
Stadwandeling Modernisme Heerlen 

Heerlen wordt vaak afgschilderd als lelijk maar bij nadere beschouwing zijn er vele juweeltjes te 

vinden. 

Programma 

 Vitrine 

 Rondwandeling in het centrum 

Bepaalde architectennamen komen meer dan eens terug: 

 Een onderdeel  van het programma van een Bezoek aan Schunck in Heerlen  was naast het 

bezoek aan de tentoonstelling over Mies van de Rohe en een bezoek aan het maankwartier 

ook een stadswandeling  onder leiding van Sander van Daal over modernisme in Heerlen. 

Voor mij als oud Heerlenaar was dit wel zeer bijzonder: gebouwen waarlangs je regelmatig  

hebt gelopen en die je vaak hebt bezocht kregen een extra dimensie. Het bleken vaak 

gebouwen te zijn die aan de architectuurstroming Modernisme dan wel postmodernisme 

konden worden gelinkt ontworpen door niet geheel en al onbekende architecten zoals Jan 

Stuyt, Jos Seelen,  Jos Klijnen, Frits Peutz, Gerard Holt,  Peter Sigmond, dan wel door die 

stroming geïnspireerd zoals.  

 

Stadswandeling modernisme in Heerlen d.d. 9 juni 2016 olv Sander van Daal 

 

 Jan Stuyt 

 Jos Seelen 

 Jos Klijnen 

 Frits Peutz 

 Gerard Holt  

 Peter Sigmond 

 Marcel van Grunsven, burgemeester van Heerlen van 1926-1962 

Stedenbouwkundige ontwikkeling 

 Romeinen 

 Middeleeuwen; landsfort 

 Tot eind 19de eeuw marktplaatsje in agrarische omgeving 

 1896 aangesloten op spoorwegnet 

 1899 Oranje Nassau I in bedrijf 

 Bevolkingsgroei  woningen voor arbeiders in koloniën; woningen, winkels en 

voorzieningen voor middenstand, beambten, directeuren etc. 

 Eerste stadsuitbreiding rond 1900 tussen oude centrum en station in gridvorm 

 Aansluitend in zuidelijke richting volgens tuinstadgedachte 

 Bloeitijd van de mijnbouw  grootste warenhuisdichtheid van NL 

 Door moderne industrie was moderne architectuur snel geaccepteerd 

 

Vitrine: 



 Vluchtig langs gebouwen die er niet meer zijn of verder weg liggen. Succesverhalen en 

missers 

Schunck Glaspaleis (1933-35, Frits Peutz) 

 Ligging van het Landsfort, oude bebouwing en Pancratiuskerk 

 Tussenverdieping/ Penthouse 

 Constructie, fundering, vliesgevels 

 Modern in de bouwtijd 

 1997 gemeente Heerlen eigenaar: Renovatie Coenen en Aretz 

Secretariaat Gezamenlijke Mijnen (1959, Gerard Holt) 

 Achter De Luif (18de eeuws), woonhuis van apotheker en burgemeester Ch. De Hesselle 

 Gerard Holt (1904-1988), 1923 School voor bouwkunde, versierende kunsten en 

kunstambachten in Haarlem; 1926 leerling bij verschillende architecten van de Amsterdamse 

School; 1929 zelfstandig rchitect; 1945 samenwerking met Bernard Bijvoet (1947 gezamenlijk 

bureau); stadsbouwmeester van Heerlen 

 

Lissone-Lindeman (1953, Gerard Holt) 

 Reisbureau en kantoor beambtenfonds 

 Witgepleisterde gevels contrateren met baksteen an de omringende traditionele bebouwing 

 Pastorie van Jos Seelen, begin 20ste eeuw ook stadsbouwmeester en dus voorganger van Holt 

 Hoewel de gevels van Lissone-Lindeman zijn bekleed en dikker zijn geworden, bleef het 

oorspronkelijke karakter redelijk bewaard. 

Grafkapel Mgr. Savelberg (1961, Swinkels uit Maastricht) 

Savelberg was de stichter va de congregatie van de Kleine Zusters van de H. Joseph en de broeders 

van de H. Joseph 

Overleed in 1907 en werd bijgezet in grafkelder op het terrein van het klooster. De kelder kon 

worden bezocht. In geur van heiligheid overleden, reden om een zaligverklaringsproces op te starten 

in 1934 

In 1961 werd het stoffelijk overschot overgeplaatst naar de achthoekige grafkapel die tegen de 

neogotische kapel van het moederhuis werd gebouwd door Johannes Kayser in 1879 (in diezelfde 

periode bouwde het raadhuis van Heerlen en werkte hij aan de Pancratiuskerk; dit werk is iet 

bewaard gebleven) 

Kamer van Savelberg is nog geheel intact. 

 

Morenhoek (winkelpassage en wooneenheden, ca. 1970, Stuits) 

 Een laat ontwerp nog geënt op het modernisme van de in Heerlen woonachtige architect 

Stuits. 

Klooster Karmelietessen (1936, Bartels) 

 Traditionalistisch gebouw rond een binnenhof 



 Slotzusters (spreekkamers met tralies aan de straatzijde, L-vormige kapel zodat bezoekers en 

de zusters elkaar niet zagen) die baden voor het zielenheil van de mijnstreek en voor de 

patiënten in het tegenover gelegen ziekenhuis 

 Gesticht op terrein van het moederhuis van de Kleine Zusters van de H Joseph. 

Karmelietessen trokken eerst in het moederhuis maar  dit gebouw was niet geschikt. Slopen 

mocht niet van de zusters van Savelberg 

Winkelpand Meulenberg met woningen (1956-58, Frits Peutz) 

 L-vormige winkelflat, 4 bouwlagen, betonnen constructie 

 Begane grond met etalageruiten winkelruimte 

 Eerste verdieping: showroom tekenkamer, kantine voor personeel en directiekamer 

 Tweede en derde etage met lintvensters: wooneenheden met 2 of 3 slaapkamers 

 Restauratie 2006 door Fox-Öztan Architecten  gevel in oorspronkelijke staat teruggebracht 

Ziekenhuis (beddenhuis/economiegebouw, 1953-55, Frits Peutz) 

 Uitbreiding van het oude complex van Eduard Cuypers met 240 bedden allerlei functies. 

Hachelijke onderneming want het sloot direct aan op bestaande bouw en de bouwput was 

diep t.b.v. meerdere kelderverdiepingen 

 Eerste hoogbouw; met 48 meter was dit op kerktorens en fabrieken na het hoogste gebouw 

van Limburg 

 6000 m3 beton, uitvoering door aannemer Wilma uit Weert die lovend was over 

samenwerking met Peutz. 

 Maakt verwaarloosde indruk , maar oorspronkelijk aanzicht met kleur bleef bewaard 

 Tijd lang in gebruik geweest als school 

Verpleegstersflat (1954-55, Frits Peutz) 

 Peutz’ succes met de uitbreiding van het ziekenhuis resulteerde in de opdracht voor de 

verpleegstersflat voor 300 verpleegsters  

 Benedenzone bevat gemeenschappelijke ruimtes. Basement is gebruikt om het 

niveauverschil op te vangen 

 Deels skeletbouw, deels ter plaatse gegoten beton 

 In 1968 verhuisde het ziekenhuis en werd de flat belastingkantoor Vanaf 1990 

studentenwoningen  

 De blauwe vlakken zijn bij een recente renovatie aangebracht 

 

Stedenbouw: Verlengde Saroleastraat 

Warenhuis Kneepkens (1939, Frits Peutz) 

 Overeenkomsten met Glaspaleis (paddenstoelkolommen, vliesgevels en penthouse) 

 Technische installaties waren een noviteit (eigen elektrische installatie, 

warmeluchtverwarming, luchtconditionering, menglicht dat zonlicht benaderde 

 Herbestemming, ingepast in nieuwbouw 

 Passage komt uit in Akerstraat 

HEMA, 1939 Dirk Brouwer 

 Brouwer bouwde voor HEMA en Bijenkorf 



 Verschillende verbouwingen: Swinkels en Salemans en Tonvandenbergh Architekten (1998, 

voorgevel in originele staat terug 

 Veel decoratieve elementen: luifels, in- en uitspringingen van bouwdelen, gebogen 

gevelelementen  

V&D (1956-61, Frits Peutz/Europastaete  1955-62) 

 Trapeziumvormig en opgetild 

 Gordijngevels van transparant glas en bruinrode gazen panelen (Europastaete blauwgroen) 

 13000m2 vloeroppervlak 

 Eerste roltrappen in Heerlen 

 Tearoom, restaurant en grote slagerij op het dak 

 

Stedenbouw Raadhuisplein 

 Romeins forum (zie ook ornament aan raadhuis) 

 Representatieve kant aan het plein, publieke kant aan Geleenstraat 

 Voorzieningen gepland door Klijnen: theater, warenhuizen, kerk. Koepelkerk was wellicht 

inspiratie voor de later gebouwde bibliotheek 

 Mies-meubels in burgemeesterskamer 

 Oranje Nassaustaete (ontwerp 1951-52, bouw 195-54, Frits Peutz i.o.v. beambtenfonds ON-mijnen) 

 6 winkels, drie woonlagen 

 Inpandige balkons, brede bandvensters 

 Hoogteverschil 

 

Promenade 1 en 2 (Gerard Holt, 1960) 

 Westelijke gevelwand van de Bongerd werd opengebroken om de oude binnenstad te 

verbinden met het nieuwe aangelegde Loon 

 Aanvankelijk autoverbinding 

 Warenhuizen, bioscoop en woonruimte 

 Bureau Ungers bouwde de kubusvormige kopgebouwen die de Promenade verdeelt in 

kleinere pleintjes 

 Tunnel werd afgesloten 

 Rabobank van Postma uit 1967 Less is more is losgelaten; onnodige decoraties. Gebouw 

wordt met sloop bedreigd 

Van Grunsvenplein 1959, Gerard Holt 

Schouwburgplannen werden gewijzigd en verplaatst van het Raadhuisplein naar het 

Schouwbrugplein dat is afgebakend door flats van Peter Sigmond op pilotis (1 zijde dichtgezet) en 

met woonstraten 

Theater (Bijvoet en Peutz) 

Niet geheel vlekkeloze samenwerking 

Eerste plannen van Bijvoet, later werd Peutz betrokken 



Peutz nam de zaal over van Bijvoet maar ontwierp de rest.  

Open naar de stad, transparante gevel (dit aspect deed Bijvoet elders ook ook door Peutz 

overgenomen?) 

Traditioneel element: gezien en gezien worden (0pera van Garnier) 

 

  

 

 


