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De Limburger

De trotse ontwerpers van een nieuw stukje Heerlerbaan.
© Annemiek Mommers

Scholieren verbouwen Heerlerbaan
Slopen, bouwen en herinrichten. Laat het maar aan leerlingen van het
Bernardinuscollege over om stadsdeel Heerlerbaan beter leefbaar te maken.
Een ontwerpwedstrijd leverde frisse ideeën op.
DOOR PETER BRUIJNS
HEERLEN

Al twee jaar viert Heerlerbaan het 100-jarig bestaan. Niet van de straat, want die is zo
oud als de weg naar Rome. Maar het eeuwfeest van de voetbalclub, het zangkoor, de
woningvereniging, de parochie en de harmonie in dit stadsdeel, was genoeg aanleiding
om het feestprogramma Heerlerbaan100 te organiseren. Met diverse evenementen
wordt naar het verleden en vooral de toekomst gekeken.
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Zo werd aan derdejaars leerlingen van het Bernardinuscollege als oefenopdracht
gevraagd stedenbouwkundige verbeteringen te bedenken. Het stadsdeel bestaat uit
een onsamenhangende mix van grote detailhandel, buurtwinkels, verschillende wijken
en enkele boerderijen. Het is een onaantrekkelijke entree van de stad, er is vergrijzing,
overlast van hangjongeren en er zijn weinig gelegenheden voor mensen om elkaar te
ontmoeten. De leerlingen mochten ingrepen verzinnen om de leefbaarheid op te
krikken, en konden hun ideeën uitwerken in grafische ontwerpprogramma’s en
maquettes. Ze gingen enthousiast aan de slag.
Vrijdag werden de zes beste stedenbouwkundige plannen gepresenteerd. Voorzitter Pé
Diederen van Heerlerbaan100 zei dat hij kippenvel had gekregen van het
enthousiasme en de energie van de leerlingen en de kwaliteit van hun voorstellen.
Geld, bestemmingsplannen en wettelijke kaders speelden geen rol bij de
oefenopdracht, en dat leidde hier en daar tot drastische sloopplannen en megalomane
nieuwbouwprojecten (‘HeerlerMaan’) op onverwachte plekken.
De jury riep het groepje van Nan-Li, Daylon, Robin en Rossi uit tot winnaar. Ze willen
de Hiero woonwinkel en de Wellershopping slopen en veranderen in een park met een
halfpipe voor skaters. Aan de overkant van de weg is een groot overdekt zwembad met
fitnesscentrum ingetekend. Zonnepanelen verwarmen het water. De jury had lof voor
het idee om met de hoogteverschillen op Heerlerbaan te spelen en door middel van
een tunnel Oost- en West-Heerlerbaan met elkaar te verbinden. Ook het zwembadplan
kon op lof rekenen. Juryvoorzitter Harry van Dijck, vastgoedmanager bij
woningstichting Weller, vond - met een knipoog - de zwembadlocatie een mooie
voorzet voor een fusie van Heerlen en Landgraaf.
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