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Een uitgave van Weller Vastgoed 

Ontwikkeling BV en gemeente Heerlen.

Nieuwe bijzondere stationsomgeving van Heerlen

Wie is Maankwartier?
Maankwartier is een project van 
Weller Vastgoedontwikkeling BV, 
gemeente Heerlen, Jongen BV en 
NS Stations, Dit unieke project is 
bedacht door de Heerlense 
kunstenaar Michel Huisman.

Maankwartier
Maankwartier levert een waardige 
bijdrage aan Heerlen. Het spoor 
als barrière tussen de twee 
stadsdelen verdwijnt en er komt 
een aantrekkelijke stadsomgeving 
voor terug, waar wonen, winkelen 
en werken worden gecombineerd. 
Het totale project bestaat uit een 
zuidzijde, noordzijde en de plaat.

Schuttingen Maankwartier gepimpt 
Om de reizigersbeleving te verbeteren zijn de bouwhekken onder de plaat  
vervangen door houten schuttingen. Deze zijn voorzien van extra verlichting, 
bewegwijzering en een toffe bedrukking waarin foto's van reizigers zijn 
verwerkt. Aan de zuidzijde is in overleg met de ondernemers van het 
Coriokwartier een deel van de bouwschutting gepimpt door kunstenaar Lars 
van Ickenroth.

Maanplein wint prijs Boomproject 2017
Maanplein won op 28 september tijdens de Dag van de Openbare Ruimte in 
Utrecht de prijs voor het Boomproject 2017. Een prijs die jaarlijks wordt 
uitgereikt door VHG Vakgroep Boomspecialisten. De jury ziet het project als 
'een inspiratie voor groenbeheerders en boomspecialisten in het land om 
bomengroen te zien als een waardevol deel van een groter geheel, met een 
hoger doel. De vijf grote honingbomen dragen bij aan een fijne en veilige 
beleving van de openbare ruimte’. 



 www.maankwartier.nl

 www.maankwartier.nl/webcam

twitter.com/MaankwartierNL 

facebook.com/maankwartier

Volg ons
Wilt u op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws en het bouwproces? 
Kijk dan geregeld op de website 
van Maankwartier. Hier kunt u ook 
de bouwwerkzaamheden live 
volgen via de webcam. Zit u op 
Facebook en Twitter? Volg ons 
dan! Zo mist u niets meer. Linkjes 
er naar toe zijn:

Impressie Dag van de Bouw 
Met 2.500 bezoekers stond Maankwartier op plek twee van meest bezochte 
locaties tijdens de Dag van de Bouw op zaterdag 20 mei. De dag stond bol 
van de activiteiten voor jong en oud. Met onder meer rondleidingen door 
Maankwartier en een bezoek aan de Mijnwater-energiecentrale. 

Maankwartier wordt mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage uit het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling in het kader van 
Op-Zuid

instagram.com/maankwartierheerlen

Evenementen
Er vinden steeds vaker leuke events plaats in Maankwartier. Het Maanplein 
wordt omarmd door allerlei partijen in de stad. Maar ook daarbuiten. Zo 
maakte Theo Maassen er opnames voor zijn film Billy. Hieronder foto's van 
onder meer: Cultura Nova, Urban Moves, Maankwartiersessies, Festival van 
de Toekomst, het pop-up atelier van kunstenaar Lars Ickenroth. Allemaal op 
en rondom het Maanplein! 

Maankwartiersessies
Maankwartiersessies is het 
online platform voor muzikanten 
uit het zuiden. Om de twee weken 
treden artiesten in en rondom 
Maankwartier op. De video's zijn 
te bekijken op  en YouTube
Facebook.

http://www.maankwartier.nl
http://www.maankwartier.nl/webcam
https://twitter.com/MaankwartierNL
https://twitter.com/MaankwartierNL
http://www.instagram.com/maankwartierheerlen
https://www.youtube.com/channel/UC5CHwp3iyZXy-4s9Pk5YcHg
https://www.facebook.com/maankwartiersessies/?fref=ts
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