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Krimp als kans

De ideeënprijsvraag Sanderbout is een initiatief van de bewoners van Sanderbout

Op naar duurzaam Limburg

om te voorkomen dat hun woningen (456 in totaal) worden gesloopt. De prijsvraag
werd gewonnen door Jerome Paumen.
1 Versterken van de kern door middel van openbare voorzieningen
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2 Realisatie van een nieuwe Barbarazaal en Augustinusschool
3 Herstructurering van de Veestraat
4 Renovatie woningen van Sanderbout-Zuid voor
de oudere doelgroep
5 Herstructurering van Achtbunder voor

Al enige tijd promoot de provincie Limburg het zuidelijke
deel met de slogan Bright site of life. Een overvloed aan
ruimte, banen en betaalbare woningen moet de
randstedelingen uit hun te krappe huizen naar het zuiden
des lands lokken. Limburg kan er namelijk niet omheen:
ze krimpt. Welke oplossingen dragen architecten aan?
Duurzaamheid lijkt het devies.

starters op de woningmarkt
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In Parkstad Limburg, een agglomeraat van acht gemeenten
waaronder Heerlen en Kerkrade, zijn de gevolgen van de
demografische terugloop in Nederland als eerste voelbaar.
Rond 2035 zal de bevolking daar naar verwachting met achttien procent zijn afgenomen. Er zijn verschillende manieren
waarop bestuurders met dit ‘doemscenario’ omspringen. Zo
proberen sommige gemeenten het tij te keren door naarstig
nieuwe bewoners en bedrijven aan te trekken, vaak vergezeld van dure marketingcampagnes. Niet zo verstandig, stelt
Gert-Jan Hospers in zijn onlangs verschenen publicatie
Krimp! Volgens de bijzonder hoogleraar City- en Regiomarketing aan de Radboud Universiteit Nijmegen, moeten
bestuurders niet in de kramp schieten bij krimp. Het marketinggeld kan beter worden besteed om de bestaande bewoners binnenboord te houden, dan de illusie te koesteren
nieuwkomers aan te trekken. Dat is even slikken voor een
samenleving die altijd gericht is geweest op economische
en stedelijke groei. Om met krimp om te kunnen gaan, is
een omslag in het denken nodig.
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Behoud is goud
Aan het begin van de twintigste eeuw floreerde het zuiden
van Limburg door het winnen van steenkool. In totaal verrezen twaalf mijnen om het zwarte goud naar de oppervlakte
te brengen. De motor van de Limburgse economie kwam
echter vanaf 1965 tot stilstand toen de concurrentie van
aardgaswinning en goedkopere buitenlandse steenkool de
mijnbouw niet langer rendabel maakte. Bijna alle mijngebouwen, koeltorens, schachtgebouwen en spoorwegemplacementen zijn na een grootschalige herstructurering
gesloopt of ontmanteld. Nu het inwoneraantal in Limburg
door vergrijzing en ontgroening steeds verder terugloopt,
moeten ook steeds meer mijnwerkerswoningen het ontgelden. Het resultaat is een implosie van de karakteristieke
mijnkoloniën die steeds meer op een gatenkaas gaan lijken.
Zo ook in Sanderbout, een kolonie in Sittard-Geleen.
Dertien jaar lang stond deze wijk in de westelijke mijnstreek
op de nominatie om grotendeels gesloopt te worden. De
woningcorporatie wil het aandeel sociale huurwoningen
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terugbrengen en er luxe nieuwbouw voor in de plaats zetten. Dit gebeurt tot grote ontsteltenis van de gemeenschap,
waarvan velen zelf nog in de mijnen werkzaam zijn geweest.
Als démarche schreven de bewoners van Sanderbout een
prijsvraag uit voor architecten en stedebouwkundigen om
een alternatief te verzinnen voor de sloop van de 450 woningen. Uit zeventien inzendingen werd het voorstel van
Jerome Paumen (hvn Architecten) gekozen tot de winnaar.
In plaats van stedelijke vernieuwing stelt Paumen een bourgondische ingreep voor.
Zijn motto is: Behoud is goud. In zijn visie vormt de oude
mijnwerkerskolonie met haar compacte structuur de ruggengraat van de wijk. Wanneer je rigoureuze aanpassingen
doet door te slopen, sla je letterlijk en figuurlijk de ziel uit
Sanderbout. Juist door de bestaande bouw zo veel mogelijk
te behouden en daar waar het echt nodig is te slopen, kan
de structuur van de historische mijnbouw behouden blijven.

Met minimale middelen probeert hij het maximale potentieel uit de wijk te halen. Zo stelt hij voor om bestaande
woningen samen te voegen of uit te breiden. Hiermee slinkt
de woningvoorraad, zonder de botte bijl te hanteren. Dit
betekent echter niet dat Paumen tegen vernieuwing is. Hij
pleit er alleen voor om te behouden wat goed is en om door
middel van een kleinschalige manier van bouwen aan te
sluiten op de karakteristieken van de wijk.

Wijk als ecosysteem
Een ander bureau dat met een duurzame oplossing voor
Parkstad Limburg komt, is 2012architecten uit Rotterdam.
Door het Ministerie van vrom, het Atelier Rijksbouwmeester
en het Planbureau voor de Leefomgeving zijn zij gevraagd
een strategie voor duurzame stedebouw te ontwikkelen. De
Heerlense krachtwijken Meezenbroek, Schaesbergerveld en
Palemig (msp) stonden hierbij als casestudy centraal.

In het deelgebied Achtbunder ontwikkelt Jerome Paumen collectief groen
binnen de bestaande stedebouwkundige structuur.

De wijk Sanderbout is een
mijnwerkersbuurt in Sittard,
gelegen tussen tussen twee
spoorwegtrajecten. De Veestraat
is de belangrijkste ader en deelt
de wijk in tweeën.

Het nieuw te realiseren Gemmaplein moet het sociale karakter van de dorpskern versterken.
Het renovatievoorstel voor de voormalige mijnwerkerswoningen vormt het derde deel
van Paumens plan. Per vier woningen worden de middelste twee samengevoegd, terwijl de
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buitenste twee worden vergroot via een aanbouw.

