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Inleiding

1.1 Gemeente Voerendaal
p.a. Raadhuisplein 1
6367 ED Voerendaal
Provincie Limburg
Inventarisatiegebied Mijnstreek
Aantal inwoners: 13.228 (per 1-1-1991)
Oppervlakte: 31,540 km2
Onderdelen: Barrier, Colmont, Craubeek, Dolberg, Eyser-
heide (ged), Fromberg, Heek (ged), Hellebeuk, Klimmen,
Koulen, Kunrade, Mingersberg (ged), Overheek, Ransdaal,
Retersbeek, Termaar, Termoors, Ubachsberg, Voerendaal,
Walem, Weustenrade, Winthagen.

1.2 De gemeente Voerendaal behoort tot het inventarisatiege-
bied Mijnstreek. De grensgemeenten van Voerendaal zijn:
Nuth in het noordwesten, Heerlen in het noordoosten,
Simpelveld in het zuidoosten, in het zuiden en zuidwesten
respectievelijk de gemeenten Wittem, Gulpen, Valkenburg.
De drie eerstgenoemde gemeenten behoren eveneens tot het
inventarisatiegebied Mijnstreek, drie laatstgenoemde tot
het inventarisatiegebied Zuid-Limburg.
De gemeentegrenzen van Voerendaal zijn in 1982 tot stand
gekomen. In dat jaar werden na een gemeentelijke herinde-
ling de gemeente Klimmen en gedeelten van de gemeenten
Valkenburg-Houthem en Wijlre toegevoegd aan het grondge-
bied van Voerendaal.



Bodemgesteldheid

Het grondgebied van de gemeente Voerendaal heeft van
noord naar zuid een lengte van ca. 6 kilometer, van
oost naar west een breedte van ca. 7 kilometer.
Landschappelijk gezien, behoort het zuidelijk deel
van de gemeente tot het Massief van van Ubachsberg
(grotendeels 180 meter +NAP). De bodem is opgebouwd
uit Kunrader Krijt, dat op sommige plaatsen een
dikte van 60 meter bereikt. De bovengrond van het
massief wordt voornamelijk gevormd door een lössach-
tige, kalkrijke grondsoort, die in doorweekte toe-
stand zeer kleverig is en daarom ook wel kleefaarde
wordt genoemd. Het massief wordt doorsneden door
dalen, die van het midden uit in verschillende rich-
tingen lopen, o.a. naar de kernen Kunrade, Wintha-
gen, Craubeek, Walem, Ransdaal en Colmont. De noor-
delijke begrenzing van het massief wordt gevormd
door de Breuk van Kunrade (van Kunrade in het oosten
richting Klimmen in het westen. Het noordelijk deel
van de gemeente behoort, landschappelijk gezien, tot
het Keteldal van Heerlen (ca. 100 meter +NAP). Het
Keteldal, in feite een middenterras van de Maas, is
rijk aan beken, die gevoed worden door het grondwa-
ter van de omliggende plateaus, zoals de Hoensbeek
en de Retersbeek.

De bodemkaart van Zuid-Limburg onderscheidt de vol-
gende grondsoorten. In vrijwel de hele gemeente
bestaat de bovengrond uit loss: in het Keteldal en
op het massief bevinden deze zich op de hoger gele-
gen plateaugronden en deels ook op de hellingen.
Krijtgronden treden aan het daglicht in het zuiden
op enkele hellingen en plateaugronden van het mas-
sief van Ubachsberg. Bij Vrouwenheide treedt kwarts-
rijk grind aan de oppervlakte. Beekdalgronden zijn
aanwezig in de dalen van de Luiperbeek, Retersbeek,
Hoensbeek en Molenbeek. Deze beken stromen alle door
het noordelijk deel van de gemeente (Keteldal) in
noordoostelijke richting en behoren tot het stroom-
gebied van de Geleenbeek. Via de Geleenbeek stromen
ze in de Maas. Het massief in het zuidelijk deel
heeft geen beken en bronnen. De dalen aldaar hebben
geen geregelde waterafvoer. Het zijn droogdalen,
wier dalbodem hoger ligt dan het grondwater. Het
overtollige regenwater wordt ondergronds afgevoerd,
hetgeen mogelijk is door de doorlaatbaarheid van het
Kunrader Krijt.

Aparte vermelding verdient het beschermde natuurre-
servaat "Kunderberg", waar o.a. orchideeën groeien.
De zeldzame plantengroei is mogelijk door de aanwe-
zige warme krijthelling die op het zuidwesten ligt.
Het grondgebied van de Voerendaal watert af in de
richting van de Maas. Het grondgebied van Voerendaal
ligt tussen 84 en 216 meter +NAP; het reliëf neemt
af in noord-noordwestelijke richting. Het hoogste
punt is Vrouwenheide (in het zuidoosten), het laagst



gelegen is het dal van de Retersbeek in het noord-
westen.



Bodemgebrulk

3.1 Agrarisch

De gemeente Voerendaal leefde in vroeger eeuwen
hoofdzakelijk van de landbouw en veehouderij en ook
nu nog heeft Voerendaal een landelijk karakter.
In de landbouwhistorische literatuur wordt Voeren-
daal gerekend tot de regio 'Zuid-Limburg benoorden
het stroomgebied van de Geul'. Dit lössgebied was in
de 19de eeuw voornamelijk in gebruik als bouwland
(ca. 66% van de gronden). Rond Voerendaal werd over-
wegend graan geteeld, in Klimmen werd ook hennep
verbouwd. Veeteelt was van ondergeschikt belang in
de regio. In Voerendaal had men relatief nog veel
vee, in Klimmen zeer weinig. Voorts was in de regio
ca. 23% in gebruik als weiland, 4,8% bestond uit bos
en ca. 4,2% was woeste grond. Bos kwam voor langs de
randen van het massief. De nederzettingen werden
omgeven door boomgaarden, daarachter lagen de ak-
kers. In het Keteldal was de loss gebruikt als bouw-
land, de beekbezinking voor weiland (beemden en
boomgaarden).

Kaartmateriaal uit het begin van de 19de eeuw (Tran-
chotkaarten 1803-1820, afb. II) en uit 1935 (topo-
grafische kaarten, afb. IV) kan bovenstaande verdui-
delijken.
De Tranchotkaarten tonen het volgende beeld. De
nederzettingen op het massief en de beken in het
noordelijk deel werden omgeven door kleine kavels
weiland, deels beplant met fruitbomen. Met name rond
de kern Voerendaal en nabij de kastelen waren grote-
re percelen weide en boomgaarden. Het overgrote deel
van het grondgebied bestond echter uit bouwland:
door de vruchtbaarheid van de kleefaarde was de
bodem van het massief van Ubachsberg -ondanks het
sterke reliëf- geschikt voor akkerbouw, en ook op de
vruchtbare lössgronden van het Keteldal lagen uitge-
strekte akkers. Bos trof men sporadisch aan: geheel
in het westen van de gemeente: nabij Ransdaal en op
de Kolleberg, en langs de oostelijke en zuidelijke
randen van het massief van Ubachsberg: nabij Kasteel
Cortenbach, het Klatsbos tussen Kunrade en Ubachs-
berg, nabij Hoeve Daal, nabij Mingersberg (in het
zuiden) en tussen Fromberg en Colmont o.a. het Col-
monderbos (zuiden). Heidegebieden lagen in het zui-
den (tussen Fromberg en Colmont) en in het zuidoos-
ten, in de omgeving van Hoeve Daal en Putberg.

Het kaartbeeld van 1935 vertoont weinig veranderin-
gen in agrarisch boedemgebruik. Rond de nederzettin-
gen en in de beekdalen overheersen de kleinere per-
celen weiland en boomgaarden; daarachter strekken de
bouwlanden zich uit.



De bossen waren echter nagenoeg verdwenen; uitzonde-
ringen waren de bossen tussen Fromberg en Colmont en
die nabij Vrouwenheide.

Het streekplan voor Zuid-Limburg uit 1987 maakt
duidelijk dat het overgrote deel van de gemeente
Voerendaal uit landelijk gebied bestaat. In het
westen en zuiden overheerst de natuur, in het noor-
den en oosten de landbouw. De bebouwde kernen in de
gemeente mogen slechts op zeer beperkte schaal uit-
breiden. In het zuiden van de kern Voerendaal ligt
het bedrijfsterrein Lindelaufer Gewande.

3.2 Niet-agrarisch

Kalk en kalksteen
Het Kunrader Krijt van het Massief van Ubachsberg
bestaat uit banken van harde kalksteen, die worden
afgewisseld met zachtere lagen. De harde kalksteen
leverde goed bouwmateriaal, dat reeds vanaf de Ro-
meinse tijd werd gebruikt. De kalksteen werd gewon-
nen in een groeve bij de kern Kunrade en kwam aan-
vankelijk als Kunrader breuksteen in de handel. Op
de topografische kaarten van 1935 is de groeve ge-
markeerd; hij lag aan de Bergseweg, nabij de Kunder-
kampstraat.
Ook diende de harde kalk als grondstof voor de be-
reiding van kalk. Dit geschiedde in kalkovens of
kalkbranderijen. Tussen 1915 en 1918 rezen de kalk-
branderijen als paddestoelen uit de grond. Omstreeks
1920 waren de meeste alweer gesloten. Deze kortston-
dige hausse was een gevolg van de stagnerende invoer
van kalkprodukten uit België en Duitsland tijdens de
eerste wereldoorlog. Er brak een ware kalkkoorts
uit: grond- en kalkprijzen stegen tot het viervoudi-
ge en een zeer speculatieve handel in groeven en
kalkbranderijen was er het gevolg van. Op de topo-
grafische kaarten van 1935 zijn nog een vijftal
kalkovens te traceren: een ten oosten van Ubachsberg
bij Hoeve Daal (aan de Daelsweg), een ten zuidoosten
van Kunrade (gerestaureerde kalkoven aan de Kunder-
berg of gelegen aan het Klein Weegske), een ten
noorden van Winthagen (aan de Winthagerweg), een ten
zuidwesten van Kunrade (aan de Gewandeweg), en een
eveneens ten zuidwesten van Kunrade (tussen de Mid-
weg en de Barrier). Doorgaans waren dé branderij-
en/ovens opmerkelijke elementen in het landschap.
Talrijke groeves aan de noordrand van het massief
zijn ontstaan door verlaten kalkbranderijen.

Lössleem
De aanwezige lössleem is geschikt voor de baksteen-
industrie. Tussen Klimmen en Kunrade (aan de Bar-
rier) was omstreeks 1935 een steenfabriek gevestigd.



Zand
In de omgeving van Ubachsberg en ten westen van
Ransdaal is het Krijt bedekt met zand, dat bij Walem
werd gedolven als vormzand voor ijzergieterijen.

Steenkool
Delen van de huidige gemeente lagen in een voormalig
reserveconcessiegebied, maar de steenkoollagen ble-
ken te ongunstig te liggen voor rendabele exploita-
tie.



4 Infrastructuur

4 .1 Wegen

Uit kaartmateriaal vervaardigd omstreeks 1810 blijkt
dat de gemeente Voerendaal destijds beschikte over
een volledig onverhard wegennet. Doordat het massief
nogal wat moeilijkheden bood voor het verkeer, lie-
pen de wegen eromheen. De belangrijkste weg die over
Voerendaals grondgebied voerde was de weg Maas-
tricht-Valkenburg-Heerlen, die langs de noordrand
van het Massief van Ubachsberg liep. Op Voerendaals
grondgebied voerde deze weg (van west naar oost)
langs de kernen Heek, Klimmen, Craubeek en Kunrade.
De kleinere onverharde wegen in de gemeente volgden
voornamelijk de dalinsnijdingen, in het zuidelijk
deel de dalinsijdingen van het massief, in het noor-
delijk deel de insnijdigen van de beekdalen. De
belangrijkste noord-zuidverbinding voerde van Voe-
rendaal naar Ubachsberg. In het zuidelijk deel zijn
verder nog te noemen de kleine onverharde verbindin-
gen naar Dolberg, Termaar, Koulen, Walem, Fromberg,
Ransdaal, Craubeek, Winthagen, Ubachsberg, Colmont
en Mingersberg. In het noordelijk deel leidden af-
takkingen van de grote weg van Maastricht naar Heer-
len via de beekdalen van de Luiper-, Reters- en
Hoensbeek naar de kernen Weustenrade, Retersbeek en
naar kasteel Puth.

Op de Kuyperkaarten uit 1866-1869 is te zien dat de
weg van Maastricht naar Heerlen in die tijd reeds
van een verharding was voorzien en tussen Craubeek
en Kunrade (nabij kasteel Haaren) bevond zich een
plaats waar tol werd geheven.

De topografische kaarten van ca. 1935 tonen een
weinig veranderd wegennet, met dit verschil dat het
merendeel der wegen nu verhard was. Uitzonderingen
hierop vormen enkele oudere verbindingen in het
zuidelijk deel van de gemeente (op het Massief van
Ubachsberg), zoals de wegen in het gebied dat omslo-
ten wordt door Ransdaal, Fromberg, Colmont, Wintha-
gen, Kunrade en Craubeek. Ook de wegen te oosten van
de lijn Kunrade Ubachsberg waren nog onverhard. In
1936 werd de eerste asfaltweg aangelegd te Overheek
in het kader van de werkverschaffing.

In het huidige kaartbeeld (afb. 1) wordt de opmerke-
lijkste ingreep in het wegennet gevormd door de van
west naar oost lopende snelweg A 79, van Maastricht
via Valkenburg naar Heerlen.



4.2 Waterlopen

De door de gemeente Voerendaal stromende waterlopen
zijn van geen noemenswaardige betekenis voor de
infrastructuur. De waterlopen die van belang zijn
voor de afwatering zijn de Luiper-, Reters-, Hoens-,
Molen en Geleenbeek. Voor een beschrijving van de
afwatering wordt verwezen naar hoofdstuk 2 (bodemge-
steldheid) .
De gemeente Voerendaal ressorteert onder het water-
schap Roer en Overmaas.

4.3 Spoorwegen

Gedurende de eerste wereldoorlog werd Heerlen met
Maastricht verbonden door de aanleg van de spoorweg
Heerlen-Schin op Geul (gemeente Valkenburg, inventa-
risatiegebied Zuid-Limburg). In Schin op Geul sloot
de lijn aan op de spoorlijn Maastricht-Aken. Aanvan-
kelijk (1914) diende de lijn alleen voor vrachtver-
voer maar in 1915 volgde de openstelling voor perso-
nenvervoer. Het dubbelspoor voert door de insijding
in het westelijk deel van het massief van Ubachsberg
en komt de gemeente Voerendaal binnen in het zuid-
westen en gaat verder in noordoostelijke richting.
Daarbij loopt het tracé tussen de kernen Ransdaal en
Termaars, tussen Craubeek en Termoors, en noordelijk
langs de kern Voerendaal. Te Klimmen-Ransdaal en
Voerendaal bevinden zich stations uit 1912, ontwor-
pen door architect G. W. van Heukelom. Tussen Crau-
beek en Termoors werd over het diep uitgesneden
spoor een brug aangelegd,

die in zijn soort de hoogst gelegen brug van Neder-
land is.
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Nederzettingen

5.1 Kernen in de gemeente Voerendaal

Om de ontwikkeling van de bebouwing in de diverse
kernen te schetsen worden landkaarten vergeleken,
vervaardigd in drie perioden: omstreeks 1810, 1866
en 1935.
Allereerst het noordelijk deel der gemeente, oftewel
de kernen gelegen in het Keteldal omstreeks 1810. In
de kern Voerendaal zijn resten van de grootste Ro-
meinse villa in Nederland gevonden. Omstreeks 1810
bestond Voerendaal uit een dorp van ca. 30 bebou-
wingseenheden met lintbebouwing langs twee wegen,
gelegen tussen de stroomgebieden van de Hoensbeek en
de Molenbeek. Weustenrade bestond uit ca. 16 bebou-
wingseenheden in lintbebouwing langs de Luiperbeek
en langs een tweede weggetje dat in een Y-splitsing
op het hoofdlint uitkwam. Retersbeek bestond uit een
vergelijkbare lintbebouwing (ca. 24 eenheden, die
nog iets verder uitelkaar lagen dan bij Weustenrade)
in het dal van de Retersbeek. Heek was in 1810 een
gehucht van ca. 15 bebouwingseenheden langs weg van
Maastricht naar Heerlen. Overheek was één hoeve,
gelegen tussen Heek en Klimmen. De ca. 40 bebou-
wingseenheden van Klimmen lagen als een lint aan
weerszijden van de weg van Maastricht naar Heerlen
en langs de Y-splitsingen richting Dolberg en Ter-
maar. De bebouwing lag tegen hellingen aan. Op het
hoogste punt lag het oude zaalkerkje, dat later door
P.J.H. Kuypers grondig werd verbouwd (o.a. de ver-
hoogde toren). Dolberq was ca. 3 eenheden groot.
Termaar bestond samen met Koulen uit ca. 10 eenheden
in lintbebouwing langs een veldweg. Walem (geheel in
het westen der gemeente) bestond uit een bebouwings-
lint van ca. 6 eenhden. Ransdaal was een straatdorp
van ca. 34 bebouwingseenheden langs een enkele weg.
Termoors lag in het verlengde van Ransdaal en was
nog niet als een afzonderlijke kern herkenbaar.
Craubeek lag iets ten noorden van Ransdaal en be-
stond uit ca. 15 bebouwingseenheden, die gegroepeerd
waren rond vier samenkomende wegen. In het midden
was een driehoekig pleintje. Aan de weg van Maas-
tricht naar Heerlen lag meer oostwaarts het straat-
dorp Kunrade (ca. 3 5 bebouwingseenheden) dat aan
weerszijden uitliep in een Y-splitsing.
In het zuidelijk deel lagen minder kernen. Dat kwam
doordat er minder waterbronnen waren; de beken ont-
sprongen immers pas aan de rand van het plateau.
Winthaqen was desalniettemin een gehucht van ca. 20
bebouwingseenheden gelegen in een lineaire structuur
langs een kruising in een vallei, op ca. 120 meter
+NAP (zie ook paragraaf 5.3 bij Winthagen, beschermd
dorpsgezicht).
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Colmont, gelegen op een plateau meer zuidwestelijk gelegen,
had omstreeks 1810 een bebouwing van ca. 14 eenheden gegroe-
peerd rond een T-splitsing. Fromberg was ca. 5 eenheden groot
en lag in een dal tegen een helling (geheel in het zuidwesten
van de gemeente). Ubachsberg lag, zoals de naam reeds doet
vermoeden op grotere hoogte (ca. 185 meter +NAP). Het had een
kransakkerachtige bebouwing van ca. 45 eenheden: in het zuiden
lag de bebouwing aan een weg die zich aan beide uiteinden
splitste en waarvan de aftakkingen vervolgens in het noorden
weer samenkwamen. Mingersberq, in het zuidelijkste puntje van
de gemeente, bestond uit drie eenheden langs een Y-splitsing
op een hoogte van ca. 190 meter +NAP.

Rond 1866 was de bebouwing noch in structuur noch in
hoeveelheid noemenswaardige veranderd.

De topografische kaarten van 1935 tonen daarentegen
wel grote verschillen. De structuren van de diverse
kernen zijn weliswaar herkenbaar gebleven, de meeste
kernen worden gekenmerkt door verdichting van de
bebouwing langs de bestaande structuren en uitbrei-
ding langs de bestaande uitvalswegen. Met name in de
kernen Voerendaal, Ransdaal, Klimmen en Kunrade kan
een grotere toename van de bebouwing worden gecon-
stateerd. Van de kern Voerendaal dient vermeld dat
de bebouwing zich heeft uitgebreid langs de Jeu-
straat, Hogeweg, Keerberg en Molenbeek. De voor het
MIP waarschijnlijk belangrijkste uitbreiding is de
kleine woninggroep aan het Laurentiusplein en omge-
ving (afb. V). De 143 woningen van deze groep werden
gerealiseerd ten behoeve van de huisvesting van
mijnpersoneel in 1913 en 1921, naar ontwerp van
architect J. Stuyt.
Ondanks het in exploitatie komen van de steenkool-
mijnen in de omgeving van Voerendaal in het begin
van de 20e eeuw, zoals de Oranje Nassau I (1899), de
Willem Sophia (1902), de Wilhelmina (1906) en de
Emma (1913), ging de mannelijke beroepsbevolking
slechts zeer geleidelijk en dan nog in beperkte
mate, over van de landbouw naar de mijnindustrie. In
Klimmen werkte in 1930 29% van de mannelijke be-
roepsbevolking in de mijnen, maar nog steeds 38% in
de landbouw.
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5.2 Verspreide bebouwing

Kastelen
Hoewel te oud voor het MIP, kan zijdelings worden
vermeld dat in de gemeente Voerendaal vier eeuwenou-
de kastelen liggen. De waterrijkdom in het noorde-
lijk deel van de gemeente (behorend tot het Ketel-
dal) kon een natuurlijke verdediging vormen voor de
burchten. Iets ten zuidwesten van Voerendaal ligt
kasteel Haaren met boerderij aan een kleine beek,
vroeger genaamd "Beek de Sprong", die evenwijdig
liep aan de Hoensbeek. Aan de Hoensbeek ligt kasteel
Puth met bijbehorende kasteelhoeve. Aan een voe-
dingsarm van de Molenbeek (ten oosten van Voeren-
daal) ligt kasteel Cortenbach, tegenwoordig in ge-
bruik als hotel. Bij de monding van de Retersbeek in
de Geleenbeek ligt kasteel Rivieren.

Historische boerderijen
Buiten de kasteelhoeves behoren hiertoe: in het dal
van de Hoensbeek hoeve Ter Veurdt, hoeve "Ten Hove"
en het Hoenshuis. Ten noorden van Voerendaal aan de
Molenbeek hoeve Steenenis, later ook Stenemshof en
Steenhuis genaamd. Aan de Valkenburgerweg hoeve
Lindelauf (Lindehof) en iets ten zuiden daarvan aan
de Gewandeweg hoeve Overst Voerendaal. Geheel in het
zuidoosten de hoeves Dael en Keversberg. Al deze
boerderijen/hoeves zijn reeds aangeduid op de Tran-
chotkaarten uit omstreeks 1810 en het zijn meren-
deels voormalige ridderhuizen. Op de topografische
kaarten van 1935 is tevens een jongere hoeve gemar-
keerd, namelijk Kruishoef nabij Colmont.

Het ontbreken van bronnen en de grote diepte van het
grondwater, zijn oorzaak voor het feit dat er
slechts weinig alleenstaande boerderijen voorkomen
in het zuidelijk deel van de gemeente (op het mas-
sief). De woningen liggen bij elkaar in de nabijheid
van een put.

5.3 Ontwikkelingen na 1940

De gemeente Voerendaal heeft beperkte oorlogsschade
geleden. Ondanks allerlei ontwikkelingen heeft de
gemeente een landelijk karakter behouden. De kernen
in de gemeente hebben (volgens het streekplan uit
1987) slechts zeer beperkte mogelijkheden voor be-
bouwingsuitbreiding.
In de kern Voerendaal is tussen 1940 en heden nieuw-
bouw gerealiseerd tussen de wegen van de oude dorps-
kern en ten oosten van de Hogeweg. In de kernen
Ubachsberg, Termaar, Klimmen en Ransdaal heeft be-
bouwingsuitbreiding plaatsgevonden in de vorm van
nieuwbouw in de ruimten tussen de bestaande structu-
ren.
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Winthagen

Sinds 1969 is het gehucht Winthagen aangewezen als
beschermd dorpsgezicht (afb. VI). Winthagen ligt in
een smalle, diepe vallei aan de oostrand van het
Ransdaler veld. Het gehucht is waarschijnlijk, ont-
staan tijdens een laat-middeleeuwse ontginningsperi-
ode. De kern was oorsronkelijk hoeve Winthagerhof,
die vanaf 1448 in geschriften wordt vermeld. Naast
deze hof bevat het gehucht verschillende 18e eeuwse
monumenten (nrs. 2, 3, 4, 9, en 28), waarvan de
meeste een voorgevel hebben van Kunradersteen, ter-
wijl het bedrijfsgedeelte soms uit vakwerk is opge-
trokken. Gezien de dateringen is het gehucht Wintha-
gen niet van belang voor het MIP.
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6 Conclusie

6.1. Inleiding

Naar aanleiding van het voltooide veldwerk en een
nader onderzoek in het bouwvergunningenarchief kan
de gemeentebeschrijving van Voerendaal afgerond
worden met een aantal gevolgtrekkingen.

Tijdens de inventarisatie zijn 96 registratieformu-
lieren gebruikt, waarop vaak meer dan één object is
beschreven. Een aanzienlijk aantal woningen behoort
namelijk tot een woninggroep of een complexje.
Behalve een verdichting van de in 1850 reeds aanwe-
zige structuren heeft zich in Voerendaal namelijk op
bescheiden schaal uitbreiding buiten de oude struc-
turen voorgedaan.
De woninggroep Laurentiusplein is geregistreerd als
bijzonder gebied. Een situatiekaart treft U in de
bijlagen aan.

6.2. Bijzonder gebied Laurentiusplein e.o.

Algemene karakteristiek

Woninggroep Laurentiusplein e.o. werd in twee delen
gerealiseerd, in opdracht van de Woningvereniging
Voerendaal. In 1913 namelijk ontwierp architect Jan
Stuyt, werkend voor het Technisch Bureau van Ons
Limburg, 116 woningen, gevolgd door 27 in 1921.
Deze 143 woningen bevinden zich op de volgende adre-
ssen: Laurentiusplein 1-53, 2-108; Vincentiusstraat
9-17; Tenelenweg 31-71, 30-102. Bij de toegang tot
de woninggroep werd in 1954 een beeld van de H.
Barbara - de mijnwerkers-patrones - geplaatst. De
sokkel is uitgevoerd in Kunrader steen en voorzien
van de inscriptie "H. Barbara bescherm ons".

Intrinsieke stedebouwkundiqe kwaliteit

De stedebouwkundige aanleg is gerealiseerd op een
driehoekig grondplan, ingevuld met een halfronde weg
die in de top van de driehoek voorzien is van een
hofje (het Laurentiusplein) en verder met een rechte
weg langs de lange zijde van de driehoek (Tenelen-
weg) . De Vincentiusstraat is een kleinere voortzet-
ting van de rondboog buiten het driehoekige patroon.
De verkaveling en inrichting van het gebied geven
duidelijk uitdrukking aan de tuinstadgedachte.
De woningen zijn samengevoegd tot blokken van twee
tot ca. acht eenheden. De meeste blokken zijn symme-
trisch van opzet. De architectuur is traditioneel,
maar karakteristiek. Afwisseling van dakvormen zorgt
voor de nodige verlevendiging en door de toepassing
van gepleisterde topgevelvelden in schoon metselwerk
ontstaat er imitatie-vakwerk.
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Laurentiusplein e.o. is van betekenis vanwege de
specifieke vorm voor een specifieke functionele
ontwikkeling: een woongebied voor de werknemers van
de florerende mijnindustrie, geïnspireerd op de
tuinstadgedachte.

Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving

Het Laurentiusplein e.o. is van betekenis vanwege de
ruimtelijke én functionele dominantie in een groter
geheel.

Gaafheid en zeldzaamheid

De gaafheid van voornoemde kwaliteiten is in hoge
mate bewaard gebleven. Een uniform uitgevoerde reno-
vatie in de tweede helft van de jaren zeventig heeft
daar in belangrijke mate toe bijgedragen.
Voormalige mijnkoloniën zijn in het oostelijke deel
van de Limburgse mijnstreek niet zeldzaam, maar de
woninggroep rond het Laurentiusplein heeft een ste-
debouwkundige structuur van goede kwaliteit en een
karakteristieke architectuur. Vanuit een provinciaal
of nationaal oogpunt bezien neemt de waarde van het
Laurentiusplein evenredig toe.

6.3. Complexen

In de gemeente Voerendaal bevindt zich aan het Kerk-
plein 44, 46 en 48 een karakteristiek complexje
bestaande uit een voormalige school met onderwij-
zerswoning en het voormalige gemeentehuis. Samen
vormen zij een geheel van waarde dat de aandacht
verdient.

6.4. Objecten

Behalve een respectabel aantal rijksmonumenten telt
de gemeente Voerendaal ook diverse waardevolle ob-
jecten van jongere bouwkunst. Ter illustratie een
alfabetisch overzicht: over de Barrier tussen Voe-
rendaal en Klimmen werd omstreeks 1915 een spoorbrug
opgetrokken van beton en graniet. Daarnaast werd in
1935 een pompstation met trafohuisje gezet, waarvan
het fraaie ontwerp geleverd werd door het Bouwbureau
van de Oranje Nassau-mijnen.
Cortenbach 2 is het adres van "Hoeve de Peerboom",
een voormalige modelboerderij die thans fungeert als
woonhuis-kantoor. De architect, H.H.A. Tummers uit
Heerlen, tekende de boerderij in opdracht van het
Beambtenfonds der Staatsmijnen.
Aan de Daelhof te Ubachsberg bevindt zich een dubbe-
le kalkoven als herinnering aan een tijdens de eer-
ste wereldoorlog tijdelijk florerende "industriële"
activiteit. Boerderij "De Marehoek" aan de Heerler-
weg 175 werd in 1936 gerealiseerd. De Hogeweg 10 te
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Voerendaal is een fraaie vrijstaande villa met voor-
name uitstraling. Datzelfde geldt voor het naburige
huis op nr. 12. Aan de Hogeweg 2, 2a werden in het
voormalige klooster met meisjesschool het kantoor
van de Woningvereniging Voerendaal en de Openbare
Bibliotheek gevestigd. Het vrijstaande woonhuis
Hogeweg 21 werd in 19 38 gebouwd voor de heer P.
Mommers, architect was J. Dortu uit Klimmen. Huize
Furenthela op nr. 27, thans een woonhuis-slijterij,
heeft een architectuur die elementen van neo-renais-
sance vertoont. De authenticiteit van deze villa uit
het begin van de twintigste eeuw heeft echter te
lijden gehad van diverse aanpassingen en renovaties.
Verder bevinden zich aan de Hogeweg nog het vrij-
staande landhuis op nr. 29 (ca. 1928), het eveneens
door de neo-renaissance beïnvloede woonhuis op nr. 4
(1903) en een dubbel woonhuis uit de jaren dertig op
de nrs. 8, 8a.
De Hunsstraat te Ubachsberg is een negentiende eeuw-
se hoeve rijk, die bekend staat onder de naam Scha-
renhof (nr. lla). Voerendaal kreeg in 1913 een sta-
tion aan de Jeustraat 77. Het zeer karakteristieke
en fraaie gebouw van architect van Heukelom doet nog
steeds dienst en biedt tevens onderdak aan de V W .
De Steenhof aan de Kaardenbekerweq 22 te Craubeek-
Klimmen heeft een zeer toepasselijke naam. Deze
gesloten hoeve is geheel opgetrokken in een steen-
soort die onverbrekelijk met de gemeente Voerendaal
verbonden is: Kunrader steen. Het fraaie pand werd
in 1926 gebouwd. Aan de Kampstraat 14 te Ransdaal
staat een oudere hoeve, uit 1880 om precies te zijn.
Dit exemplaar is een mooi specimen van de negentien-
de eeuwse bouwtraditie. Daarnaast staat een ongeveer
even oude hoeve (nr. 16), die een recente renovering
heeft ondergaan. Iets verderop, bij de Kampstraat 2,
bevindt zich weer een spoorwegviaduct uit graniet,
baksteen en beton.
Kerkstraat 30 te Ubachsberg is het adres van de St.
Bernarduskerk, een godshuis dat in twee etappes
gebouwd werd. Het oudste deel stamt uit 1842 en
vertoont elementen van Waterstaatsstijl, het jongere
uit 1924 en heeft een neo-romaanse architectuur. Het
geheel is opgetrokken in Kunrader steen en baksteen.
In diezelfde straat bevinden zich verder nog een
aantal karakteristieke objecten, waaronder het vrij-
staande woonhuis op nr. 44 en de negentiende eeuwse
hoeve op nr. 73.
De notariswoning aan de KIimmenderstraat 2 te Klim-
men is een mooi voorbeeld van negentiende eeuws
traditionele bouwstijl, waarin invloeden van eclec-
ticisme te herkennen zijn. Het voormalige gemeente-
huis van Klimmen aan de Klimmenderstraat 85 heeft
ondanks de nieuwe bestemming haar beeldbepalende
waarde behouden.
Terug naar de Kunderberq 14 te Voerendaal, waar zich
een gave hoeve uit 1935 bevindt, die bovendien voor-
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zien is van een opvallend topgevelreliëf.
Aan de Mareheiweq 2 te Ransdaal bouwde architect van
Heukelom in 1913 een station, dat vrijwel identiek
is aan het stationsgebouw van Voerendaal. Beide
panden zijn uniek in hun soort en vertegenwoordigen
een grote sociaal-economische en cultuurhistorische
waarde. Vlakbij het station van Ransdaal werd even-
eens door van Heukelom een betonnen boogbrug gebouwd
die als specimen van een vroege, zeer bijzondere
boogconstructie van grote waarde is.
Het oude schooltje van Ubachsberg aan de Oude Schoo-
lstraat 39 heeft een nieuwe bestemming gekregen als
fanfarezaal. Van het object gaat vanwege de optrek
in Kunradersteen een markante uitstraling uit.
Overheek 2 te Klimmen is een groot vrijstaand woon-
huis dat omstreeks 1928 werd gebouwd.
De fameuze architect F.P.J. Peutz uit Heerlen lever-
de in 1932-34 het ontwerp voor de R.K.-Kerk van de
H. Theresia aan de Ransdalerstraat. De optrek is
geheel opgetrokken in Kunrader steen, hetgeen ook
van toepassing is op de bijbehorende pastorie. Dit
religieuze bouwwerk heeft een zeer dominante plaats
in de bebouwde omgeving, niet op de laatste plaats
vanwege de situering op een sterk hellend perceel.
In 1915 werd aan de Retersbeekweq 7 een boerderij
gebouwd onder de naam "Nieuwhof". Thans doet zij
dienst als woonhuis. Aan de Schoolstraat 5 te Klim-
men staat een karakteristiek woonhuis uit het laat-
ste kwart van de negentiende eeuw. Schoolstraat 6 is
de zeer mooie, imposante Klimmense pastorie uit
1905, waarin eveneens Kunrader steen verwerkt is.
Vrijthof 1 te Klimmen is een woonhuis waarin elemen-
ten van neo-renaissance te herkennen zijn, daar-
naast, op nr. 3, overheerst de invloed van het ecle-
cticisme.

Voor de afsluiting van dit illustratieve overzicht
zorgt het mooie waterleidingpompstation met woning
en drie bronputten aan de Weg langs de Zevensprono
te Craubeek. De afdeling Openbare Werken van de
gemeente Heerlen zorgde in 1922 voor het ontwerp.

6.5. Bouwstijlen en architecten

De bebouwingsuitbreiding van de gemeente Voerendaal
in de periode 1850-1940 heeft hoofdzakelijk geresul-
teerd in architectuur van traditionele aard. Daar-
naast komen invloeden van diverse neo-stijlen en het
eclectisme regelmatig voor. Opmerkelijke buitenbeen-
tjes zijn het functionalistische brugontwerp van Ir.
van Heukelom te Klimmen, de invloed van de chalet-
stijl in het woonhuis aan de Heerlerweg 150 en de
zakelijke architectuur van het trafohuisje met pomp-
station van de Oranje Nassau-mijnen aan de Barrier.
Een nader onderzoek in het bouwvergunningenarchief
heeft het in een beperkt aantal de naam van de ver-
antwoordelijke architect opgeleverd.

18



Daarbij horen ir. F.P.J. Peutz uit Heerlen, H.H.A. Tummers uit
Heerlen, het Bouwbureau van de Oranje Nassau-mijnen, J. Phi-
lips uit Geleen, A.J. Jeürissen uit Merkelbeek, J. Dortu te
Klimmen, Beursgens uit Sittard, Jos. Thissen te Roermond, Jan
Stuyt te Amsterdam/Heerlen, spoorwegarchitect ir. G.W. van
Heukelom, E. Meijers-Croute te Maastricht, de bouwkundige
Pisters en de afdeling openbare werken van de gemeente Heer-
len.
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Kaartmateriaal
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nr. 74-75 Oost Valkenburg - Heerlen
nr. 85 Vaals

Kuyperkaarten, ca. 1866
der gemeente Voerendaal, 1869, schaal 1 : 50.000
der gemeente Klimmen, 1866, schaal 1 : 37.500
der gemeente Wijlre, 1866, schaal 1 : 50.000

Topografische kaarten 1935, schaal 1 : 25.000
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nr. 766 Valkenburg, 1935
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Provinciale Planologische Dienst
schaal 1 : 10.000

Bodemkaart Zuid-Limburg, omstreeks 1990
schaal 1 : 50.000
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Afbeeldingen bij de gemeentebeschriivina Voerendaal

De gemeente Voerendaal in 1982

De gemeente Voerendaal omstreeks 1810

De gemeente Voerendaal omstreeks 1866
(huidige grenzen omvatten de toenmalige gemeen-
ten Voerendaal en Klimmen en delen van Wijlre)

De gemeente Voerendaal in 1935

Plattegrond woninggroep Laurentiusplein en
omgeving, 1913 en 1921. Bron: Overhage

VI Beschermd dorpsgezicht Winthagen, gemeente
Voerendaal, 1966. Bron: Rijksdienst voor de
Monumentenzorg
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