architocht
vmbo
ontdek de
gebouwen
van
heerlen
centrum
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Algemene
informatie

Met deze Architocht ga je
de gebouwen en een stuk
geschiedenis van Heerlen
centrum ontdekken.
Vergeet niet een camera of
je mobiel mee te nemen!
Verder heb je een potlood
en/of een pen nodig.

We starten bij schunck* Glaspaleis. schunck* ligt schuin tegenover de
Mac Donalds op de markt.
schunck* is gevestigd in het Glaspaleis. Dit is een bijzonder gebouw uit
de jaren dertig van de vorige eeuw, dat te boek staat als een van de dertien belangrijkste architectuurmonumenten van Nederland. SCHUNCK*
is een multidisciplinaire culturele instelling waarin van alles gebeurt
en te vinden is.

Wat is architectuur?

Architectuur is niet alleen het ontwerp van een gebouw, architectuur is
nog veel meer! Denk aan je eigen straat en buurt. Maar ook landschappen.

Architectuur gaat uit van 3 uitgangspunten:

Ziet er goed uit! Heeft het iets te betekenen? (schoonheid)
* Vorm:
/ inhoud: Lekker handig. (bruikbaarheid)
* Functie
Constructie: Hoe is het gemaakt? (stevigheid/duurzaamheid)
*
Een architect probeert een balans te vinden tussen deze 3 onderwerpen.
Maar kan ook de nadruk leggen op 1 onderwerp.

Tijdens deze Architocht ga je op zoek naar een gebouw dat je niet mooi
vindt voor de opdracht ‘ik ben een architect’. Je maakt de opdrachten en
maakt foto’s van de gebouwen en locaties die je ziet. Het gebouw of de
locatie wat je helemaal niet mooi vindt ga je opnieuw ontwerpen. Jij
bent de architect. Wat zou je anders doen? En waarom? Let hierbij op
de 3 uitgangspunten van de architect, maar ga eerst maar eens op pad
met de Architocht.
Tijdens de opdrachten worden verschillende architecten genoemd. Ben je nieuwsgierig geworden
en wil je meer weten van een architect dan kun je terecht bij ‘Het centrum van Architectuur’.
‘Het centrum van Architectuur’ is onderdeel van schunck*. Je kunt ze bereiken via 045 577 2200
of architectuur@schunck.nl.
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schunck* Glaspaleis
*

Architect: F.P.J. Peutz Bouwjaar: 1933-1935
Renovatie: 2003 Renovatiearchitecten: Wiel Arets en Jo Coenen

*

schunck* was vroeger een textielwarenhuis met erboven naaiateliers. De familie
Schunck, eigenaars van het warenhuis, woonden zelf boven de zaak op de 5de
en 6de verdieping, in een riant Penthouse met dakterrassen. Nu zijn daar een
restaurant en de ﬁlmzaal.
Foto van het centrum van
Heerlen rond 1930. De kerktoren steekt boven de laagbouw uit. Rechts de oude
zaak van Schunck.
(bron: Rijckheyt Heerlen)

Loop maar eens naar binnen de centrale hal in. Stel je Heerlen eens voor in de bouwtijd
van schunck*: vooral lage bebouwing en een monumentale, helemaal ingebouwde
kerk. Je kunt je wel voorstellen dat het nieuwe gebouw in 1935 erg modern was.

1 Waarom was het gebouw erg modern voor 1935?

Wist je dat…
Het Glaspaleis een
beschermd gebouw is?
Je mag er niet zomaar
iets aan veranderen.

2 Bekijk binnen de kolommen (pilaren) eens per verdieping. Je ziet dat er
op de verdiepingen verschillende soorten zijn. Waarom zouden ze dat
hebben gedaan? (zet een kruisje bij het goede antwoord)
 H
et was mooier op de begane grond en eerste verdieping. En goedkoper vanaf
de tweede verdieping.
 
Om af te wisselen.
 
Voor de stevigheid van het gebouw. De paddestoelkolommen (hoekige kolommen)
zijn steviger dan de ronde kolommen.
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3 Wat valt je nog op aan de pilaren? Waarom?
 D
e pilaren zijn even dik
 
De pilaren worden iedere verdieping dunner / smaller
 
De pilaren staan kriskras in de ruimte
Bron: Rijckheyt Heerlen

4 Op welke etage werd deze foto gemaakt in 1935?

5 Hoe wordt deze ruimte tegenwoordig gebruikt?

Tegenwoordig is schunck* een culturele instelling, niet langer een warenhuis.
Er is bijvoorbeeld een Muziekschool, Bibliotheek, maar ook een centrum voor
architectuur.

Wist je dat…
Het Glaspaleis zo wordt
genoemd, omdat het
gebouw uit zoveel glas
bestaat.
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Middeleeuws Heerlen
Landsfort, Pancratiusplein, St.-Pancratiuskerk en Schelmentoren

We lopen van schunck* naar de kerk. Loop niet naar het grote plein, maar het kleine
plein. Hier staat ook de Schelmentoren.
Heerlen was in de Middeleeuwen een marktstadje, hier is niet veel van over
gebleven. Toch zijn er nog sporen. Kijk maar eens naar de kerk. De kerk bestond
voor een deel al in de Middeleeuwen.

6 Zet de 3 torens in volgorde. De oudste toren als eerste.

Verdedigingstoren 		

Vieringtoren		

Wist je dat…
De schelmentoren
ooit een
gevangenis was?

Schelmentoren

1
2
3

Vergeet
*
geen foto’s

te maken van
gebouwen
die je niet
mooi vindt.
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Pancratiusstraat
De Nieuwe Nor en
Schelmenhofje

Tegenover de Nieuwe Nor ligt het
Schelmenhofje. Op een van de muren
van het Schelmenhofje is een kunstwerk gemaakt door de kunstenaars
Os Gemeos.

Loop de trappen, links naast de Schelmentoren, omlaag. Onderaan de trappen ga je
rechts en loop een stuk de straat in. Rechts van je ligt het Schelmenhofje, schuin
tegenover het Schelmenhofje ligt de Nieuwe Nor.

7 Waarvoor werd het gebouw van de Nieuwe Nor vroeger gebruikt?

8 Heeft de versiering (ornamenten) van het gebouw een functie?
(meerdere antwoorden mogelijk)





J
a, het gebouw wordt er steviger van.
Ja, het gebouw ziet er mooier uit.

Nee, mooier uitzien is geen functie.

Ja, reclame voor de Gebroeders Schmitz.


9 Hoe zou jij de ruimte van het Schelmenhofje inrichten?
Teken hieronder jouw inrichting.
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Pancratiusplein
Begin 20ste eeuw

Als je met je gezicht naar de Nieuwe Nor staat ga je naar rechts. Bij de t-splitsing weer
rechts, de hoek om naar het Pancratiusplein. Je komt dan langs een gebouw van roest.

10 Vind jij het roestgebouw passen in de omgeving?
Ja / Nee, want

Als je doorloopt kom je op het Pancratiusplein uit. Op het
Pancratiusplein staan veel verschillende gebouwen. Deze
gebouwen zijn in verschillende tijden gebouwd en/of opgeknapt. Veel gebouwen zijn nu cafés, maar waren dat vroeger
niet. Zo was café Pelt begin 1900 een kaarsenhandel.

11 Welk gebouw vind jij mooi en waarom?
Maak een foto van het gebouw!
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Raadhuis
architect: F.P.J. Peutz

* bouwjaar: 1936-1942

Ga zo staan dat schunck* rechts van je ligt. Loop de straat recht tegenover je in naar
de bioscoop h5, voor de h5 ga je linksaf. Als je met de bocht meegaat kom je op het
Raadhuisplein uit. Op het Raadhuisplein staat het Raadhuis.
Het Raadhuis is als volgt ingedeeld:
* Begane grond: burgemeester
* Eerste verdieping: raad
* Tweede verdieping: de burgers (balkon toeschouwers)

12 Waarom is het Raadhuis zo ingedeeld?

13 Waarom zijn er aan de linkerkant van het Raadhuis zuilen geplaatst?
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Kunstwerk ‘Mikado’
Jules Claes

* 1991

Je staat met je gezicht naar het Raadhuis. Loop links naast het Raadhuis de straat in.
Ga aan het einde van de straat linksaf. Loop door tot de parkeergarage. Op de gevel
heeft de kunstenaar Jules Claes een kunstwerk bevestigd.

14 Wat vind jij van het kunstwerk? Waarom?

Wist je dat …
De kleuren van de Mikado
staan voor de kleuren
van de vlaggen van de
eu-landen die er in 1991
waren.
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Theater Heerlen
architect: F.P.J. Peutz

*

bouwjaar: rondom 1957

*

Vergeet
geen foto’s
te maken van
gebouwen
die je niet
mooi vindt.

Loop van het kunstwerk naar Parkstad Limburg Theaters (stadschouwburg). Voor het
theater ligt een groot plein. Dit plein heet het Burgemeester van Grunsvenplein. Het
theater is de afgelopen jaren opgeknapt (gerenoveerd).
Het theater is ontworpen door de architect Peutz. Peutz heeft ook het Glaspaleis
ontworpen. Veel architecten hebben een bepaalde stijl, waardoor de architect
herkenbaar is.

15 Welk gebouw is niet door Peutz ontworpen? Vergelijk goed de
verschillende gebouwen! Zet een kruisje in het vakje.

 R
aadhuis

 
Villa Widdershoven

 W
oonhuis ‘Op de Linde’

 V
oormalig woonhuis Dresens

16 Waarom heb je voor dit gebouw gekozen?
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Het is de bedoeling om het Burgemeester van Grunsvenplein anders in te richten.
Afgelopen jaren zijn er al verschillende ideeën geweest, maar tot nu toe is het
plein hetzelfde.

17 Hoe zou jij het plein inrichten? Let op! Het theater moet duidelijk
zichtbaar blijven.
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Dautzenbergstraat
aanleg centrum: begin 20ste eeuw

Loop van het Burgmeester van Grunsvenplein naar winkelstraat de Promenade.
Voor Berden ga je linksaf de Honigmanstraat in en dan meteen weer rechts de
Dautzenbergstraat in.
De Dautzenbergstraat werd in het begin van de 20ste eeuw aangelegd, maar
niet meteen vol gebouwd. Daardoor kom je hier gebouwen van verschillende
architecten tegen:
* Nummer 48 is van Gerard Holt (1956)
* Nummer 46 is van Frits Peutz (1933)
* Nummer 44 van Jos. Wielders uit Sittard (1932)
* Nummer 42 van Alphons Boosten uit Maastricht (1930)

18 Welke vind je het mooist en waarom? Maak er een foto van.

19 Noem 3 verschillen tussen
de 4 gebouwen. (denk hierbij
aan materiaal, ramen, etc.)
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ROYAL
architect: F.P.J. Peutz

* bouwjaar: 1938

Als je doorloopt kom je in de Saroleastraat uit. Ga hier links en loop naar de Royal.
20 De Royal heeft een gebogen vorm. Heeft deze gebogen vorm te maken
met de inhoud van het gebouw?
Ja / Nee, want

Wist je dat…
De groene constructie in
het coriocenter, lijkt op
de constructie die werd
gemaakt om de gangen
van de kolenmijnen te
stutten.
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hoppenhof
bouwjaar: 1977

* Renovatie M. Huisman 2007

Loop de Stationshal in. Helemaal naar de andere kant naar het busstation. Je staat
dan bij het gebouw ‘de Hoppenhof’, loop een stuk naar links of rechts zodat je het
gebouw goed kunt zien.

21 Hebben de torens op de Hoppenhof een functie?
Ja / Nee, want

22 Hieronder staat een foto van de Hoppenhof nu en van voor de renovatie.
Welke verschillen zijn er? Zijn er onderdelen toegevoegd? Zijn er
onderdelen weggehaald?

Bron: Rijckheyt Heerlen
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tot slot
* Heb je foto’s gemaakt van het gebouw dat jij het minst mooi vindt?
Zoja, Dan heb je de opdrachten af!

* Wat heb je met je docent afgesproken? Terug naar schunck*?
Heb je nog een klembord van schunck*, breng het dan even terug.

* Anders kun je hier meteen naar huis om de laatste opdracht te
maken, namelijk ‘ik ben een architect’.
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LESBRIEF:
Ik ben een
architect
De architocht heb je af.
Tijdens deze tocht heb
je foto’s gemaakt van
gebouwen of locaties
die je niet mooi vond.
Hiermee gaan we aan de
slag!

stappen:

1 Kies 1 foto uit.
2 Print deze foto uit of druk
de foto af. Plak de foto op
een vel tekenpapier.
3 Het gebouw of de locatie
op jouw foto is jouw
architectuurprobleem.
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Jouw architectuurprobleem ga je opnieuw ontwerpen. Jij bent de architect!
Beantwoord eerst de volgende vragen voordat je gaat tekenen:

1 Waarom vind je het gebouw niet mooi?

2 Wat zou je anders doen? En waarom?

3 Zijn er dingen die je zou toevoegen of weglaten?

Teken jouw gebouw of locatie.
Let op! Dat je het vel tekenpapier helemaal gebruikt. Als je klaar bent met tekenen, beantwoord dan de volgende vragen:
4 Welke vorm heeft het gebouw of de locatie?
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5 Is het gebouw handig?

6 Heeft het gebouw een betekenis?

jouw architectuur probleem
is af. Lever de opdracht bij je
docent in.
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