
Kerkraderweg 76 Heerlen 
 

Helaas merken wij steeds vaker op dat sommige panden jarenlang leegstaan. 
Daardoor ontstaat verloedering en vormt het object onterecht een puist in het 
stadsbeeld. Dit geldt helaas ook voor Kerkraderweg 76. Al een ruime tijd kent het 
pand geen kwalitatieve invulling.  
 
Ondertussen merken wij ook steeds vaker de schreeuw om betaalbare, 
kwalitatieve en duurzame woningen. Vandaar dit initiatief om het pand aan de 
Kerkraderweg een nieuwe betekenis te geven. Een zinvolle en duurzame 
bestemming waar de gemeente en de omgeving trots op kan zijn.  

 

 
Foto van de bestaande situatie  

 



 
Luchtfoto 
 
1 Inleiding 
 
Dit document dient als toelichting op het plan om Kerkraderweg 76 te 
transformeren en zodoende het beeldbepalende gebouw te behouden door een 
nieuwe gebruiksfunctie te creëren. Het complex is in 1931 ontworpen als 
'meisjesschool Sint Theresia' en is vervolgens in gebruik genomen als 
kantoorcomplex. Het object is nu al enkele jaren niet meer in gebruik als kantoor 
en invulling van het object binnen de huidige bestemming is onwaarschijnlijk.  
Vanuit de vraag van de markt naar betaalbare, kwalitatieve en duurzame 
woningen hebben initiatiefnemers een koopovereenkomst gesloten met de 
eigenaresse en zijn zij voornemens het object te transformeren naar zelfstandige 
wooneenheden voor verhuur. 
 
2 Appartementen 
 
Binnen het bestaande gebouw zullen 19 zelfstandige wooneenheden worden 
gerealiseerd. De woonoppervlaktes variëren van 37 tot 58m2. De woningen 
kunnen omschreven worden als luxe, gestoffeerde starterswoningen die van alle 
gemakken zijn voorzien en geschikt voor 1- of 2-persoons huishoudens. 
 
Kerngegevens: 

- 19 zelfstandige wooneenheden 
- Variërend van 37 tot 58m2 
- Gemeenschappelijke buitenruimte 
- 15 parkeerplaatsen 
- Kadastrale aanduiding Heerlen G 4816 

 
 



2.1 Voorzieningen 
 
Bij de centrale entree zijn de brievenbussen van alle appartementen voorzien. 
Via een intercominstallatie kunnen bewoners met bezoekers communiceren en 
toegang verlenen tot het gebouw. Vanuit de centrale hal zijn de trappenhuizen 
bereikbaar. Het gebouwlogistiek is ruim van opzet. Het object krijgt een 
gemeenschappelijke buitenruimte en is door alle bewoners te gebruiken. Deze 
ruimte wordt voorzien van zitgelegenheid en nader te bepalen 
recreatievoorzieningen. Op eigen terrein zijn 15 parkeerplaatsen gesitueerd 
voor auto’s. In de kelder wordt een rijwielstalling alsmede ruimte voor 
huishoudelijk afval gecreëerd. 
 
2.2  Verduurzaming 
 
Bij dergelijke concepten is de toekomstbestendigheid en de ecologische 
voetafdruk die wordt achtergelaten van groot belang. De woningen zullen 
worden geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen en mechanische ventilatie met 
WTW. Ingrepen zijn reversibel om toekomstige ontwikkelingen mogelijk te 
maken. Tevens wordt door aanvrager onderzocht of de woningen kunnen 
worden aangesloten op het ‘Mijnwater project’. 
 
 
2.3 Afwerkingen 
 
De appartementen worden voorzien van houten vloerafwerking en overige 
stofferingen zoals verduisterende gordijnen. De wanden worden afgewerkt met 
glad stucwerk met schilderwerk. Alle keukens worden voorzien van een 
spoelbak met mengkraan, 4-pits inductie kookplaat, oven, afzuigkap, koelkast 
met vriesfunctie en een vaatwasser. Badkamers zijn voorzien van een douche, 
wasbak, zwevend toilet, handdoekradiator, een wasmachine en mechanische 
ventilatie. Onderstaande referentiebeelden zijn van een door ons recent 
ontwikkeld project aan Raadhuisplein 11 in Heerlen en geven een indicatie van 
het afwerkingsniveau. 
 
 



 
Foto gerealiseerd project 
 

 
Foto gerealiseerd keukenblok 
 



 
Foto gerealiseerde badkamer 
 



3 Doelgroep 
 
De doelgroep betreft startende 1- of 2- persoons huishoudens. Het gaat veelal om 
jongeren in de beginfase van hun werkende leven die vanuit hun ouderlijk huis 
binnen de gemeente Heerlen willen doorgroeien, maar nog geen koopwoning 
kunnen of willen bezitten. Elke woning blijft onder de liberalisatiegrens 
waardoor huurders huursubsidie kunnen aanvragen. 
 
Kerngegevens doelgroep: 

- Opstartfase van zijn/haar werkbare leven 
- 1 tot 2 persoons huishoudens, geen kinderen 
- Een woning dient voor 1 tot 5 jaar 
- Niet willen of kunnen aankopen van een woning 
- Leeftijd tussen 20 en 35 jaar 

 
4 Noodzaak 
 
U vraagt zich misschien af: wat voegen deze woningen toe aan de gemeente 
Heerlen? Het antwoord op deze vraag is eigenlijk heel simpel: de enorme vraag 
naar hoogwaardige woningen voor starters. Vooral vraag naar kwaliteit zodat 
bewoners de gemeente niet hoeven te verlaten of een veel te dure woning 
moeten huren. Starters die een woning willen huren voelen zich nu vaak 
genoodzaakt de stad te verlaten. Een hoogwaardige woning, die turnkey wordt 
opgeleverd en die alles biedt wat gevraagd wordt maar tegelijkertijd niet 
onnodig groot of duur is, is vrijwel onvindbaar in Heerlen. 
 
Op dit moment is het beleid in Heerlen gericht op krimpen van de woningmarkt 
en ligt de nadruk op het gezin, het hogere segment en/of de vergrijzing. 
Het gevolg is dat de vergrijzing in de gemeente zal toenemen en dat jongeren 
en/of starters de affiniteit met Heerlen kunnen verliezen. De geïnitieerde 
woningen bieden een mogelijkheid voor deze doelgroep om toch in Heerlen te 
blijven in een betaalbare en kwalitatieve woning die geschikt is voor de 
toekomst. 
 



4 Beheer en verhuur  
 
Het beheer, onderhoud en de huurmutaties worden uitgevoerd door een 
professionele vastgoedbeheerder. Huurders zullen snel, persoonlijk en 
vakkundig worden geholpen en het vastgoed wordt adequaat onderhouden. 
Het onderstaande huurprijsoverzicht is opgesteld door de beheerder. 
De gewildheid en verhuurbaarheid van het complex wordt uitstekend betiteld 
door beheerder en ontwikkelaar. 
 

Appartement Oppervlakte in m2 Kale huurprijs* 
1     A01 48.9 645 
2     A02 41.2 605 
3     A03 51.2 655 
4     A04 51.2 655 
5     B01 48.9 645 
6     B02 41.2 605 
7     B03 51.2 655 
8     B04 41.3 605 
9     B05 58.2 690 
10   B06 58.4 690 
11   B07 42.8 625 
12   B08 37.1 585 
13   C01 48.9 645 
14   C02 41.2 605 
15   C03 51.2 655 
16   C04 41.3 605 
17   C05 51.2 655 
18   C06 50.4 650 
19   C07 51.7 660 

        * Alle woningen komen in aanmerking voor huurtoeslag. 
 
 
 
5 Initiatiefnemer 
 
Luc van der Schaft 
LVDS Vastgoed 
0620631942 
info@lvdsvastgoed.nl 
 
6 Bijlagen 
 

- Kadastrale situatie 
- Machtiging eigenaresse om vergunning aan te vragen voor het realiseren 

van wooneenheden 
- Schetsontwerp hermansvliegenarchitecten d.d. 21.09.20 

 
 



 
 
 

 
Kadastrale situatie 
 

 
Machtiging verkoper 



Emile Kerssemakers


