichterswoningen
(1920), 4 opzichters- en 4 beambtewoningen (1914), mogelijk
naar ontwerp van architect Lugten gebouwd voor de Oranje
Nassau-mijnen
Heideveldweg 17-27: zes beambtewoningen uit 1921 (25-27)
en 1923 (17-23), Oranje Nassau-mijnen
Koolkoelenweg 2-32: beambtewoningen 2-16 uit 1924-25
van architect Knops voor de Oranje Nassau-mijnen, 18-32
uit 1932 gebouwd door Thuis Best
Laanderstraat 16-30: 8 beambtewoningen van architect
Ritzen voor de Oranje Nassau-mijnen
Coriovallumstraat 67: woning voor Ir. E. Dinger, 1923
Valkenburgerweg 29-31: de woningen zijn omstreeks 1905
voor hoge functionarissen van het hoofdbureau der Staatsmijnen
gebouwd

Coriovallumstraat 46-50: Villa Beukenhorst met dienstwoningen
is ca. 1905 gebouwd voor één der zonen Honigmann. Zij
is later gebruikt als ontvangstcentrum, eerst van de
gezamenlijke mijnen en daarna van de Staatsmijnen
Honigmannstraat 59: Villa voor doktor Duysens naar ontwerp
van Jan Stuyt en gebouwd in 1914 of 1918-19
Molenberg: beambtewoningen langs de Caumerdalschestraat,
Molenberglaan en Caumerbeeklaan, veelal naar ontwerp
van Jan Stuyt, gebouwd rond 1920
Caumerbeeklaan 80: de villa, die een mengeling van allerlei
stijlelementen toont, is een jeugdwerk van Ir. F.P.J.
Peutz
Vignonstraat: 89 woningen uit 1929, gebouwd door Ons
Limburg voor Woningvereniging "De Volkswoning"
Schaesbergerweg: 72 woningen gebouwd tussen 1908 en 1910
door de Oranje Nassau-mijnen
Gezellenhuis te Heerlen, inmiddels gesloopt
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Profil 1. Querprofil des Geleenquellbedcens (A-B).

Profil 2. Profil entlang dem Südrand des Geleenquellbedcens (C-D).

Profil 3. Tor des Geleenquellbedcens (I-K).

Profil 4. Sdimalste Stelle des Heerlener Rüdcens-(EF).

Profil 5. Heerlener Rüdten zwisdien Molenberg und Weken (G-H).
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Profil 6. Heerlener Rücken entlang der StraBe Valkenhuisen-Heerlerheide.
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rsprunglidie Grubenfelder.

Grundungs^ahr und GröQe der ersten
Name

Jahr

Aurora
Ernst
Laura
Oranje
George
Willem III
Vereenjging
Vorwaarts
Avonster
Noordster
Crescendo
P r i n s Frederik
Carl

1875
1876
1876
1876
1876
1876
1877
1877
1877
1878
1878
1878
1879

Grubenkomessionen.
Grööe (ha)
450
540
457
445
458
472
454
462
577
467
445
420
449

Bijlage <<: Sitwatiekaart var. de verleenc
steenkooiccncessies
bron: Haeciis, C. ,

in Z u iri- L i m. b u r g ,

Verzorgingsbedrijven
Brood- en banketbakkerijen
Slagerijen abattoirs
Kleermakerijen, naaistersat
Schoenmakerijen
Kappersbedrijven
Meubl., behangerijen
Aanemers-, timm.-, schildersb
Electr. install.-inricht
Smederijen, rijwiel- en autoherst.
wagenmakerijen
Overige verzorgingsbedr
Winkels, niet in bovenstaande groepen
begrepen
Gas-, e l e c t r - en waterl. bedr
Spoor- en tramwegen
Autobusondernemingen
Auto- en rijwielstalling, autoverhuurinrichtingen enz
Vrachtw.- en autotransportond
Binnenvaart
Staatsbedrijf der P. T. en T
Hotels, restaurants, café's
Crediet- en bankwezen
Handel
Totaal verzorgingsbedrijven

Betriebe
Zahl

mannl.

52
70
64
72
53
17
103
36

356
230
124
145
161
62
917
215

69
66
51

17
42
4
11
16

425
296
175
162
203
66
928
231

50
12

218
29

15
9

233
38

411
4
5
5

1 459
69
829
40

829
1
1
1

2 288
70
830
41

31
62
1
6
140
8
254

113
136
1
98
341
84
585

1
10
23
139
13
45

114
146
1
121
480
97
630

1 363

7 575

Personen
weibl.

total

1 456

6 212

Belangrijkste
bedrijven:
Baksteenfabrieken
Glasbewerkingsinrichtingen
Timmerfabrieken
Steenkolenmijnen

1
1
1
4

40
64
64
12 263

22

40
66
64
12 285

Totaal

7

12 431

24

12 455

Bijlage

?• : Heerierse

2

industrieën

ver. a c t i e f buiten de mijnbouw,

b r o r. : ü v e r h a jr e , ? . ,

en bec

1930

185

190

205

200

195

335

335

-330

-325

*aartniad Heerlen
•85

'90

32C
195
0

'

1

Concess'e

CARISBORG l'

Concessie

ANNA

Co~cess.e

BRUNAHILDE I en II

Concessie

GRAETHEIDE

Concessie

ENERGIE

Concessie

PAUL

Concessie

CARISBORG i

Concessie

MARIA THERESIA

Concessie

HERMAN

Concessie

HERZOGENRATH-RITZERFELD

2

3

4

Bijlage 6: B r u i n k o o l c o n c e s s i e s
br'or. : Renes , J . ,

5 Km

in Zuid-

P i j 1sze 1 :
bror.:

T o 6 fr a Ti s s /.' s e e r: t o t

Overha-re ,

?. ,

Heer

i h e r m e n.

weg aangeuoMe^
weg reconstructie
gracht
bebouwing
DOttenbakkersoven
graf

sieile helling
gebied lager dan 100 m -NAP
gebied hoger dan 1 20 m -> NAP

rijlace
:. *" o r. :

£:

Plattegrond

R e r. e s , J . ,

var:

Forneiriïï

Heer

bijlage 9: Het lar.csfort Heerlen omstr
1830
bron : Renes, J.,

Heerlen um 1821.

Bijlage

10: De Heerlense eentrumbebouwi

in 132'
bron: Overhage, P.,

i

: j 1nge

11:

I! e v. i I e e r • 1 o n s e

H90,

19 1 B ,

'•on :

Oveihage ,

b 1ade n

1 9 ;•*H e n
P. ,

19'lO.

s t n <i s c e n t; r- u ri

i

(O
00

"•©••

® g
. . • • '

4;
'•••'i

©

0
s ^

"

•

•

•

•

®

-

,

^

^

^

•

•
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1890
Karte 3b.

Alte Siedlungszentren in der Gememde Heerlen (1890).

Bijlage 12: Kaart van oude Heerlense nede:
zettingen, 1890.
bron: Overhage, ?.,

Dienst Onderzoekingen
Gemeente Heerlen

bijlage 13: De bebouwing van Heerlen, 1
bron: Jamar, J.T.J., Topografie...

it.J3feir_l__^r4r?- •„> . "">E&^"

= i ii-c-c i LI : Que Heerlen
-*• \J

-*- " * tZ.

""

r:

Overhïge,

omstreeks

••

1890

1937

Karte 34.

Karte 30.

Bevölkerungsdidite Südlimburgs 1. Jan. 1891.

Die Gemeinden Sudhmbur^s.

Karte 35.

Karte 31.

Bevölkerungsdichte Südlimbui§s 1..Jan. 1937

Allmahliche Ausbreitung des Bergbaues
in Südlimburg. (punktiert: Gruhengemeindcnl

Sijlace

I S : Toena:"?

b e v o 1 >: i r,;~ s d i c n t h s i::
b r o n : Overriage , ? . ,

var, de

Zuid-Limburgs

1^-9 ' - 1 9 3 7

Bijlage 16: Plattegrond eer CHeerlen, 1:20.000. Vervaardigd door H . H.
Tum.mers, Architect, Heerlen, 1919.
(3 bladen)

PLATTE GROND
DER

GEMEENTE HEERLL...
Schaal 1 : 20.000.
VERVAARDIOO DOOR H. H. A. TUMMERS,

ARCHITECT, HEERLEN.

HEERLEN
KOM.
Schaal I : 5000

VERKLARING.
' Groote wegen.
Kleine wegen en voetpaden.
. - = . - r = ^ Vijvers en beken.
Mijnschachten.
Bosch.
Kreupelhout.

OEMEEKTE

VOER

VERKLARING.
R. K. Paroch.-Kerk
R. K. Kerk. (Weiten)
R. K. Kerk. (Heerlerbaan).
Paters-Kerk.
R. K. Kerk. (Heerierheide).
N. D. H. Kerk.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

\RING.
; wegen
wegen en voetpaden.
; en beKen
nachten

Ger. Kerk
Raadhuis
School 1.
School 2.
School 3 .
School 4.
13 School 5.
14 School 6.
15 Post- en Telegraafkantoor
16 Ambachtsschool
17 Vroed vrouwenschoot.
18 R. K. Hoogere Burgerschool
19 R. K Bijz. jongensschool.
20 Chr. School.
21 R. K. Meisjesschool
22 R. K. Meisjesschool.
23 Hospitaal.
24 Sanatorium.
25 Kneipp-inrichting.
26 Gezelienhuis (Ons Thuis).
27 Patronaat.
28 Openb. Leeszaal.
29 Chr Te Huis
30 Arbeidsbeurs.
31 Poliiiebureau.
32 Kantongerecht.
33 Bureaux der S. M.

elhout

>»Ot*MBt*S

z

<OLIII«4

CAUMi*

34

Marechaussee-Kazerne

35

Staatstoezicht op de Mijnen.

36

Synagoge.

37
38

Alg. Begraafplaats.
Rijles Geologische Dienst, afd.
Geoiog. onderzoek van Z.-L.

UlTOAVE

Heruiiueijeven in 198^ dankzij een financiële
biidrage van de p a n c r a t i u s b a n k s
. bi; gelegenheid van haar 75-jang bestaan.

INTERN. BOEKHANDEL

Jos ALBERTS — HEERLEN

1919

Or, hei LinJ wn Hfrlr 198V

Bijlage 17: ue bebouwing var. Heerier.,
cror: Jamar, J.T.J., Topografie...

Dienst Onderzoekingen
(icmeente Heerlen

19

BiS 1890

bijlage 1c: Ontwikkeling van de Heerlense
bebouwing, 1 390-1 938
b rcn : Cverhage , P . ,

Tretbe**

i.T '

3ijiage 2C: Plattegrond

van Hoensbroek, op-

gen.aakt ca. 1800, afbeeldende de situatie
tot onstreeks 191C.
bror. : Var. de Ver.ne , J .M . ,

"1

sij-iage

c r o r::

2'• : Jra r i e k

Hoer. scroekse

bevelkin^s

B i j l a g e 2 2:

.Staafdiagram v e s t i g i n g s -

ver trei-:ci j f e r s

ir: cie gemeente

id61 - 1 956
bror.:

Var. de Venne , J . M . ,

en

Hoensbroek,

bijlage 23: Aar. tal en bouwjaar van de
Heerler.se arbeiderswor. in eer..
bron: Ovsrhage, ?.,

Zahl und Bauzeit der Arbeiterivohnungen

in der Cemeinde Heerlen'

_
C
i ] : l i l l hh ï I f I I i f _ I
M ü
M
üS
S üüHl l l
i S J

2

1905
06
07
08
09

104 2 4 —
—
—
10
_
_
_
_ _ _ _
—
—
18

1910
11

_
_

12
—
13
—
14 .... 42
15
_
16....—
17 .... 20
18 .... 20
.!)....—
;ii20

_
_

... —

_

24
25
25

.... —
_
_

27
28

. .

_
_
_
_ _ _

—

—
—
—
_
—

20S —

—
—
—
_
—

_
_
H4 _

—

—
—
—
_
—
_
_

66
34
—
_
_
—
58
—

34 10
—
—
—
_

—

79 —

—
-

—
—
—
_
—
_
_

—
—
—
_
—
_
_

—
—
_

—
—
— —
_
—
_
_
_ —
_ 128
_
—
—
_
—
—
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_ —
—
34
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
48
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
—
—
—
—
—
—
—
—
— —
—
42

—
_
_

_
_

—
— —
40 —
—
46 100 54
26 —
—
9 2 ; ——
— 261 —
—
166 49 - 20
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—
—

—
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_
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—
_

—
_

_

—
_

166
_

—
—
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37

.

.—
42
—
_
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—
-

—

—

—

—

—

—

_

_

-

—
_

-

—
_
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-

—

—
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—

—
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_ _ _

—

_

—
—
_ -

—

_

—

—
—
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—

~
—
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65
_
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37
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_
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_
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_
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—

—
—
—

128
88
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248
02
447
333
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—
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281

—
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—
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_
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_
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_
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—
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1905—1937 186 24 100 72 24 27: 383 176 635 100 74 !20 21fi 102 710 282 200 242 681 18 100 200 501!> •

/'"• \limkiili-nif Mi'lfiil't'ri' • lvS.2 ;?1 S> ,; KutiüMraul minuuiplan. ca ISM* b. Topografische kuurt ca 1935.
"" \tnnkiiii>nu' V iT\ili,nbn\ci\ '/W>.." <2'<."i ^ kudasiraul mmiiuif/lait. ca Hs.Ui b Topovrufische kaart ca 1

B i j l a g e 2 5 : M i j n k o l o n i e n Molenberg en Vet
s i i i ë n b o s c h met k a d a s t r a a l
rcinuutplan
i8l
en t o p o g r a f i e ir. 1935.
bror: : Rer.es , J . ,

250

500m

_ . . —•»
•J.

g r e n s m i j n t e r r e i n ( O r a n j e - N a s s a u I)
ingang mijn

/ i " //i7 ntininvwbii'tl
bii de mmi ' 'ranic \ÜS\ÜK I «ui iuerarchtïch geordend. Mei toenemende
; :.ir, ,if liireacur 'li. Je mivm'K."» '- 1 '- de >wii!di>p:i<:hier\ iS. 4i. de vpzichters f.5(. de beambten
i ir,i\b'fiek.
i' Wiivw/ifmi.' ^ Heer^düh Al ileze hebouuint; dateert uu de periode

afstand van de mtjmn^an^ vinden we de wor.mlöl en tenslotte de mijnkolvnten van de arbeider*

3ijia£.e 26: Hiërarchische ordening van
woongebied bij de Oranje Nassau I.
bron: Renes, J.,

3\jla~e 27: Irgar.g Orar.je Nassau III-rr
te Heerlerheide, 1917.
bron: Tumrcers, Carboonkolor.isatie

Ingang ON mijn III te Heerlerheide, Heerlen 1917.

i ir
' 5>Ï '

rleerleroeid<
Heerkn

M.T.
)eaanc -.ve e; var- .Te O ' a n e Nassauid
:•

~

- • • • •

•••

-

. - . - i - - v
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1973

:

- 'je^ oo;;* W a n n e ? ' neze p
i'sr.---"--.« ni^;r mee- van te^uc te
- n u - ,
vondeen
aa.enoe
- .

t ƒ%fcjn i n r^ t o t h o l
*U-Udriy 'Ui ntrl

i

^a'- . ' e . e ' -neieen een aan;ai zeer
e s : ja::e 6in in ce ODtrek op
n
'-- •'•• -. :r.0"~: " E e 75 " l e r e ' i-,:e loegang cve' Eigen
^ - : . ^ - : ^ s - ' a s r : c: ae Toec:^ • • j s o o o r : ne: e n-gsjms
•-"-'r.:.-.;
•?•.:•••" -.è"
; :e;e ioeg<3 " c s w e g e^ de f--i snkenrg
" - : ,\ e-? :>••"•"? ^~\,tri2r- st'mu'e'en net /icht oo 2 ' de aa^
r
;"-':;•:.««?" " e " n o - e r ^ e :oegangsooort met een be?,• '•= on<?" ' i " •"• n e * rniOvTe^- en twee Kiemere doo r - j - - f.-* •.veersz-ne" 3 a a f \ a n oc de rarrNjn van deze
r
r . . ...,-,-,- % t. nL3'p.! V P'' 3- ce ve^ acnter neze o o o :
•j-?

•••

"'j-r'.:-

•

aar

nevi^o: zich fhnk opgegroeid groen
B'; elkaar -s d-t een opvallende en preciese sv^metrisc".e scène nie denken doet aan architectuur van lang
voc r.e industriële 'evolutie van lang VOCK de bouwdatürr. flus OOK van aeze nnijnzetei M9i7i De historische
canons staan mer de principaal ten dienste voor de
nanrtnav.ng van de hierarchisune situatie
De rechtse muur langs de toegangsweg loopt gewoon
r
echt van de toegangspoort naar beneden tot aan de
ooenbare weg Aan de andere zijde van de muur bevinden zich dne groepen woningen voor de vaste staf van
net oednjf De eerste groep het hoogsi. oe tweede groep
.ets iager en breder, de derde nog lage' en nog breder
Ook h.er hiërarchie De muur aan de linkerkant van de
toegangsweg loopt nie: slechts tot aan de openbare
v.eq -naa' ommuur: de tuin van de directieviiia die daar
au- de ande'e Kant van de toegangsweg lig: De

ommuring is n^t doorbroken aan de openbare v
maar aan de Eigen Weg aan de toegangsweg waa
mijnpolitie zijn macht uitoefent
In dn sterk hiërarchische beeld met statige o
plechtige tnomfboog. trotse toren gezagsvolle situ
van stafwoningen en beschermde isolatie van direc
woning, mankeert nog een onderdeel en dat zijr
woningen voor de arbeiders die in dit bedrijf werken
leefplek van hen vindt men met aan de openbare •
maar d>e ligt achter het bedrijf m de beemden de kol
Rennemig
Deze situatie is zo typerend voor ..Herrschaftsar
tekiur van net industnefeodalisme en die is hier ze
de centimeter orecies uitgevoerd dat net geheel
schermd had moeten worden

i j I ;i)V

i, Cen I.ruin,
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Erklarungen rum Sladlplan von Heerlen

»

1
2
3
4

(tl

*

Unhnhof
noyal-Kino
Synagoge.
Vcrwallung der StaalsKrubcn

& Post.
tl Ifoiiandla-Klnn
7 Mjrkt
fl
0
10
11

Kiith Klrche SI Ponkralius
Theater und Klno.
Deutichc reformlcrte Klrche
Hnhen- Madchensrhule

12 Sanatorium
13 Schlurhthof.

"NV.

25 Cïcnloglschrs Instilut
2R Wnrhenschule für
l.chrerlnnen.
27 Reformierle Klrche
2B Mcrgbauachulc.
29 Huf de Aor.
30
31 S|Mirl|)1utt Geleenhof
32 S< hwtmmbad
y\ K.ilh KirthcLuandrrttraÜr
1* Verwallunn «Ier Oranje35 Knlh. Klnhe Rltlnrdcrwi*ii
3(1 Kiilh Klrchf Sihanclclcn
.17 CiTithl

Gnilien

-?.--.

--Ü

W*3fi

Klrche

IC K.ith. Kirche Molonbcrx

2Ü l'ulizclprflsldium
21 Krankcnhaus
22 Kathaus

^

24 Bcformierte

14 Anmbosch-I'nrk

17 Vilk-nvierlcl
1(1 (lymnüslum

*<SO*»fe>.

23 Museum für Allertumikunde.

39. Ihindelskuinmcr
40 I.esesanl

1'H'J

K.H II

KIK

I In .ilt r

>>•' M

H>h--i>

r.iiil.r.itiu-

iin.1 Kitm

D-uls. hi' i . f
M»l( I

IMII.'

Kiir

M hulr

.1? Si liwimmüuif
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