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Krachtige groene route biedt ruimte voor ontmoeting en spel

MSP Allee

ontwerp 2011   |   uitvoering 2013   |   omvang 2,5 ha   |   locatie Heerlen   |   opdrachtgever Gemeente Heerlen 

De oude mijnwerkersbuurt Meezenbroek, het jongere Schaes-
bergerveld en het landelijke Palemig, ten noordoosten van 
het centrum van Heerlen, vormen samen één wijk: MSP. De 
wijk heeft mooie kwaliteiten, veel verenigingen en betrokken 
mensen, maar kent ook problemen: er is sprake van krimp, 
het woning- en voorzieningenaanbod is ingehaald door de tijd 
en er zijn sociale problemen. Dit alles manifesteert zich ook in 
de openbare ruimte waarvan de kwaliteit door de jaren heen 
achteruit is gegaan. Bovendien is er veel sluipverkeer, heeft de 
wijk weinig speelruimte en is er weinig ruimtelijke samenhang. 
De gemeente heeft de ambitie om MSP te herstructureren tot 
een mooie en veilige buurt in 2020. Eén van de instrumenten 
daartoe is het creëren van routes door de wijk. De MSP Allee 
is er daar één van.

De allee wordt ingericht als de nieuwe hoofdslagader binnen 
MSP, die buurten en voorzieningen met elkaar verbindt en een 
langzaamverkeerroute vormt van het centrum van Heerlen 
naar de Brunsummerheide. Het tracé doorkruist verschillende 
typen bebouwing en wisselt in profielbreedte. Buro Lubbers 
ging de uitdaging aan om het tracé te transformeren tot een 
aantrekkelijke, herkenbare en veilige wandel- en fietsboulevard 
met een hoge verblijfskwaliteit. 

De boulevard wordt vormgegeven door een uniforme lijn van 
comfortabele verharding voor fietsers, skeeleraars, hardlopers 
en voetgangers. Waar de verharding gedeeld wordt met 
gemotoriseerd verkeer, voelen auto’s en motoren zich door de 
uitstraling van de materialen te gast. De route wordt begeleid 
door een lint van markante, uitbundig bloeiende bomen, die de 
allee tot één geheel smeden. Bloeiende kersenboompjes en 
magnolia’s, ginkgo’s met een markante gele herfstverkleuring 
en uitbundig bloeiende vaste planten in stroken bepalen het 
beeld. Over de hele lengte van de route begeleidt een uniek 
rooster met plaats- en afstandsaanduidingen de fietser of 
wandelaar. Zo weet men zich telkens op de MSP Allee.
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