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duurzame vernieuwing van het stadscentrum 
“Kerkrade heeft een nieuw kloppend stadshart. Het is een 
prachtig plaatje, waar we trots op zijn”, sprak de wethouder 
bij de opening van de Markt. Samen met ondernemers en 
inwoners heeft het college zijn schouders er onder gezet om 
het centrum van Kerkrade weer op de kaart te zetten. Die 
ambitie is geslaagd. 

Het centrum van Kerkrade heeft een indrukwekkende facelift 
gekregen waarbij de volledige openbare ruimte is heringericht. 
De groene, duurzame en kostenbewuste kwaliteitsimpuls van 
het centrum is uniek door de samenhangende aanpak van 
herinrichting, nieuwbouw en renovatie. Het resultaat is een 
sfeervol stadshart waar wonen, winkelen en cultuur hand in 
hand gaan, een goed bereikbaar stadshart dat verbonden is 
met zijn omgeving. Kerkrade centrum is weer het visitekaartje 
van de stad, dat het publiek uitnodigt tot verblijf, ontmoeting en 
een volgend bezoek.

Buro Lubbers was vanaf het begin betrokken bij het 
centrumplan. Wij ontwierpen de herinrichting van de openbare 
ruimte, van voorlopig ontwerp tot en met uitvoeringsbegeleiding. 
Verschillende stakeholders zijn daarbij actief betrokken.

ruimtelijke verbindingen
De opdracht voor de herinrichting van de openbare ruimte 
besloeg aanvankelijk alleen het Theaterplein waar een nieuw 
theater wordt gerealiseerd. De eerste studies lieten echter snel 
zien dat de inrichting van het Theaterplein alleen in de context 
van het totale centrum beschouwd kan worden. Bovendien 
vinden er in de directe omgeving ontwikkelingen plaats die ook 
van invloed zijn op het functioneren van het centrum, zoals de 
transformatie van museum Continuum tot Creative City en de 
plannen voor het Stadspark. Buro Lubbers heeft daarom de 
herinrichting van het centrum ontworpen in samenhang met 
deze aanpalende projecten. Nieuwe verbindingen, visueel en 
fysiek, vergroten de reikwijdte van het centrum. De gemeente 
vergeleek de immense vernieuwing van het stadscentrum 
met een ingewikkelde hartoperatie, maar concludeerde dat 
deze complexe ruimtelijke opgaven alleen slagen wanneer ze 
samenhangend worden aangepakt.

inspiratie door historische kwaliteiten 
Kerkrade centrum beschikte reeds over de potenties om uit te 
groeien tot een aantrekkelijk winkel- en verblijfsgebied, zoals 
bleek uit een ruimtelijke analyse van de geschiedenis, de 
functies en de bestaande materialisering van het centrum. Het 

knelpunt van de uitgangssituatie was echter het gebrek aan 
eenheid. Hoewel de keuze voor bepaalde inrichtingselementen 
getuigde van ambitie, was de inrichting onsamenhangend. Het 
straatbeeld werd bepaald door een willekeurige diversiteit in 
verharding, verlichting en meubilair. Verschillende kleuren en 
types werden naast en door elkaar gebruikt. Veel materiaal 
was verouderd, beschadigd of van ondermaatse kwaliteit. Te 
veel kleine bomen met erg grote boomkorven werden gebruikt 
in smalle straten. Het gevolg hiervan was dat de ruimtelijkheid 
evenals de gevels niet tot hun recht kwamen. Bovenal had het 
centrum door de drukke, rommelige inrichting geen duidelijk 
herkenbare identiteit. Dat is jammer, want het ging ten koste 
van een prettige winkelervaring en het droeg niet bij aan een 
positief imago van de stad.

Historische foto’s van Kerkrade laten zien dat het ook anders 
kan. Het Marktplein in 1927 toont een rustig straatbeeld met 
aansprekende gevels en een duidelijk herkenbaar profiel voor 
voetgangers en voertuigen. Het beeld onthult dé formule voor 
het creëren van een hoogwaardige en krachtige identiteit.

een vernieuwd kerkrade
Het nieuwe centrum van Kerkrade is herkenbaar gemaakt door 
het aanleggen van één tapijt van gebakken klinkers. Dit is een 
hoogwaardig, duurzaam materiaal met een tijdloze uitstraling. 
Binnen het tapijt zijn verbijzonderingen en nuanceringen 
aangebracht met het materiaal, het straatverband en de 
randafwerking om de hiërarchie en functies van de ruimten 
ten opzichte van elkaar te duiden. Op het tapijt zijn elementen 
zoals bomen, meubilair, verlichting en kunst ingepast volgens 
een heldere zonering. De reeds aanwezige granietkeitjes zijn 
in het kader van duurzaamheid hergebruikt voor een subtiele 
lijnvoering in het klinkertapijt, dat de verschillende gebruikers 
door het centrum begeleidt. De materiaalkeuze en het 
straatverband maken subtiel duidelijk wat het domein is van de 
voetganger, de fietser en het gemotoriseerd verkeer.

In het hele centrum zijn de inrichtingselementen teruggebracht 
naar noodzakelijke hoeveelheden, zijn ze uitgevoerd in 
herkenbare en op elkaar afgestemde types en kleuren. Ook 
een zorgvuldig reclame- en gevelbeleid draagt bij aan een 
rustige uitstraling van het centrum.

De granietkeitjes zijn ook gebruikt voor een aantal bijzondere 
pleinen. De Markt functioneert als de huiskamer van de stad en 
heeft een metamorfose ondergaan door de sloop van paviljoen 
D’r Maat. Het is een levendig plein voor cultuur, ontspanning, 
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horeca en ontmoeting. De ruimte voor het Raadhuis heeft een 
bijzondere markering in het plein – een plein in een plein. Ook 
op andere plekken op de Markt zijn subtiele verbijzonderingen 
verwerkt die de overmaat aan ruimte enigszins breken. De 
heringerichte Markt heeft in vergelijking met voorheen meer 
gebruiksmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een andere 
marktopstelling. Er is een extra rij bomen toegevoegd aan de 
korte zijde, waardoor een verdeling ontstaat in een groot open 
plein en een intieme schaduwrijke rand. Op het plein bezorgt 
een fontein met bedriegertjes vermaak aan jong en oud. 

Het plein achter het Raadhuis staat in het teken van rust, 
ontspanning en verblijf. Gelegen bij de bibliotheek functioneert 
het als groene leeskamer van de stad. Het Cultuurplein is de 
entreekamer van de stad. Hier komt men aan en parkeert de 
auto onder een groen bladerendek. Een rand van natuursteen 
overbrugt het hoogteverschil tussen het plein en de straten. 
Het is een stille verwijzing naar de ligging van Kerkrade op het 
plateau.

bomen voor vergroening en oriëntatie 
Naast deze drie hoofdpleinen kent het centrum subpleinen 
en plekken die bijzondere aandacht verdienen. Het zijn 
kruispunten, overhoeken en natuurlijke verbredingen of 
verwijdingen in het straatprofiel. Deze plekken zijn net 
als de pleinen gemarkeerd met natuursteen, banden van 
natuursteen en grote, solitaire bomen. De bomen zijn 
belangrijke herkenningspunten in de stad. Ze leiden het 
publiek van de ene naar de andere plek. Elke boom heeft 
unieke eigenschappen, zoals een specifieke bloei, geur, 
blad- of stamvorm. De bomen vormen als het ware een 
bomenmuseum met wisselende exposities in de stad.

De verbouw van het theater, de bibliotheek en de nieuwbouw 
van appartementen, commerciële ruimten en een ondergrondse 
stallingsgarage geven Kerkrade aan de noordzijde een nieuw 
gezicht. De openbare ruimte sluit aan op de Rodahal en het 
Stadspark. Het plein achter het Raadhuis vormt een nieuwe 
schakel naar het Centrum en Creative City. Een markante 
keermuur brengt deze nieuwe openbare ruimten op niveau 
en vormt een herkenbare entree van de stad. De ligging van 
Kerkrade op het plateau wordt daarmee onderstreept.

Uiteindelijk geeft de integrale herinrichting het centrum van 
Kerkrade een eigen en herkenbaar gezicht. De verblijfskwaliteit 
is vergroot. Het centrum is weer het visitekaartje van de stad.

ontwerpen met stakeholders 
Dit doel was niet geslaagd zonder de stakeholders bij het 
proces te betrekken. Daarom hebben we op verschillende 
momenten en op verschillende manieren burgers, bedrijven, 
belanghebbenden en het ambtelijk bestuur betrokken bij het 
ontwerp. Voor de ondernemers organiseerden we workshops 
waar ze onder meer via een enquête hun voorkeuren en 
meningen konden aangeven ten aanzien van bijvoorbeeld 
logistiek, inrichtingselementen, terrassen, reclame- en 
gevelbeleid. Voor inwoners van Kerkrade werd er aan de 
Markt een informatiebureau opgezet met presentaties, 
achtergrondinformatie en inloopspreekuren. Impressies van 
de situatie voor en na de inrichting maakten duidelijk hoe hun 
nieuwe centrum eruit zou gaan zien. Ook hebben we met een 
brede delegatie van ambtenaren, ondernemers en architecten 
een excursie gemaakt langs exemplarische inrichtingsplannen 
in Zuid-Nederland. Het was een inspirerende en constructieve 
dag die onze ontwerpvoorstellen voor sfeer, ambitieniveau 
en materialisering zichtbaar en beleefbaar maakte. Papieren 
plannen kwamen tot leven. De betrokkenheid van de 
stakeholders bij het ontwerp heeft overduidelijk geresulteerd 
in draagvlak en engagement. Dat blijkt ook uit de positieve 
reacties van ondernemers en bewoners: Kerkrade bruist weer!

technische en budgettaire toetsen en proefopstellingen 
Andere partijen die vanaf het begin actief betrokken zijn bij het 
ontwerp, zijn de ontwerpende en technische disciplines van 
de gemeente (verkeer, groen, civiel, beheer) en de uitvoerend 
aannemer. Zij hebben deelgenomen aan workshops met de 
projectgroep en later het bouwteam, zodat hun technische 
inbreng vroegtijdig in het plan geborgd is. Dat heeft onnodige 
aanpassingen voorkomen en een efficiënt proces bevorderd. 
Hetzelfde geldt voor de kostenraming die we vanaf het 
voorlopig ontwerp hebben bijgehouden, zodat het beschikbare 
budget adequaat is gemonitord en het ontwerp wanneer nodig 
daarop is afgestemd.  

De toetsing van het ontwerp met de technische disciplines is 
eveneens in de praktijk doorgezet. In nauw contact met de 
uitvoerend aannemer controleren we het ontwerp op esthetische 
en technische details. Ook hebben we voor verschillende 
onderdelen proefvlakken gemaakt, bijvoorbeeld voor de keuze 
van de verharding van de straten en de natuursteen van de 
keermuur aan het Buberplein. De studie van de verschillende 
alternatieven heeft geleid tot een weloverwogen keuze met 
draagvlak van alle betrokken disciplines. 
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