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Bij ons leeft een grote fascinatie voor Parkstad 

Limburg.

Regelmatig zijn wij er op bezoek en de opgaven 

en kansen die wij als professionals zien doen 

onze hartslag steeds weer sneller kloppen. 

Ondanks het feit dat onze observaties ons ook 

vaak beduusd achterlaten en wij aanvoelen dat 

de ambtelijk-bestuurlijke complexiteit groot 

is. Des te belangijker is het om zicht te houden 

op de essentie: welk probleem kunnen wij 

stedenbouwkundigen succesvol te lijf gaan en met 

welk ideaal willen wij aan de toekomst werken? 

Want: een ideaal is de basis voor elk perspectief 

die geschetst wordt. 

Dit magazine in ons concrete antwoord op deze 

vragen; een kijk van ons ontwerpers op de regio.

Wij zijn van mening dat het tegengaan van 

fragmentatie van doorslaggevende betekenis is. 

Fragmentatie die ontstaat uit het feit dat Parkstad 

Limburg rijk is aan ideeën en initiatieven en het 

feit dat de regio van oudsher een verzameling van 

sterke karakters is. Sámen sterk gaat alleen op als 

er een gedeeld perspectief ten grondslag ligt. 

Afgelopen jaar waren wij dus bezig met een 

zoektocht om een perspectief gestalte te geven. 

Met ‘Een Ontwerpstrategie voor Parkstad 

Limburg’ schetsen wij ons ideaal van de regio die 

haar verborgen kwaliteiten weet te verzilveren. 

Rotterdam, mei 2018

Ralf Hottenträger

Judit Gaasbeek Janzen

od205 stedenbouw en landschap
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voorwoord
Beste lezer,

Voor u ligt een gezamenlijke uitgave van 

Stadsregio Parkstad en Bureau OD205, één 

van de oudste stedenbouwkundige bureaus 

van Nederland. Zij namen het initiatief tot 

deze uitgave, omdat ze geboeid waren door de 

transformatie opgave van deze regio. Ze kijken op 

hun eigen manier naar de kansen en bedreigingen 

van Parkstad, zien interessante vergelijkingen met 

andere regio’s en leggen leerzame en zinvolle 

verbanden. 

Als regisseur van de regio Parkstad werkt ons 

bureau samen met de deelnemende gemeenten 

aan die transformatie opgave. Dat kunnen we 

niet zonder professionals zoals bestuurders, 

stedenbouwkundigen, architecten, planologen 

en andere mensen die meebouwen aan de 

toekomst van Parkstad. Dit document is dan ook 

bedoeld om hen te inspireren en ze uit te dagen 

om de discussie aan te gaan over de toekomst van 

Parkstad.

Peter Bertholet

Directeur Stadsregio Parkstad  
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‘Parkstad heeft een unieke structuur, 

een eigen vingerafdruk. Dit heeft geleid 

tot een indeling in gebieden binnen 

Parkstad Limburg met een eigen karakter 

en een unieke interne samenhang. Deze 

gebieden afzonderlijk, maar juist ook de 

onderlinge samenhang, zijn bepalend 

voor de identiteit van Parkstad Limburg.’

Uit: Intergemeentelijke Structuurvisie 

Hiernaaststaande vormt een heldere omschrijving van de 

situatie. Maar toch: Parkstad Limburg presenteert zich aan 

ons bovenal als een moeilijk te duiden gebied. Niet alleen 

ontbreken structurerende lijnen en vloeien gebieden 

haast onopgemerkt in elkaar over; het is ook een regio 

waarin hiërarchie niet vanzelfsprekend is en elk onderdeel 

om evenveel aandacht lijkt te vragen.

Parkstad-breed bezien ligt de ruimtelijke kwaliteit niet 

voor het oprapen. Heldere stedenbouwkundige eenheden 

en bijzondere architectuur is slechts sporadisch terug te 

vinden en voor de vluchtige beschouwer toont de regio 

zich vooral als een chaotisch, samengegroeid stelsel van 

stukjes stad en land. De kwaliteit openbaart zich pas op 

het tweede gezicht. Het is vooral een leefkwaliteit die in 

de groengebieden zit en in de groene dooradering van 

het hele stedelijk landschap tot buiten de grenzen van de 

regio. 

De Intergemeentelijke Structuurvisie benoemt niet voor 

niets als eerste opgave: ‘landschap leidt’. Een nobel stre-

ven maar wat  betekent dit concreet, wat valt er te berei-

ken? Wij willen de groene kwaliteit definiëren, zichtbaar 

maken, versterken en benutten. Want: zij kan een sleutel 

vormen tot een andere beleving en positionering van 

Parkstad Limburg. 

De kernkwaliteit van Parkstad Limburg ligt voor ons onte-

genzeggelijk in haar fysieke basis, in haar landschap. Het 

heuvelland als ‘thuishaven’ van de 5de stad van het land is 

uniek in Nederland. Dit landschap gaf altijd al richting aan 

de urbanisatie van de regio. Slechts in een korte periode 

van 50 jaar, pakweg tussen 1960 en 2010, werd dit principe 

losgelaten en vervlakte de regio tot een onsamenhangend 

conglomeraat van stukken stad en land zonder duidelijke 

structuur en uiteindelijk zonder duidelijke identiteit. 
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Voor de  mijnbouwperiode - 1900

Tijdens de  mijnbouwperiode 1945 - 1965

Na de  mijnbouwperiode 1965 - 

De huidige situatie van het stedelijk 

landschap is slechts te begrijpen indien 

we de geschiedenis ontrafelen.

Parkstad Limburg een ontwerpstrategie
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Voor de  mijnbouwperiode - 1900

Parkstad Limburg is een glooiend landschap van hoger 

gelegen plateaus doorsneden door oude beekdalen. Bij 

de vroege ontwikkelingen in Limburg was het landschap 

leidend in een voornamelijk agrarische samenleving. Langs 

de vruchtbare beekdalen vestigden zich boeren; cluste-

ringen van boerderijen groeiden uit tot lintdorpen. Op 

kruispunten van de verbindende wegen ontstonden ook 

nederzettingen met boerderijen.

Kenmerkend voor Parkstad en geheel Zuid-Limburg zijn 

de grote hoeveelheid kastelen. Dwars door Limburg liepen 

grenzen van verschillende machtsgebieden die verdedigd 

werden vanuit deze kastelen. De kastelen zijn met name 

gebouwd in de beekdalen waar met de aanwezigheid van 

water verdedigingswerken gemaakt konden worden. Op-

vallend is dat dorpen niet ontstaan zijn rond de kastelen en 

burchten, maar onafhankelijk ervan zijn ontstaan.

Mijnbouwperiode 1945 - 1965

Aan het eind van de 19e eeuw werd het mogelijk de dieper 

gelegen kolenlagen onder de grond te winnen. Dit ge-

beurde ondergronds maar had een grote weerslag op het 

landschap bovengronds.

In het huidige Parkstad werden concessies vergeven voor 

in totaal elf steenkoolmijnen. De schachten van de mijnen 

werden aangelegd op voor de mijnen optimale locaties, 

onafhankelijk van de bewoonde kernen. Spoorwegen 

werden aangelegd om de mijnen te ontsluiten en de kolen 

te vervoeren. De beekdalen werden grotendeels gekanali-

seerd en overkluisd om de grotere afvoer van water uit de 

mijnen aan te kunnen.

Om de grote hoeveelheid nieuwe werknemers te kunnen 

huisvesten werden mijnkoloniën gebouwd. Deze koloniën 

werden veelal als los staande eenheden ontwikkeld in het 

landschap door mijnbouwverenigingen. De verspreide 

ligging van de koloniën had ook als voordeel dat sociale 

onrust minder snel zou kunnen ontstaan.  Na de eerste 

ontwikkelingsfase in de mijnbouwperiode zijn na de twee-

de wereldoorlog nieuwe uitbreidingswijken gebouwd. 

Bestaande kernen en koloniën werden uitgebreid en de 

eilanden van bebouwing in het landschap groeiden vast 

aan de grotere kernen. Op de plaatsen waar deze eilanden 

van bebouwing elkaar raakten ontstond een botsing van 

stedelijk weefsel. De regio ontwikkelde zich meer en meer 

tot een polycentrische stad. Het onderliggende landschap 

was hierbij steeds minder de drager van de bebouwde 

omgeving.

Na de mijnbouwperiode 1965 -

Na de aankondiging van de sluiting van de mijnen in 1965 

onderging de regio een transformatie onder het motto 

‘van zwart naar groen’. De mijnterreinen werden hierbij 

omgevormd tot industrieterreinen, woongebieden of 

recreatiegebieden. Bijna alle mijngebouwen, koeltorens, 

schachtgebouwen en spoorwegen werden gesloopt of 

ontmanteld. 

De verschillende kernen vergroeien in deze periode vol-

ledig met elkaar. Het is niet meer duidelijk waar de ene 

plaats ophoudt en de andere plaats begint. De oude 

dorpskernen zijn nog zichtbaar, maar slechts als onderdeel 

van een continue stedelijk weefsel. Het onderliggend land-

schap is slechts fragmentarisch, in de vorm van groene 

‘pockets’ zichtbaar. 

Door de krimp van de bevolking sinds midden jaren ‘90 

van de vorige eeuw zijn er enkele herstructureringsopga-

ven in Parkstad aangevangen. Het gerichte slopen en het 

verdunnen van wijken is één van de strategieën. Beperkte 

nieuwbouw met nieuwe woningtypen is een andere; zo 

sluit het aanbod meer aan bij de vraag van de woonconsu-

ment. Recentelijk is een begin gemaakt met het renature-

ren van beekdalen. Alleen reageert de bebouwde omge-

ving nog niet op de nieuwe situatie. 
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ontstaan
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ruimtelijke verbindingen

definieer het landschap

geslaagde metropool

zorg voor eenheid
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Parkstad Limburg verdient een eenduidig 

perspectief dat haar kwaliteiten defi-

nieert, onderkent, zichtbaar maakt en 

benut. Ook dient het perspectief in staat 

te zijn op lange termijn richting te geven 

aan ontwerpbeslissingen, gekoppeld aan 

élke programmatische, kwantitatieve of 

kwalitatieve vraag in het brede veld van 

de stedelijke ontwikkeling. 

Van Zwischenstad naar landschapsmetropool

Vaak wordt de raadselachtige stadsvorm van Parkstad 

Limburg half vergoeilijkt door deze te vergelijken met een 

patchwork. Maar een patchwork leeft bij de gratie van 

herkenbaarheid,  regelmaat en duidelijke begrenzingen 

van de divers ingekleurde gebieden. Zaken die niet het 

eerste opvallen in Parkstad Limburg. Moeten we Parkstad 

Limburg niet veel eerder met de term van een ‘Zwischen-

stadt’ beschrijven? Een term die verwijst naar een tussen-

vorm van urbanisatie, stad noch landschap. 

Hiervan uitgaand willen wij een ambitieus maar reëel toe-

komstperspectief schetsen.

Voor dat perspectief hebben wij ons laten verleiden door 

de onmiskenbare kwaliteiten van een andere agglome-

ratie. Een agglomeratie die model staat voor een urbane 

omgeving waarin niet zo zeer klassieke structuren en de 

gebouwen de vorm van de stad en het leven in de stad 

bepalen, maar vooral het landschappelijk groen en de 

veelkleurigheid van de wijken: London.

In Parkstad Limburg met haar vele kernen, het ‘eigene’ 

van elk gebied, haar beekdalen en heuvels en haar uitge-

breide infrastructuur is het bestuderen van zo een mo-

del de moeite meer dan waard. Binnen een ontworpen 

landschappelijke setting zouden alle onderdelen op een 

vanzelfsprekende manier deel kunnen uitmaken van een 

groter geheel. 

Wij pleiten dan ook voor het herstel van landschap als dra-

ger van alle toekomstige ontwikkelingen. Op deze manier 

kan Parkstad Limburg weer verbonden worden met haar 

roots en krijgt de regio een nieuw hoopvol perspectief dat 

door een ieder gevoeld en begrepen kan worden.

Dat perspectief heeft een naam: 

Parkstad Limburg | de landschapsmetropool.

13

perspectief
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Parkstad Limburg vs London

Om de potentie van ons perspectief te verduidelijken 

maken wij een vergelijking met de regio Groot-London. 

Een regio die laat zien dat het ontbreken van een eendui-

dig stelsel van structuurlijnen en een eenduidige architec-

tuurtaal geen nadelig effect op imago, levenskwaliteit of 

vestigingskwaliteit hoeft te hebben. Het landschappelijke 

groen en de veelkleurigheid in de wijken bepalen het 

stadsleven. Het is voor ons hét voorbeeld van een land-

schapsmetropool. 

De grote ruimtelijke kwaliteit van de stad en haar om-

geving komt vooral voort uit de manier waarop met het 

groen werd en wordt omgegaan. Niet als een overblijfsel 

van de natuurlijke ondergrond maar als doel-bewust stu-

ringsinstrument voor de stadontwikkeling en de stads-

vorm. De organisatie van hele stadswijken rondom grote 

parken, lange zichtlijnen door de stad, de vele squares in 

de buurten en de groene verbindingen met het omme-

land London ademt een bijzondere ruimtelijke kwaliteit. 

In onze ogen een geweldige inspiratiebron voor Land-

schapsmetropool Parkstad Limburg.

Parkstad Limburg een ontwerpstrategie
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Met verankering, herinrichting en 

profilering menen wij drie strategieën te 

benoemen die de Landschapsmetropool 

Parkstad Limburg werkelijkheid kunnen 

doen worden. 

1. Een groene verankering 

Alle gebieden worden met het landschap verbonden. Dit 

gebeurt door middel van groene pockets, lange recreatie-

ve lijnen naar het buitengebied en strategisch geplaatste 

missing links in het routenetwerk.

2. Herinrichting van de publieke ruimte 

De verharde contramal van de bebouwing krijgt een kwa-

liteitsimpuls. Met de realisatie van Binnen- en Buitenring 

ontstaat de mogelijkheid om veel straatruimte opnieuw  

in te richten.

3. Diversificatie 

Een duidelijk profiel voor de diverse deelgebieden helpt 

om een synergie-effect te behalen. De verscheidenheid 

die zichtbaar wordt in functies en uitstraling kent aan elk 

gebied een eigen taak toe binnen het grotere geheel.

Deze aanvliegroute van drie hoofdstrategieën wordt ge-

kenmerkt door flexibiliteit: 

Krimp kan daarin even zo zeer een positieve bijdrage aan 

de landschapsmetropool leveren als (locatiespecifieke) 

groei; kleinschalige projecten net zo als grootschalige 

en ingrepen op het niveau van de straat zijn net zo waar-

devol als ingrepen op het niveau van een gebouw of van 

de grond. Deze flexibiliteit waarborgt duurzaamheid en 

vangt de nog onbekende politiek-maatschappelijke ont-

wikkelingen van de toekomst zo goed als mogelijk op.

strategie
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Groene verankering

Ruimtelijke elementen zoals squares, terraces  en cresents 

zijn op grote schaal in London toegepast. Ze creëren een 

intrigerend ‘groene’ stedenbouw door hun gerichtheid 

op de open ruimte. Het groen genereert een gevoel van 

‘binnen de stad te zijn’ in combinatie van een gevoel van 

ontspanning en vrijheid. Het ‘Westend’ met haar grote 

parken en haar ontwikkeling middels ‘estates’ vormt hier-

voor het beste voorbeeld. Zicht op de stad, gevoel voor 

ruimte, voorname woonenclaves, representatieve stads-

randen - ze staan voor ontspannen stedelijkheid met veel 

kwaliteit. Aantrekkelijke routes naar buiten toe zijn een 

motief dat ook in de nieuwere stadsontwikkeling (denk 

aan: Olympische Spelen 2012) haar waarde bewijst.

Met groengebieden als de Brunssummerheide, Park 

Gravenrode, Gebrookerbos en mijnbergen als restanten uit het 

verleden ligt een enorm potentieel aan mogelijkheden klaar 

om te worden verkend. De Landschapsmetropool kan bij een 

vervlechting rond deze kristallisatiepunten beginnen.

Publieke ruimte

De herontdekking van de publieke ruimte in London is 

groot. Fietspaden, deels gesponsord door het bedrijfs-

leven, de nadruk op busvervoer in de wijken en vele 

inrichtingen volgens het principe van shared space geven 

letterlijk en figuurlijk ruimte aan de niet-automobilisten. 

Het rustige tempo dat hiermee geïntroduceerd wordt is 

een aantrekkelijke aanvulling op het stadse leven.

Met het gereedkomen van de Binnen- en de Buitenring kan in 

Parkstad Limburg een groot deel van het autoverkeer op den 

duur centraal worden afgewikkeld. Een extra stimulans om 

aan de herinrichting van de straatruimte te werken. Een aantal 

wegen zal van grote betekenis voor het verkeer blijven, maar 

een groot deel van het wegennet wordt hiervan ontzien. Dit is 

een aanleiding om de ruimten her in te richten met de nadruk 

op langzaam verkeer en openbaar vervoer. Op deze manier 

leveren de twee ringen daadwerkelijk een impuls voor de leef- 

en ruimtelijke kwaliteit.

Diversificatie

London is eigenlijk een stad van dorpen. Het bestaat uit 

veel verschillende wijken die allemaal een eigen sfeer 

hebben, van chique tot bohemian en van studentikoos tot 

multicultureel; Covent Garden & the Strand, Camden & 

Primrose Hill, Soho & Chinatown, Bloomsbury etc. etc.

Vele wijken waren vroeger zelfstandige dorpen. Deze zijn 

niet opgeslokt, maar hebben zich ontwikkeld tot vitale 

kernen in de Landschapsmetropool. De grote verscheiden-

heid genereert publiek dat doelbewust op zoek is naar een 

bepaalde sfeer en voorkomt een ondoordringbare brei van 

steeds weer hetzelfde aanbod. 

Parkstad Limburg is per definitie een ‘samengestelde’ metro-

pool. Eén die bestaat uit meerdere gemeenten en nog meer 

kernen en deelgebieden die door de ontstaansgeschiedenis 

van de regio te verklaren zijn. Het doelbewust profileren van 

deelgebieden kan ervoor zorgen dat elk gebied zijn sterke kaart 

kan uitspelen en sámen met andere delen een rijk aanbod ge-

nereert; een diversificatiestrategie. De Landschapsmetropool is 

in dit geval méér dan de som der delen.

identiteit
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 De drie strategieën in Groot-London in relatie met Parkstad Limburg
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Waar de eerste twee strategieën, groene 

verankering en herinrichting van de  

publieke ruimte, enigzins voor de hand 

liggen, is diversificatie een onderdeel van 

de strategie die voor velen niet gelijk tot 

de verbeelding spreekt. Op de komende 

pagina’s wordt dit deel van onze strategie 

daarom verder toegelicht.

De eerste stap naar een gezonde diversificatie is het profi-

leren van deelgebieden. Wat zijn deelgebieden en waarin 

kan een vanzelfsprekend onderscheid liggen?

Het profileren van deelgebieden

Stadsregio Parkstad Limburg is meer dan een bestuurlijk 

samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten. 

Het is één regio met één doel: Parkstad Limburg weer op 

de kaart krijgen. 

Over gemeentegrenzen heen kijken zit in de bestuurlijke 

opdracht; elkaars krachten (h)erkennen is een voorwaarde 

voor synergie en verscheidenheid van gebieden in functies 

en uitstraling is een kans om het geheel beter te maken 

dan de som der delen.  

De deelgebieden kunnen op basis van historie, ruimtelijk-

functionele opbouw, gevoel en reisafstanden worden ge-

definierd. Echter, de strategie begint bij het onderkennen 

en onder woorden brengen van het DNA van Parkstad. 

Het is immers een regio met een gezamenlijk verhaal. 

Maar ook een verhaal dat te ontleden is tot kleinere verha-

len. Met een gebiedspaspoort per deelgebied kom je tot 

de kern, het DNA, van de elk gebied. Want: er moet vooral 

worden voortgebouwd op de krachten en karakteristieken 

die al aanwezig zijn. 

Een gebiedspaspoort vat de hardcore data, zoals inwo-

nersaantallen, woningvoorraden en werkmogelijkheden 

samen met de ruimtelijk functionele kwaliteiten en cruci-

ale omgevingsfactoren van het deelgebied. De paspoor-

ten naast elkaar laten de verschillen en overeenkomsten 

zien. Ze weerspiegelen de veelkleurigheid en de kracht 

van Parkstad Limburg. 

In een tweede stap kan aan elk gebied een passend profiel 

worden toegekend. De profielen naast en met elkaar zor-

gen ervoor dat de landschapsmetropool in evenwicht is en 

in staat is zich als één neer te zetten en te floreren. 

Basisvoorzieningen

Natuurlijk moet elk gebied voorzien in de eerste levens-

behoeften van haar inwoners. Dit kan door het benoemen 

van een cluster van voorzieningen die altijd aanwezig zal 

zijn. Dan hebben wij het over bepaalde vormen en pro-

perties van zorg, scholen, winkels, pinvoorzieningen en 

naschoolseopvang
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Clusteren, horizontaal en verticaal 

Lange tijd is het in de winkelbranches een trend geweest 

om gelijkwaardige functies te clusteren; alles onder één 

dak. De woonboulevard in Heerlen biedt de bezoeker 

het hele spectrum aan producten voor  huis en tuin. Bij 

gezondheidscentra worden de dokter, de huisarts en de 

tandarts onder hetzelfde dak aangeboden. 

Deze clustering waarborgt het gemak van de bezoeker, 

maar creëert ook eentonigheid in het stadsbeeld. Deze 

clusters liggen bovendien vaak aan de rand van de stads-

centra omdat daar de ruimte nog te vinden is. Met als 

gevolg: het leeglopen van de kernen. En er is nog een punt 

dat grote zorgen wekt: het samen voegen van dezelfde 

type producten- en dienstenaanbieders versterkt de 

concurrentie onderling, waar er juist samengewerkt moet 

worden en gezocht moet worden naar elkaars sterke 

kanten. 

Willen we de kernen vitaal houden en de ondernemers 

stimuleren en steunen, dan is er een totaalbeleving nodig. 

Dit is te bereiken door met een andere bril naar het  

winkelaanbod te kijken. Producten en diensten moeten in 

onze visie juist verticaal aan elkaar worden gekoppeld.

Verschillende branches die elkaar ondersteunen en 

samenwerken helpen elk kern van een deelgebied vooruit. 

De kernen bij elkaar versterken elkaar zonder in concur-

rentie te treden.  Spijsverstrekkers zoals restaurants en 

barretjes kunnen samenwerken met foodspeciaalzaken 

om altijd verse producten binnen te krijgen. Kunst en me-

ditatie vormen een geschikt koppel met logieverstrekkers. 

Er zijn legio aan mogelijkheden afhankelijk van de plek, 

van diens DNA en het enthousiasme van ondernemers, 

geholpen door een sterke visie vanuit Parkstad Limburg | 

de landschapsmetropool.
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Over de route die de stadsregio Parkstad Limburg zou 

moeten bewandelen is al veel gediscussieerd en veel 

geschreven. Vuistdikke rapporten en nota’s met de beste 

bedoelingen vullen een hele bibliotheek.

Ook dit magazine is een bijdrage tot visievorming wel 

een bijdrage met als doel vorige visies te concretiseren en 

een toekomstperspectief te benoemen. Een perspectief, 

geworteld in een besef: zonder overtuigend beeld van de 

regio vallen de meeste initiaiteven uiteindelijk plat. Sor-

teren te weinig duurzaam effect. Blijft Parkstad Limburg 

als een regio met te weinig ruimtelijke kwaliteit achter. 

Onze inzicht is dan ook: de ruimtelijk-functionele kwali-

teit moet op de voorgrond treden. Parkstad Limburg |de 

landschapsmetropool.

Onze ontwerpstrategie, die in dit magazine kort is toege-

licht,  zou een grondslag kunnen vormen waarop concrete 

ontwerpstappen in samenwerking met elkaar kunnen 

worden gezet. Met de groene verankering, de herinrich-

ting van de publieke ruimte en de diversificatie van deel-

gebeiden. Wij hopen hiermee een inspiratie te zijn voor 

beleidsmakers en andere ruimtelijke denkers en beslissers. 

nawoord
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