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TON VANDENBERGH: 

DENK IN 
OPLOSSINGEN!

volg ons op     www.VERONTRUSTEONDERNEMERS.nl

“Graag wil ik het volgende als eerste zeggen: Met Huisman deel ik de passie en 

betrokkenheid voor deze stad. We zijn niet alleen jaargenoten en klasgenoten ge-

weest, maar we studeerden beiden op dezelfde kunstacademie en zijn daarnaast 

beiden opgegroeid in het hart van het centrum. Sterker nog, als kinderen kwamen 

we bij elkaar over de vloer. Wat ik nu zie is het eenzijdige beeld van de Heerlense 

plannen dat kritiekloos door stadsbestuur en krant wordt verwoord. Elke Einzel- 

gänger in de Heerlense optocht, elke toeschouwer en alle Heerlenaren betalen 

€ 500 mee aan het Maankwartier. Alleen al daarom heeft Heerlen recht op tegen-

geluid. Niet om de stationsplannen om zeep te helpen maar om ze te plaatsen in 

een nieuwe tijd en een nieuw stadsbeeld, een nieuwe economische werkelijk-

heid”. 

“Toen ik donderdag het twee pagina’s tellende artikel over het Maankwartier zag, 

moest ik denken aan de grote dagblad campagne ‘de moord op het Limburgse 

woord’. Terwijl ik in het artikel naar enige nuance of andersluidend geluid zocht, 

bekroop me een ander gevoel: dat van ‘moord op het Heerlense woord’. Het is 

intussen bijna 10 jaar geleden dat ik de laatste keer mijn visie gaf over de stad en 

het Maankwartier. Steevast werd dat kritische geluid diezelfde dag nog 

vermoord in een redactioneel artikel met een verwijzing naar broodnijd en 

jaloerse architecten.  

De discussie in en over Heerlen is nog nooit zo eenzijdig geweest als de laatste 

jaren. Het debat vond en vindt plaats slechts onder gelijkgestemden, veelal buiten 

het zicht van betrokken maar kritische Heerlenaren. Het wordt hoog tijd voor 

verandering! Publiek debat zou partijen moeten inspireren om naar elkaar te 

luisteren en tegenargumenten zouden mensen moeten inspireren tot betere 

oplossingen. Het feit dat ‘verontruste ondernemers’ of ‘andersdenkenden’ ruimte 

in een krant moeten ‘kopen’ zou een spiegel moeten zijn voor diezelfde bladen. 

Door tegengeluiden niet uit te sluiten en ook een platform te bieden, niet slechts 

door gekochte advertentieruimte zou het debat minder scherp zouden kunnen 

worden. Voor de criticasters: mijn bureau hangt niet voor tonnen aan het infuus 

van de gemeente en ook Paul Berden laat zijn winkel door een collega-architect 

verbouwen. Ontwikkelaar van de Mortel? Nog nooit ontmoet! 

Wie het Maankwartier over het centrum uit zou leggen loopt bij het Royal theater 

naar binnen en komt er bij Raadhuis weer uit. Het Heerlense Glaspaleis, toch een 

imposant gebouw, past er ongeveer 15x in! De Sarool, de open wond waar 

Huisman over spreekt eindigt straks tegen een keermuur waarop een hekwerk 

van 2 meter met hierachter een berg van 7 meter! De beelden ervan zijn te zien op 

de website van het Maankwartier.

Ik ga op zoek naar de laatste kantorenvisie van de gemeente Heerlen en kom uit 

bij het rapport ‘kantorenmonitor Limburg 2012’. Heerlen staat op een tweede 

plaats met tussen de 50.000 en 60.000 m2 aan leegstand. In een uitgave van het 

ministerie van Binnenlandse zaken ‘Transformatie kantoren, onderzoek ministerie’ 

wordt Heerlen genoemd om zijn innovatieve denken bij het CBS kantoor naar het 

zoeken van een transformatie en herbestemming om leegstand tegen te gaan. 

Eindhoven staat deels geen nieuwbouw meer toe maar zoekt transformatie van 

bestaande gebouwen. Amsterdam en Rotterdam nemen maatregelen om nieuw-

bouw te beteugelen en Den Haag schrapt voorlopig alle nieuwbouw van kantoren. 

Tegelijkertijd bouwt Heerlen als krimpgemeente 13.000 m2 nieuw kantoor voor de 

eigen ambtenaren en laat evenveel lege meters achter!

Zijn er dan geen oplossingen? Huisman schrijft: ‘de stemming in de stad is een 

optelsom van signalen’.  Echter, dan moet je deze wel willen oppikken!

Burgemeester Depla is aanjager in het landelijke debat over wiet. Hij denkt ver-

nieuwend in een vastgelopen discussie. Waarom faciliteert hij ook niet het debat 

over de stad en de nieuwe werkelijkheid? Hiermee kan hij de angel uit de splijt-

zwam halen die het Maankwartier is geworden door het ontbreken van het publie-

ke debat. 

OPLOSSING:

1. Ga voortvarend door met de ontwikkeling van het Maankwartier.

2.  Parkeer de bouwdelen A, I, H en B, bouwdelen waarvoor nog geen huurders of 

afnemers zijn.

3. Door het weglaten van bouwdeel A blijft er zicht op het toch fraaie busstation.

4.  Het stationsplein en de letterlijke berg kan beter en anders vorm gegeven wor-

den. De Saroleastraat eindigt niet tegen een 7 meter hoge berg maar wordt een 

plein.

Wat betekent deze oplossing voor de Gemeente en de Heerlense gemeenschap?

1. Van de geplande 80.000 m2 wordt 32.000 m2 voorlopig niet gebouwd.

2.  Besparing € 72 miljoen waarvan een besparing voor de gemeente van ca. 

€ 20 miljoen.

3.  ‘T Loon hoeft in ieder geval niet gesloopt te worden om het Maankwartier 

gevuld te krijgen, besparing € 15 miljoen.

4. Draai de investering in een nieuw stadkantoor terug: besparing € 15 miljoen.

5. Er hoeven geen ambtenaren naar het Maankwartier: besparing € 10 miljoen.

Een besparing van misschien wel 60 miljoen voor de gemeente. Met de helft van 

dit geld zou de stad gerevitaliseerd kunnen worden, geïnvesteerd worden in trans-

missie van bestaande kantoorgebouwen. Het huidige stadskantoor zou gekocht 

kunnen worden en met de nieuwste inzichten verbouwd, duurzaam en in hoog-

waardige architectuur. De oude Rabobank aan de Promenade, een fraaie architec-

tuur zoals Ton van Mastrigt (voormalig stadsbouwmeester) reeds betoogde, 

handhaven. ‘T Loon de kans geven om het ‘webwinkelen’ van de toekomst vorm te 

geven.

De ambtelijke ruimte die vrijkomt nu echt inzetten om leegstaande kantoorpan-

den van CBS, aan de Geerstraat en de Putgraaf in samenwerking met de 

Parkstadondernemers transformeren. 

Resultaat?  Alleen maar blije gezichten in Heerlen. Weller omdat ze verlost zijn 

van een fi nanciële kopzorg, de gemeente die een tocht naar de ‘artikel 12 

gemeente’ voorkomt, ondernemers in Heerlen die worden gehoord en inwoners 

die iets terugzien van hun bijdrage van € 500 die ze betaalden aan het Maankwartier”. 

“ The biggest communication problem is we do not 

listen to understand. We listen to reply…”.

Hij is Heerlenaar in hart en nieren, architect Ton 

Vandenbergh. Betrokken als hij met de Heerlense 

binnenstad en de problematiek omtrent de leeg-

stand is, wil Vandenbergh de Heerlense inwoner 

aan het denken zetten. Doel? Andermans argu-

menten gebruiken om plannen te verbeteren.
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MAANKWARTIER: 

1.  Origineel plan

2.  Verhouding

 Maankwartier over het centrum

3.  Aangepast plan

 Parkeer de bouwdelen A,I,H en B


