
Schakel tussen historie en toekomst

Schakel tussen historie en toekom
st



1

Schakel tussen 
historie en toekomst



32 32

5. VOORLOPIG 
 ONTWERP  26

INTERVIEW 
PENNE HANGELBROEK 47

8. HET BOUWPROCES  96
 

9. TEKENINGEN 
 LIGNE  102

6. DEFINITIEF 
 ONTWERP   50

2. STUDIES  
 STEDENBOUW 11 4.  MASTERPLAN 24

INTERVIEW 
JEANNE DEKKERS 20 

VOORWOORD 5
TIJDLIJN 6
 

1. INLEIDING 9

3. ARCHITECTEN-
 SELECTIE 16

INTERVIEW 
LODEWIJK BALJON 82

7. OPENBARE 
 RUIMTE 86

Inhoud



4 5

Stedenbouwkunde is een kwestie van lange 
adem. Al ruim vóór de millenniumwisseling zijn 
de eerste discussies gevoerd over de invulling 
van ‘De Dobbelsteen’, majeur onderdeel van 
het ambitieuze plan Zitterd ReviSited dat de 
stad nieuw elan en impulsen geeft. Zelfs na de 
vaststelling van het masterplan in 2000 heeft 
het nog acht jaar geduurd voordat we de archi-
tectenprijsvraag konden uitschrijven voor de 
eerste twee vlakken van De Dobbelsteen: het 
huidige Ligne.

Ligne is een voor Sittard ongekend groot bouw-
project. En ‘gedobbeld’ is er, in letterlijke zin. 
Er is gezocht naar de beste combinaties van 
de vlakken op basis van nauwkeurige studies. 
Functies zijn toegevoegd en geschrapt, partijen 
haakten aan en af. Recessie, financiële grenzen 
en politieke druk dempten ambities en creëer-
den tegelijk weer nieuwe kansen. Gedurende de 
rit is de koers meerdere malen verlegd, iets wat 
voor de drie architecten natuurlijk niet gemak-
kelijk was. En voor mij als stedenbouwkundige 
evenmin. We hebben menig brandje gesust en 
geblust, maar ook dat is inherent aan ons vak. 

Uiteindelijk gaat het om het resultaat en daar 
mogen we tevreden over zijn. De architecten 
hebben elk hun eigen accenten gelegd, hun 
visies en ideeën gevolgd. Deels los van elkaar, 
vaak samen, maar onder de streep altijd in 
elkaars verlengde. Zou ik Ligne in één woord 

Trots op Ligne

moeten beschrijven, dan kom ik uit op ‘sym-
pathiek’. De gebouwen léven, vanaf de eerste 
dag hangt hier een aangename sfeer. Cultuur, 
onderwijs, retail en wonen grijpen in elkaar. Het 
plein ademt intimiteit, nodigt uit. In de hal van 
het noordblok vind ik de grandeur van de stad, 
in het zuidblok hangt de sfeer van de kleinscha-
lige winkelstraatjes en gezelligheid. 

De vier zijden van Ligne sluiten elk op hun 
eigen manier aan bij de omgeving.
De verbinding met de stad is gemaakt. Nu al, 
terwijl de Keutelbeek nog niet open ligt en de 
brug van het plein naar de schootsvelden nog 
niet is gebouwd. Kijk ik vanuit de lucht naar 
Ligne, dan zie ik een nieuw stukje Sittard, een 
‘cadeautje’ om met de architecten te spreken.

De Dobbelsteen is nog niet af. Twee vlakken 
moeten we nog invullen. Dat is de volgende 
stap, maar met Ligne ligt een uiterst stabiele 
en massieve basis. Een uitgebalanceerd nieuw 
stukje stad waar we trots op mogen zijn. De 
zestien jaren ontwikkelen, boetseren en bou-
wen waren het meer dan waard. 

In dit boek nemen we u mee in de wording van 
Ligne en komen de architecten aan het woord. 
Ik wens u veel leesplezier.

Geert Coenen, 
Supervisor Zitterd ReviSited

Voorwoorde stad
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2004 2017

Tijdlijn Ligne
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Context
Anno 2000 bevond het plangebied 
De Dobbelsteen zich in een 
desolate toestand. Veel leegstand 
aan de Rijksweg , braakliggende 
terreinen aan de zuidzijde van 
de Rijksweg, kortom: het beeld 
van een verrommeld stukje stad. 
De opmaak van een nieuwe 
stedenbouwkundige structuur, 
onderdeel van Zitterd ReviSited, 
met gemengde stedelijke 
functies zou de leefbaarheid van 
het gebied moeten herstellen.

Inleiding
In de stedenbouwkundige opzet van 
Zitterd ReviSited uit 1999 heeft Ligne een 
scharnierfunctie: het verbindt het Oude 
Ziekenhuisterrein met de historische 
binnenstad van Sittard. Na verplaatsing van 
het ziekenhuis naar het Middengebied tussen 
Sittard en Geleen, kwam het voormalige  
ziekenhuisterrein vrij voor herontwikkeling. 
Parallel  aan de Steenweg (de directe 
verbinding tussen het NS station en de 
Markt) werd een nieuwe route  getekend. 
Kenmerk van deze route is een sterke zichtas 
tussen de kapel van het Frans Klooster op 
het voormalige ziekenhuisterrein en de 
toren van de Petruskerk. Met deze zichtas is 
een ruimte opgespannen tussen het Frans 
Klooster en de binnenstad. Ligne fungeert 
daarin als tussenstation, waarmee de 
afstand tussen beide polen zichtbaar dan wel 
gevoelsmatig verkleind wordt. In aanvulling 
op, maar ook als tegenhanger van de (mono)
winkelfunctie in de Steenweg kreeg de 
nieuwe route vooral een cultureel karakter. 
Behalve met retail-en huisvestingsfuncties in 
algemene zin moest Ligne vooral ook gevuld 
worden met een cultuurprogramma. 

Zonder overigens in de eerste fase van 
Zitterd ReviSited precies te kunnen 
benoemen welke componenten dit 
betrof. Vanuit deze ongewisheid van de 
programmering  kreeg het plangebied waar 
Ligne een onderdeel van is, de werktitel ‘De 
Dobbelsteen’. Er zou nog veel gedobbeld 
(moeten) worden over de invulling. Sinds 
2004 zijn meerdere verkennende studies 
verricht. Deze hebben in 2011 uiteindelijk 
geleid tot een programmavaststelling en 
stedenbouwkundig ruimtelijk model met een 
sluitende grondexploitatie voor twee van de 
vier kwadranten van De Dobbelsteen, het 
huidige Ligne. 

1
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In opdracht van de gemeente heeft 
Jo Coenen & Co (JC&C) in 2004 een verkennend 
onderzoek gedaan naar de huisvesting van 
de gemeentelijke diensten (21.000 m2) in 
combinatie met culturele functies (11.000 
m2) in twee vlakken van De Dobbelsteen: het 
huidige Ligne. In een aantal varianten zijn de 
eerste ruimtelijke modellen geschetst met 
als oogmerk de duidelijke presentie van het 

publieke domein aan de schootsvelden. De 
vorm en ligging van een centrale pleinruimte al 
dan niet direct aan de schootsvelden, de relatie 
met het water van de beek, en de oriëntatie 
en vormgeving van globale bouwvolumes zijn 
hierin meegenomen.

Studies stedenbouw
Ligne 2004 

Massa volume/ 
programmastudie

Solitaire volume op plein Blokkenstructuur

2
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Het programma van in totaal ca 34.000m2 werd 
ondergebracht in twee hoofdvolumes (een 
noordblok en een zuidblok) met ieder een open 
transparante  gebouwstructuur, georganiseerd  
rondom ruime patio’s. Het zuidblok ontsloot 
de bibliotheek en het museum, zowel vanuit  
het centrale plein als vanuit een half verdiept 
binnenplein, aangelegd op het nivo van de beek, 
circa twee meter beneden het maaiveld( het 
split level model). De retail was verdeeld over 3 
bouwlagen en haakte aan op het winkelgebied 
aan de zijde van de Rijksweg. In het noordblok 
lag de entree van Zuyd Hogeschool en was een 
café voorzien aan het plein en een groot terras 
langs  de schootsvelden.

Het resultaat van de studie werd in december 
2006 gepresenteerd aan de gemeenteraad. 
De studie betrof een beleggersmodel met als 
uitgangspunt verhuur aan derde partijen. Bij 
de doorrekening in 2007 met de risicodragen-
de ontwikkelende partij 3W Vastgoed bleek dit 
samenstel van functies niet verder ontwikkeld 
te kunnen worden tot een sluitende grondex-
ploitatie.

In februari 2005 kreeg de gemeenteraad van 
Sittard-Geleen een studie aangeboden voor 
de nieuw te bouwen centrale huisvesting van 
Zuyd Hogeschool ter plaatse van de Albert 
Heijn supermarkt aan de Brugstraat. De raad 
gaf opdracht deze studie te herpositioneren op 
Ligne omdat daarmee een programmatische 
invulling gegeven kon worden aan de ontwik-
keling van deze locatie. JC&C verrichtte een 
massa volume studie op basis van de volgende 
uitgangspunten. De kern van het  functione-
le programma betrof de centrale huisvesting 
van Zuyd Hogeschool. Het totale programma 
omvatte: 
• Onderwijsruimten Zuyd Hogeschool 

12.270m2; 
• Combinatie openbare bibliotheek en biblio-

theek Zuyd Hogeschool 5.250m2;
• Museale ruimte 1.150m2; 
• Retail 5.175 m2;
• Parkeerruimte 10.000m2.

Ligne 2006

Plattegrond begane grond
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In een vervolgstudie zocht JC&C in 
samenwerking met 3W Vastgoed naar een 
stedenbouwkundig model met een sluitende 
grondexploitatie, waarin programma, 
ruimtelijke uitwerking en financiële 
haalbaarheid optimaal op elkaar waren 
afgestemd. Dit  betekende een forse groei 
van het aantal m2 retail, de financiële drager 
van het project (van 5.100m2 naar 21.000m2). 
De lay-out werd dan ook gestuurd en 
gedomineerd door de positie en routing  van 
de retail hierbinnen. De  aanhechting aan het 
kernwinkelgebied van Sittard stond centraal. 
Discussies over het karakter en de kwaliteit 
van de retail (grootschalige detailhandel) 
ten opzichte van de voornamelijk kleine 
detailhandel in de oude binnenstad en 

Steenweg speelden eveneens een belangrijke 
rol. In de stedenbouwkundige ruimtelijke 
envelop was een uitbreiding in de diepte tot nivo 
-2 noodzakelijk voor parkeren op -1 en -2,

Ligne 2008

Schetsstudie routingen

nivo -2 nivo -1 nivo begane grond nivo +1 nivo +2 nivo +3

Schets ovale pleinruimte

 het retailprogramma deels op -1 en het 
poppodium op -1 en -2. Dit  om het gewenste 
retailprogramma onder te brengen én de 
publieke, culturele functies en de centrale hal 
van Zuyd Hogeschool een adequate positie te 
bieden op maaiveld aan het plein; posities die 
tussen de partijen al uit-onderhandeld waren. 
Het cultuurprogramma werd uitgebreid met 
een poppodium en het uiteindelijke programma 
omvatte:

• Retail 21.000m2 ; 
• Zuyd Hogeschool 11.500 m2 
• Bibliotheek Zuyd/Bestuurscentrum  
 samen 5.000 m2 ;  
• Museum 1.000m2   
• Poppodium 550m2        
• Parkeren 17.000 m2

Dit programma en de bijbehorende 
ruimtelijke envelop vormden de basis voor de 
architectenselectie die in 2007 is uitgeschreven.



16 17

In april 2008 is de studie opnieuw aan de 
gemeenteraad voorgelegd. De raad beperkte 
het volume retail in eerste instantie tot 
19.000m2 waarop nog een nadere studie 
moest volgen. Op basis van het raadsbesluit 
is beslist de architectenselectie te vervolgen. 
Het stedenbouwkundige massa volume model 
en programma van januari 2008 dienden als 
onderlegger voor het prijsvraagontwerp. 

De uitgenodigde architectenbureaus en hun 
projectarchitecten  waren :
• Jeanne Dekkers Architectuur - 
 Jeanne Dekkers
• Architectuurstudio Herman Hertzberger - 
 Herman Hertzberger, Laurens Jan ten Kate
• Ector Hoogstad Architecten - 
 Joost Ector, Erik de Geus
• Van Mourik Vermeulen Architecten - 
 Piet Grouls
• Rapp + Rapp - 
 Christian Rapp, Penne Hangelbroek

De presentatie van de vijf ontwerpen vond 
plaats in juni 2008. Vanwege het zeer grote 
programma en bouwvolume voor een 
stadsdeel als Sittard, besloten de stuurgroep 
en de selectiecommissie om twee winnende 
architecten te kiezen. Het juryrapport zegt 
hierover: “Op basis van de presentatie kiest 
de selectiecommissie unaniem voor bureau 
Jeanne Dekkers, vanwege de zorgvuldige 
analyse van het stedenbouwkundige schema 
van Coenen & Co en de sensibiliteit voor de 
stad en locatie. De tweede (unanieme) keuze is 
voor Rapp + Rapp, vanwege de behandeling van 
de schaal en maat.”
Over het nog te maken masterplan zegt het 
juryrapport: “De (twee winnende) architecten 
stellen gezamenlijk met de supervisor het 
Masterplan op. Bij het opstellen van het 
Masterplan mag worden afgeweken van het 
Stedenbouwkundig Schema Coenen&Co d.d. 16 
januari 2008.”
Bij de verdere uitwerking mocht Jeanne 
Dekkers een keuze maken tussen het 
noordblok en het zuidblok. Zij koos voor het 
noordblok, inclusief de parkeergarage.

Architectenselectie3
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Inzending prijsvraag Jeanne Dekkers Architecten Inzending prijsvraag Rapp + Rapp Architecten

Het winnende ontwerp van Jeanne Dekkers 
vertaalt de routing uit het stedenbouwkundig 
ontwerp van 2008 in een orthogonaal vormen-
schema . De introductie van een langwerpige 
pleinruimte als overgang (stepping stone) van 
het pleintje aan de Haspelsestraat naar het 
hoofdplein in de centrale zichtas, getuigt van 
het zoeken naar meer ruimtelijke diversiteit 
en definitie in de openbare ruimte. De centrale 
pleinruimte krijgt zijn uitbreiding in de royale 
centrale hal van het noordblok. Buiten- en bin-
nenruimte lopen als het ware drempelloos in 
elkaar over, gescheiden door een hoge glazen 
gevel over de breedte van het plein. Deze open-
heid, transparantie en verbinding  van buiten 
naar binnen en vice versa is de kracht van het 
ontwerp van het noordblok.

Het winnende plan van Rapp + Rapp laat twee 
hoofdblokken zien, die zeer gestructureerd van-
uit een fijne moduulmaat zijn opgezet. De ge-
volgde methode om de hoofdmassa te geleden 
door het naast elkaar zetten en stapelen van 
(gevel)modules met verschillende ritmes, leidt 
tot een compositie die zich gemakkelijk  voegt 
in de context van de bestaande bebouwing aan 
de Rijksweg alsook in een vrije ligging aan de 
schootsvelden. 

Prijsvraagontwerp 2008
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Ligne verbindt 
als stadshal
Het bureau van de Limburgse architecte Jeanne Dekkers is 
verantwoordelijk voor het noordblok van Ligne. Hier hebben 
Zuyd Hogeschool, Filmhuis en museum De Domijnen hun 
thuishaven gevonden. Vooral de complexiteit prikkelde haar 
om mee te dingen in de prijsvraag. “Het samenbrengen 
van de verschillende functies, de verbinding met de stad 
en de samenwerking met heel veel partijen. Geen geringe 
uitdaging en juist dat maakt ons vak zo mooi. Sittard-
Geleen heeft zichzelf een mooi cadeau gegeven, een nieuw 
anker in de stad.” 

Jeanne Dekkers zoekt 
en vindt aansluiting 
met de stad

In de beslotenheid van haar smaakvol 
gerenoveerde woonboerderij De Grubbenhoeve 
in Banholt durft Jeanne Dekkers het best 
te zeggen. “Ik had tot een paar jaar geleden 
niet veel met Sittard-Geleen. Ik kende het 
amper. Nu is dat anders. Ik heb de stad leren 
kennen voor en tijdens de bouw van Ligne. En 
ik ben aangenaam verrast. Door de verborgen 
plekken, de hofjes en binnenplaatsen, de 
historie, de markante gebouwen. En ook 

door een stadsbestuur dat een moedige 
keuze gemaakt heeft. Zo’n investering in een 
bijzonder en ook kostbaar complex in een tijd 
dat overal de handrem erop ging. Dat vergt 
moed en visie. De stad heeft zichzelf een 
mooi cadeau gegeven. Het binnenhalen van 
studenten naar de binnenstad is een goede zet, 
het samenbrengen van verschillende groepen 
mensen geeft dynamiek. Ik ben trots dat ik 
hieraan met mijn bureau heb meegewerkt.”
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de mooiste prijsvragen gewonnen. Het is de 
basis geweest voor mijn eigen bureau dat nu al 
bijna twintig jaar bestaat en uitstekend draait.”

Creativiteit en samenwerking
Jeanne Dekkers behoort onbetwist tot de kleine 
groep Nederlandse toparchitecten van deze 
tijd. Op haar naam staan ruim 150 gebouwen 
waaronder brandweerkazernes, scholen, 
stadkantoren, bedrijfsruimtes, een overdekt 
zwemcomplex, woningen en woonwijken. Ze 
was acht jaar bijzonder hoogleraar aan de 
TU Eindhoven, auteur van tientallen artikelen 
in vakbladen en nog altijd een veelgevraagd 
spreker en jurylid in bouwcommissies. Ze 
heeft nationaal haar stempel gedrukt en blijft 
inspiratie vinden tijdens haar vele reizen over 
de wereldbol. Maar de liefde voor Limburg is 
gebleven. Niet voor niets kocht ze enkele jaren 
geleden een bouwvallige boerderij die na een 
ingrijpende verbouwing sinds kort dienst doet 
als vakantiehuis en tweede kantoor. Op een 
van de mooiste plekjes van het Heuvelland, 
met uitzicht op de weilanden en de koeien, 
midden tussen de tradities van schutterijen en 
broonk. “Zeker heeft mijn liefde voor Limburg 
mij gemotiveerd om mee te dingen naar Ligne, 
alhoewel ik vooral aangetrokken werd door 
de inhoud. Het combineren van functies vergt 
veel creativiteit en samenwerking. Onderwijs, 
museum, bibliotheek, filmhuis, wonen, 
winkelen, ontspannen; het komt allemaal 
samen. Een goede overlegstructuur was 
absoluut nodig. Allereerst op het niveau met 
de stedenbouwkundige van de gemeente en de 
andere twee hoofdarchitecten van het zuidblok 
en de omgevingsinrichting. Vervolgens met 
de toekomstige gebruikers en daarna weer 
met aannemers, installateurs en al die andere 
ondernemers die bij het project betrokken 
waren.”

“Een gebouw zet je neer met 
respect voor de geschiedenis 
en de natuur.”

“In dit gebouw zien de mensen 

elkaar, ze zijn er welkom. Dat 

is wat ruimte met je doet.”

Emotie en beleving
Jeanne Dekkers werd geboren in Venlo, groeide 
op in Maastricht en studeerde architectuur 
aan de Technische Universiteit in Eindhoven. 
Destijds, in de jaren zeventig, nog bijzonder 
voor een vrouw. “Ja, er waren niet veel meisjes 
die een technische studie kozen. Zelf wilde ik 
het liefst natuurkunde of wiskunde studeren óf 
naar de kunstacademie. Het werd een mooie 
tussenvorm waar ik nooit spijt van gehad 
heb. Architectuur is natuurlijk technisch. 

Je moet kunnen rekenen, meetkunde en de 
natuurwetten doorzien. Maar een gebouw heeft 
alles te maken met emotie, met beleving. Ik 
heb vanaf het begin de combinatie gezocht. 
Een programma van eisen is voor mij niet 
voldoende. Ik wil ook een programma van 
beleving zien. Een gebouw zet je neer met 
respect voor de geschiedenis en de natuur.”
Een eigenwijze benadering die ze al tijdens 
haar studie regelmatig ventileerde. Het leidde 
tot felle discussies in de (toen nog) hanige 
mannenwereld, maar haar hoofddocent 
en directeur van een van de grootste 
architectenbureaus van Nederland, EGM, 
bood haar na de uitreiking van de bul meteen 
een baan aan. Een paar jaar later, medio 
tachtiger jaren, trad ze als enige vrouw toe tot 
de 7-koppige directie. “Managers, driedelige 
pakken, beetje poeha; niet direct mijn wereld. 
Ik wilde met projecten bezig zijn, mijn vak 
uitoefenen. Maar het was een boeiende periode. 
Ik heb er veel geleerd en met onze architecten 

Inpassing in historie
De grootste architectonische uitdaging voor 
Jeanne Dekkers in Ligne was niet direct 
de afstemming met de vormgevers van het 
zuidblok en de inrichting van de omgeving. 
“Nee, de stedenbouwkundige kaders lagen 
min of meer vast. Zo hebben we samen goed 
gekeken naar de aansluiting met de stad. Er 
moet een logische verbinding zijn, mensen 
moeten een rondje kunnen lopen. Vandaar het 
intieme plein met de horeca en de publieke 
functies als de bibliotheek, filmhuis, winkels, 
woningen en museum. Ligne wordt een 
nieuw anker in de stad, net als de Markt. 
Vanzelfsprekend was het niet de bedoeling om 
twee totaal verschillende gebouwen neer te 
zetten, maar er was wel voldoende vrijheid om 
eigen accenten te leggen. Grootste uitdaging 

voor mij was de inpassing in de historie, het 
creëren van beleving. Mijn idee was het creëren 
van een markthal, een ontmoetingsplaats, een 
plek met ruimte. Architectuur draait niet om de 
invulling maar om de ruimte die je overhoudt. 
Dat is hier goed gelukt.”

Poëtische architectuur
Zoals altijd zocht Jeanne Dekkers inspiratie 
in de oude stad zelf. Omdat ze de stad amper 
kende, ondernam ze verschillende expedities 
door de binnenstad en de omgeving. “Ik kijk 
naar de gebruikte materialen, de kleuren, 
bouwstijlen, straatjes, het licht, gevels, 

enzovoort. Ik duik in oude documenten, 
praat met mensen. De stad moet gaan leven 
in mijn hoofd. Wil je een gebouw beleving 
geven, dan kun je niet zonder de historie, niet 
zonder het gevoel. Dat is het ongrijpbare in de 
architectuur. Een factor die meespeelt of een 
gebouw mooi of niet mooi gevonden wordt. 
Ik noem dat poëtische architectuur. Al die 
informatie heb ik in het eindontwerp verwerkt. 
Je ziet het resultaat in de veelkleurige gevels, 
de betonstroken, de vorm van de ramen en 
het torenelement waarin de lift verwerkt 
is. We hebben er de nodige discussies over 
gevoerd, maar ik vond dat een toren niet mocht 
ontbreken.”

Doorkijkjes en verbindingen
Voor de invulling van het gebouw greep de 
Limburgse architecte deels terug op haar eigen 
ervaringen en eerdere projecten. Zo had ze al 
eerder een ‘zwevende’ collegezaal verwerkt 
in een gebouw van de Vrije Universiteit in 
Amsterdam. “In Ligne zijn er nu twee van deze 
zalen die als het ware in de grote hal hangen. 
In gebruik als college- en filmzalen. Die twee 
bollen geven een magnifiek ruimtelijk effect, 
zeker in combinatie met de grote trappen en 
open ruimtes. In dit gebouw zien de mensen 
elkaar, ze zijn er welkom. Dat is wat ruimte met 
je doet. Ik kan elke centimeter van het gebouw 
dromen en toch waren er tijdens de opening 
nog elementen die verrasten. Doorkijkjes en 
verbindingen die ik nog niet kende. Mooi is dat.”

Interview Jeanne Dekkers
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Masterplan
Bij de uitwerking naar een masterplan voor 
Ligne zijn elementen uit beide prijsvraag 
ontwerpen meegenomen voor nadere bestude-
ring. In het zuidblok is de morfologie bekeken 
van de verbinding tussen het pleintje aan de 
Haspelsestraat naar het centrale plein, en zijn 
de maatvoering en vorm van het hoofdplein 
doorontwikkeld. 
Drie varianten zijn te onderscheiden:  
1. de straat die zich verwijdt tot pleinruimte;   
2. de geknikte straat; 
3. de directe verbinding. Op deze variant is 

doorgewerkt.

De losstaande toren op het plein, als iconisch 
statement, bleef een discussiepunt. Bij de 
verdere uitwerking is onderzocht of de toren 
meer geïntegreerd kon worden in het volume 
van het noordblok.
De maatvoering van het nieuwe plein is 
gespiegeld aan de afmetingen van de Markt 
in het historische centrum van Sittard. De 
vierkante binnen-markering (met keitjes) 
van het historische marktplein komt qua 
afmetingen overeen met het nieuwe plein op 
Ligne.

In juni 2009 besloot de gemeenteraad om 
het programma van eisen aan te passen. 
Naar aanleiding van diverse studies werd 
het retail-programma verkleind en moest er 
ruimte komen voor meer onderwijsfuncties. 
Daarnaast bleek uit een studie naar culturele 
en stedelijke functies dat museum, bibliotheek 
en filmhuis de juiste combinatie vormden 
voor het toevoegen van synergie in Ligne. 
Het gemeentelijk bestuurscentrum en het 
poppodium werden uit de programmering 
genomen. Daarvoor in de plaats kwamen 
een gecombineerde openbare en 
hogeschoolbibliotheek, een museum, een 
filmhuis en de zgn. ‘Educatieve Faculteit’. 
Dit laatste betrof een samenvoeging van de 
lerarenopleidingen van Zuyd Hogeschool 
en Fontys Hogeschool. Tevens werd het 
retail-volume teruggebracht van 19.000 naar 
12.500m2 en werd de parkeergarage ontsloten 
via twee in- en uitgangen aan de Rijksweg 
Noord. Het nieuwe ruimteprogramma ziet er in 
2009 als volgt uit:
• Zuyd Hogeschool 12.000m2 
• Educatieve Faculteit 7.500m2

• Retail 12.500m2

• Museum 2.250m2

• Bibliotheek 2.500m2 
• Filmzalen 600m2 
• Overig 460m2

• Parkeren 10.000m2 

Op basis van bovengenoemde getallen worden 
de stedenbouwkundige randvoorwaarden in 
juli 2009 aangescherpt. Het totale metrage 
bedraagt nu 52.000m2. De architecten gaan 
hiermee aan de slag en presenteren in maart 
2010 een concept voorlopig ontwerp. 

De straat die zich 

verwijdt tot pleinruimte

De geknikte straat De directe verbinding. 

Schets directe verbinding

Ligne pleinMarktplein

4
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5.1 Voorlopig 
ontwerp 2010
De opgave is het creëren van een hoogwaar-
dige (stedelijke) ruimte die verankerd is in, 
en past bij het karakter van Sittard, en waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ontmoeten 
op het nieuw te realiseren plein en ontmoeten 
in de centrale hal en overige ruimten van de 
gebouwen. Een plek voor heel Sittard, waar 
mensen trots op zijn. Het programma van het 
zuidblok bestaat uit ruimten voor de Openbare 
Bibliotheek, Hogeschool Zuyd en commercie. 
Het noordblok omvat het Museum, Filmhuis, 
restaurant, Kennis Logistiek Centrum voor de 
Hogescholen en onderwijsruimten. Daarnaast 
een 8-tal woningen. Onder de gebouwen is een 
parkeergarage gepland.

De hier volgende beschrijvingen van de gebou-
wen zijn ontleend aan de begeleidende teksten 
van de architecten bij de presentatie van het 
ontwerp.

In de tijdspanne tussen 2009 en 2011 kent het voorlopig 

ontwerp twee fases. De eerste fase resulteert in een voorlopig 

ontwerp van maart 2010. Hierin zijn de principes van het 

uiteindelijke gebouwontwerp van het noord- en het zuidblok al 

duidelijk gedefinieerd en afleesbaar in het eindresultaat. 

Voorlopig ontwerp5
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Gevels
In de gevel worden lichte tinten steen 
toegepast die verwijzen naar het 
lokale materiaalgebruik.
Verticale penanten in verschillende 
zandkleuren in combinatie met hori-
zontale banden bekleden de
gevels van de hogescholen. De gevels 
van de cultuurfuncties zijn meer 
gesloten met incidenteel opvallende 
raampartijen. Deze krijgen een eigen, 
lichte kleur. Het strakke ritme van de 
pui van de commerciële ruimten en 
de laad-en loszones contrasteert met 
de vrije indeling van de penanten.

Het Ontwerp
Het noordblok is drie lagen hoog en kent aan de 
schootsvelden nog een 4e bouwlaag waarin de 
woningen zijn gepositioneerd. De openheid van 
de centrale hal naar het plein en vooral naar 
de schootsvelden vormt het uitgangspunt voor 
het ontwerp van het noordblok. Het plein wordt 
in het noordblok naar binnen doorgezet. Hier is 
ook de aansluiting op de winkelpassage van het 
zuidblok afgestemd en vormgegeven. 
De ingang naar de parkeergarage is centraal 
gelegen en biedt bij bovenkomst zicht op het 
plein en de winkelstraat. Een beeldbepalend 
element in de gevel aan het plein is de toren, 
waarin bijzondere ruimten voor alle gebruikers 
liggen die een culturele invulling kunnen krij-
gen. Aan de zijde van het schootsveld springt 
de gevel terug en biedt ruimte voor een royaal 
terras met uitzicht op het historische centrum 
en de schootsvelden.

Visie
Vanuit de analyse van de opgave werden de 
volgende uitgangspunten gesteld:
• het volgen van de rooilijnen uit het 

masterplan, optimalisatie van de zichtas 
naar de Petruskerk;

• zorgvuldige vormgeving van de buitenruimte: 
plein en terrassen op het zuiden, aan het 
water;

• goed gedimensioneerde en vormgegeven 
wanden aan het plein en aan de omliggende 
straten;

• afstemming centrale hal op winkelstraatje 
van het zuidblok;

• knikken in de gevel geledende massa;
• maat van de Linde afstemmen;
• transparantie naar de schootsvelden is 

maatgevend in de positionering.

5.1.1 Het Noordblok
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Tweede Verdieping
De trappen in de centrale hal en in het con-
grescentrum leiden naar de tweede verdieping, 
waar de meer specifieke onderwijsruimten zijn 
gelegen. De faculteiten krijgen elk hun eigen 
gezicht in de domeinen die gelegen zijn op bij-
zondere plekken: aan de hal of aan de buiten-
ruimten. Dicht bij de onderwijsruimten liggen 
de werkplekken van de medewerkers, voor een 
directe relatie met de studenten.

Derde Verdieping
De woningen op de derde verdieping hebben 
een panoramisch uitzicht op de schootsvelden 
en het historisch centrum. Ze dragen bij aan de 
leefbaarheid van het gebied in de avonduren.  

Parkeergarage
De parkeergarage is licht en overzichtelijk. Accentkleuren 
helpen bij de oriëntatie en zorgen dat de uitgang makkelijk 
te vinden is. Verlichting is een belangrijk sfeerbepalend mid-
del en draagt bij aan de beleving van de ruimte.

Begane Grond
Het hart van het noordblok wordt gevormd door 
de centrale hal. In deze centrale hal komt de 
synergie tussen de verschillende functies tot 
uitdrukking. Vanaf het grote plein wordt de be-
zoeker via de receptie het gebouw in geleid. De 
transparantie van het café-restaurant van de 
hogescholen op de begane grond zorgt ervoor 
dat de blik vanuit de centrale hal richting de 
schootsvelden wordt gericht. Vanuit de hal is er 
goed zicht op de diverse functies. Op de begane 
grond is het museum gelegen met zijn entree 
en zaal direct grenzend aan de hal. Het Kennis 
Logistiek Centrum is zo gepositioneerd dat er 
vanuit de hal ook doorzicht en transparantie is 
naar de Rijksweg.

Eerste Verdieping
Strategisch gelegen trappen voeren omhoog 
naar de studentenbalie van de hogeschool en 
de foyer en zalen van het filmhuis op de eerste 
verdieping. De collegezalen van Zuyd Hoge-
school zijn gecombineerd met de zalen van 
het filmhuis zodat dubbel gebruik mogelijk is 
en een congrescentrum ontstaat. Ze vormen 
opvallende elementen in de centrale hal. Vides 
en daklichten verbinden het congrescentrum 
ruimtelijk met de hal. De foyer van het filmhuis 
is zo gesitueerd dat deze bij het congrescen-
trum en het restaurant van de hogeschool te 
betrekken is. Op de eerste verdieping liggen 
tevens de culturele onderwijsruimten van de 
hogescholen die worden
gecombineerd met het atelier van het museum 
waardoor ook hier een uitwisseling ontstaat.

Doorsnede
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Interieur
In het interieur wordt de lichte sfeer 
doorgezet. Een palet van witten en 
lichte grijzen wordt aangevuld met 
natuurlijke materialen zoals hout, 
staal en glas. Daarnaast enkele ac-
centkleuren ter plaatse van bijzon-
dere functies zoals de balies en de 
domeinen van de hogescholen.

Museum
De tentoonstellingsruimte van het 
museum is een flexibele ruimte 
met toegang tot het terras, als
verlengde van de expositieruim-
te. De ruimte is vrij indeelbaar 
met een lager gedeelte voor de 
kabinetten en is bij openingen te 
koppelen aan de pauzeruimte. De 
kantoorruimten, het atelier en de 
bibliotheek op de verdieping bieden 
zicht op de museumzaal. 
 

Filmhuis
Het filmhuis krijgt zijn eigen plek 
met enerzijds zicht op de centrale 
hal, anderzijds zicht op het plein. 
De foyer is een bijzondere ruimte 
om na afloop van een voorstelling 
een drankje te drinken. In het 
ontwerp wordt rekening gehouden 
met de verschillende tijden waarop 
de ruimten in het gebouw gebruikt 
worden.

Zuyd Hogeschool en 
Educatieve Faculteit
De centrale onderwijsbalie bij de ad-
ministratie van de hogescholen is een 
opvallend element bij aankomst op de 
eerste verdieping. Het Kennis Logis-
tiek Centrum op de begane grond en 
het congrescentrum worden ook door 
de studenten van het zuidblok ge-
bruikt. De meer specifieke onderwijs-
ruimten voor de vier faculteiten Pabo, 
Flos, Pedagogiek en Sociale Studies 
op de tweede verdieping krijgen elk 
hun eigen gezicht door ligging en 
kleurgebruik.

Centrale Hal
De centrale hal is transparant en 
biedt zicht op de omliggende func-
ties en de schootsvelden. Bij
binnenkomst is direct duidelijk 
waar men naar toe moet: het mu-
seum, het filmhuis, het Kennis
Logistiek Centrum, het restaurant 
en de toegang naar de hogescholen 
liggen allen direct op de begane 
grond en de verdiepingen om de hal 
heen. Op deze manier krijgt de hal 
een multifunctionele uitstraling. 
Er is veel ruimte voor uitingen van 
kunst. Beelden, projecties en tijde-
lijke tentoonstellingen kunnen hier 
een plaats krijgen.



Stedenbouwkundige en architectoni-
sche beschrijving voorontwerp
Het programma voor het zuidelijk deel van 
Ligne bestaat uit commercieel oppervlak, 
Zuyd Hogeschool en de hoofdvestiging van 
de Openbare Bibliotheek Sittard. Volgens de 
dispositie van de functies in het masterplan van 
Coenen & Co beslaan de commerciële functies 
praktisch de gehele begane grond en eerste 
verdieping. Erboven aan de Rijksweg, liggen de 
ruimten van de hogeschool. Aan de schoots-
velden en deels aan het centrale plein ligt de 
bibliotheek.

5.1.2 Het Zuidblok

2.









3D massa schema

De Dobbelsteen
Sittard

Geleding van de massa
Om te bemiddelen tussen de grote opper-
vlakte van het programma enerzijds en de 
kleine korrel van de historische binnenstad 
anderzijds is het programma ondergebracht 
in vijf gebouwen. In omtrek en hoogte zijn ze 
kleiner in het zuiden en groter aan het centrale 
plein. Tussen de blokken loopt een zorgvuldig 
geënsceneerde route. Vanaf de centrale win-
kelstraat doorloopt de bezoeker een sequentie 
van kleinere en grotere straatjes en pleintjes 
die steeds veranderende perspectieven bieden. 
De intimiteit en oriëntatie op de zon maakt het 
eerste pleintje geschikt voor een terras. Hier is 
ook een kleine doorkijk naar de schootsvelden, 
de beek en de bibliotheek. De twee winkelstra-
ten zijn zo gedimensioneerd dat de winkels 
de heen- én teruggaande bezoekers kunnen 
verleiden. In noordelijke richting, aan de 
linkerhand nog begeleid door winkels, opent 
de straat langzaam het zicht op het grotere 
geheel.

34 35

Plattegrond begane grond Plattegrond +0,5

Plattegrond eerste verdieping Plattegrond tweede verdieping

Plattegrond derde verdieping Plattegrond dakaanzicht
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Gevels
De aanleiding voor het gevelmateriaal van 

het zuidelijk deel van de Dobbelsteen ligt in 
de binnenstad van Sittard. Het basismateriaal 
van de gevels is rood-bruin metselwerk. Enkele 
publieke gebouwen in het centrum als de to-
ren van de Sint Petrus kerk en de Basiliek zijn 
daarnaast deels uit een gele zandsteen opge-
trokken. Met deze twee componenten worden 
ook de gevels van de winkels, de school en de 
bibliotheek opgebouwd. 

Een rationeel stramien van metselwerk pe-
nanten en zandsteenkleurige prefab banden 
vormt de basis voor de gevels van de vijf ge-
bouwen. De verschillen in (verdiepings-)hoog-
te, breedte en programma zorgen ervoor dat 
elk bouwwerk iets in karakter zal verschillen. 
Dit verschil is in de vijf bouwwerken verder 
versterkt door elk met andere ritmes en an-
dersvormige invullingen uit te werken. Tenslot-
te wordt met kleine plaatselijke aanpassingen 
gereageerd op specifieke situatieve eisen als 
bezonning, een duidelijk adres of uitzicht.

Referenties: 
St. Petrus Kerk, Sittard

De Waag, Sittard

Gevelfragment

De Dobbelsteen
Sittard
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Aanzicht winkelplein

Aanzicht cultuurplein

De Dobbelsteen
Sittard
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Aanzicht Rijksweg HSZ

Aanzicht winkelstraat

De Dobbelsteen
Sittard
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Aanzicht Schootsveld

Aanzicht winkelstraat

De Dobbelsteen
Sittard
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Aanzicht winkelplein

Aanzicht cultuurplein

De Dobbelsteen
Sittard
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Aanzicht Rijksweg HSZ

Aanzicht winkelstraat

De Dobbelsteen
Sittard
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Aanzicht Schootsveld

Aanzicht winkelstraat

De Dobbelsteen
Sittard

Aanzicht winkelplein en zuidgevels bouwdelen C en D Aanzicht Rijksweg westgevels bouwdelen A,C en E

Aanzicht Schootsvelden oostgevels bouwdelen A en D

Aanzicht winkelplein en zuidgevels bouwdelen A en B Aanzicht winkelstraat westgevels bouwdelen B,D en F

Aanzicht Schootsvelden oostgevels bouwdelen A,C,E

Gevel
De aanleiding voor het gevelmateriaal van het zuidblok ligt 
in de binnenstad van Sittard. Het basismateriaal van de 
gevels is rood-bruin metselwerk. Enkele publieke gebouwen 
in het centrum en de toren van de Sint Petruskerk en de 
Basiliek zijn daarnaast deels opgetrokken uit een gele 
zandsteen. Met deze twee componenten worden ook de 
gevels van de winkels, de hogeschool en de bibliotheek 
opgebouwd. Een rationeel stramien van metselwerk 
penanten en zandsteenkleurige prefab banden vormt de 
basis voor de gevels van de vijf gebouwen. De verschillen in 
(verdiepings-)hoogte, breedte en programma zorgen ervoor 
dat elk bouwwerk iets in karakter verschilt. Dit verschil 
is in de vijf bouwwerken verder versterkt door elk met 
andere ritmes en anders-vormige invullingen uit te werken. 
Tenslotte wordt met kleine plaatselijke aanpassingen 
gereageerd op specifieke situatieve eisen als bezonning, een 
duidelijk adres of uitzicht.
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Bibliotheek
De bibliotheek bevat de titels van de 
hogeschool en de openbare bibliotheek. 
Daarnaast bestaat het programma uit 
een aanzienlijke hoeveelheid studie- en 
werkgroepplekken. Uitgangspunt is het 
gebouw te beschouwen als één gezamenlijk 
huis voor de beide gebruikers. Door de 
kantoor-, studieruimten en titels efficiënt te 
groeperen, ontstaan de juiste akoestische 
condities voor de studieruimte en riante 
vrije hoogten voor de overige lees- en 
studieruimten. Vanuit de entree aan het 
centrale plein voert een splitlevel-systeem 
van hoge verdiepingshoogten rond een 
centraal trappenhuis de gebruikers 
stapsgewijs naar boven en beneden. 
Onderweg wordt een ruim uitzicht geboden 
op plein, schootsvelden en binnenstad.

Zichtlijnen



4140

Met een gecombineerde bibliotheek voor Zuyd en 
Biblionova in het Zuidblok aan de schootsvelden, 
ziet de verdeling van de vierkante meters in dit 
Programma van Eisen er als volgt uit : 

 Noord  Zuid Totaal

Zuyd  10.000 
Zuyd bibliotheek   2.500  12.500 
Biblionova   2.500  2.500 
Museum   2.100  2.100
Filmhuis   500  500
Retail  1.000  11.500  12.500 
Algemeen  500  500  1.000 
Parkeergarage  400  400 
 14.500  17.000  31.500

5.2 Voorlopig ontwerp 2011

14

15

Indien de bibliotheek van Zuyd geïntegreerd blijft met Biblionova in het Zuidblok 
aan de schootsvelden, dan ziet de verdeling van de vierkante meters in dit Pro-
gramma van Eisen er als volgt uit :

                                          Noord                          Zuid

HSZ                                  10.000                                              
HSZ bibliotheek                                                    2.500                        12.500            

Biblionova                                                             2.500                          2.500                             
Museum                            2.100                                                              2.100
Filmhuis                               500                                                                 500
Retail                                1.000                          11.500                        12.500 
Algemeen                            500                               500                         1.000   
Parkeergarage                    400                                                                  400      
                 
                                       14.500                          17.000                        31.500                              

PROGRAMMA

9

De oprichting van de Educatieve Faculteit blijkt 
vervolgens geen doorgang te krijgen. Dit leidt 
in mei 2011 wederom tot een aanpassing van 
de stedenbouwkundige randvoorwaarden. 
De meest in het oog springende wijziging is 
de volumereductie van het zuidblok, waar de 
gevelrooilijn aan de zijde van de schootsvelden 
teruggeplaatst wordt tot aan de bestaande 
koker van de Keutelbeek. De beek komt 
hierdoor bij zijn ontkluizing nu over de gehele 

gevellengte van het noord- en zuidblok vrij 
te liggen. De gebouwen komen in het water 
te staan en de plint. De kademuur wordt een 
integraal onderdeel van de architectuur. 
Daelzicht, een woonzorgcomplex met 33 
eenheden met verblijfsruimten, wordt begin 
2011 toegevoegd aan het programma en 
ondergebracht in het zuidblok.  
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Voorlopig ontwerp Noordblok

Na ondertekening van het raamcontract 
en accordering van de stedenbouwkundige 
envelop, buigen de architecten zich vanaf juli 
2011 wederom over de gewijzigde programma 
uitgangspunten. In november presenteren ze 
het definitieve voorlopige ontwerp. 

Voor het noordblok zijn de aanpassingen in het 
bouwvolume minder ingrijpend. De reductie in 
het volume wordt met name bereikt door het 
terugplaatsen van de rooilijn in Linde en het 
benutten van kansen voor daglichttoetreding via 
incisies in de hoofdmassa aan de Rijksweg en 
Linde. De organisatie van de onderwijsruimten 
die hieraan gelegen zijn, is hierop aangepast. 
In de centrale hal krijgen de zalen steeds meer 
gestalte.
Het filmhuis wordt nog eens flink onder de loep 
genomen. De foyer in filmhuisstijl verhuist naar 
een prominente plek op de begane grond, met 
zicht op de schootsvelden.

Schets gevel Rijksweg-Noord

Schets positionering hal en zalen

Schets impressies hoofdmassa

Organisatie Schema

Schetsen organisatie onderwijsruimten en hal

DoorsnedePlattegrond

Schets gevel Schootsvelden
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Voorlopig ontwerp Zuidblok

Het zuidblok krijgt een nieuw 
ontwerp voor de bibliotheek die 
zich ontwikkelt langs een centraal 
gelegen lineaire trap.  De ruimten 
zijn  verdeeld  over beide blokdelen 
die via een brug over de winkel-
straat heen met elkaar gekop-
peld worden. Ook is er een nieuw 
ontwerp voor de zorgwoningen van 
Daelzicht in het stokdeel langs de 
Rijksweg getekend.

Lagenopbouw zuidblok

Doorsnede bibliotheek

Impressie  plein Impressie  gevelfragment

Gevelfragment winkelstraatImpressie winkelstraatPlattegronden zuidblok
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“Ligne is een nieuw 
laagje in de stad” 

Penne Hangelbroek was partner bij architec-
tenbureau Rapp+Rapp toen in 2009 Christi-
an Rapp en hij de ontwerpopdracht binnen 
haalden voor het zuidelijke deel van Ligne. “De 
jury koos voor onze ontwerpbenadering. Die 
bestond eruit het grote gevraagde volume in 
kleinere vrijstaande en geschakelde eenheden 
te verdelen. Van groot tot klein, uiteraard wel 
als samenhangend geheel. Met smalle straat-
jes, hoekjes, inkepingen, een intiem pleintje 
en aardse materialen”, zegt de architect die 
tegenwoordig zelfstandig werkt en onder meer 
verbonden is aan West8 in Rotterdam. “Samen 
met het noordelijk deel dat meer één groot, 
geleed complex is. Een gedurfde combinatie, 

die toch passend is bij Sittard. Ligne is zoals de 
stad zelf is. Je moet er toch niet aan denken dat 
men hier zo’n glanzende blok van staal, glas 
en panelen had neergezet. We hebben willen 
bouwen in het materiaal van de stad.” 

Beeldhouwen
Toen Penne Hangelbroek in 2012 Rapp+Rapp 
verliet, kon hij het project meenemen. “Ge-
lukkig, het was toch een beetje mijn kindje 
geworden. Je gaat steeds dieper in zo’n 
project. De basisgedachte was het neerzet-
ten van vijf gebouwen met in totaal 22.500 
vierkante meter vloeroppervlakte. Daarna 
begint het ontwerpen, verdelen, indelen. 

Als architect is Penne Hangelbroek gefascineerd door het 
voortbouwen aan de Europese stad. Hij is niet van het slopen 
en al helemaal niet gecharmeerd van nieuwe gebouwen die alle 
aandacht opeisen. “In een oude stad moet je behoedzaam, maar 
niet laf acteren. Toevoegen met oog voor historie en atmosfeer. 
Dat is precies waar we in Ligne hard aan hebben gewerkt.”

Penne Hangelbroek geniet van de huidige ‘architectonische’ tijdgeest
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in Italië een beweging die beter keek naar de 
historie van Europese steden. Na de oorlogen 
is vooral gesloopt en gebouwd met vaak wei-
nig aandacht voor de geschiedenis. Behalve 
monumenten, die werden gekoesterd, daar 
mocht niets aan veranderen. Ik vind met 
Rossi dat aan monumenten best wat toege-
voegd mag worden. Functies van gebouwen 
kunnen veranderen. Wat dat betreft leven 
we nu in een fantastische tijd: ook vele jonge 
gebouwen krijgen nu een tweede leven. Ik 
geloof in voortbouwen; het telkens toevoegen 

van een laagje. Vanzelfsprekend passend 
in de omgeving met begrip van de historie. 
Deze gedachte zien we tegenwoordig in veel 
Europese steden in de praktijk.”

Ontmoetingsplek
Die gelaagdheid geldt ook voor Ligne, zij het 
op een andere schaal. “Hier hebben we wel 
een compleet nieuw ensemble kunnen reali-
seren. Een laagje aan Sittard toegevoegd. Het 
is een stapje in een proces, in een stad die 
groeit, zich ontwikkelt. Juist dan moet Ligne 
passen, een logische schakel zijn tussen 
historie en toekomst.”
Net als de twee andere architecten van Ligne 
voelde Penne Hangelbroek zich uitgedaagd 
door de combinatie van functies. Uiteindelijk 
heeft hij ervoor gekozen om de bibliotheek 

Uiteraard in nauw overleg met de opdracht-
gevers en gebruikers en later de aannemer. 
Het is een vorm van beeldhouwen, boetse-
ren. Dat proces wil je graag tot en met het 
laatste detail afronden.”
Achter de basisgedachte schuilt vooral de 
inbedding van Ligne in de binnenstad van 
Sittard. “We hebben heel goed gekeken naar 
de omgeving. Aan de ene kant is er de ruimte 
van de schootsvelden, aan de andere kant de 
Rijksweg en daarnaast de oude binnenstad en 
de zichtlijn tussen de vroegere kapel van het 
ziekenhuis en de toren van de grote kerk. Elke 
begrenzing is anders, daarom zijn we gaan va-
riëren in de hoogte van de gebouwen. Aan elke 
zijde moet de overgang natuurlijk zijn, logisch. 
Aan de Rijksweg past een wat massiever, meer 
aanwezige gevel. Langs de Keutelbeek en de 
schootsvelden hebben we bewust gekozen voor 
de hoge bibliotheek. Daar is voldoende ruimte 
voor, vandaar de vier lagen. Van binnenuit is er 
het geweldige uitzicht.”

Om elke hoek iets verrassends
Richting binnenstad verandert het beeld van 
Ligne. Het gebouw is laag, de kleuren van 
de stenen en het beton sluiten aan bij de 
kleuren van de oude gevels en bestrating in 
het stadshart. “Dat niet alleen. De tussen-
liggende winkelstraatjes zijn niet voor niets 
iets meer dan zeven meter breed. We hebben 
gewerkt met verspringingen, hoogteverschil-

len. Om elke hoek wacht iets verrassends. 
Gebouwd in de geest van Sittard met oog 
voor de toekomst. Voor het plein hebben we 
inspiratie gezocht bij verschillende pleinen in 
de regio.  Uitdaging was om elk gebouw als 
een aparte entiteit neer te zetten en toch de 
samenhang te vinden met het noordblok en 
de omgeving. Het gaat om het gevoel tússen 
de gebouwen. Dit alles met de bedoeling om 
een nieuw stukje Sittard te creëren dat de 
sfeer ademt van de binnenstad, maar ook 
aansluit op de andere windrichtingen.”

Tijd
“Of we daarin geslaagd zijn? Ik denk het 
wel, maar net als met een nieuw huis vergt 
gewenning in een nieuw stadsdeel tijd. Het 
duurt misschien wel jaren voordat gebrui-
kers, bezoekers en bewoners dit stadsdeel 
tot in de haarvaten benutten. Dat moet 
groeien, dat kun je niet forceren. Je moet de 
tijd nemen om elkaar te leren kennen. Per-
soonlijk ben ik er ook van overtuigd dat een 
gebouw met de jaren mooier wordt. Dat heeft 
onder meer te maken met de gebruikte ma-
terialen. We hebben hier bijvoorbeeld beton 
toegepast waarin we steentjes en kleurstof-
fen gemengd hebben. Een zorgvuldig proces 
met tientallen tests. Beton is zeker mooi 
als je het goed gebruikt. En wordt beter als 
de het weer en de tijd hun werk doen. Net 
zoals bij hout en de groene aankleding in en 
rondom Ligne.” 

Tweede leven
Penne Hangelbroek is de zoon van twee 
restauratiearchitecten. Hij groeide op in het 
historische Hoorn waar hij als vanzelf de 
liefde voor de bouwkunst opvatte. Zelf voelt 
hij vooral voor vernieuwende bouwprojecten 
in Europese steden met de inpassing van be-
staande gebouwen. “Eind jaren zestig startte 

“Ik geloof in voortbouwen: 
het telkens toevoegen van 
een laagje. Passend in de 
omgeving, met begrip van de 
historie. ”

“Het werd even spannend 
toen het totale project moest 
inkrimpen. Er zijn tijdens de 
rit een paar duizend meter 
geschrapt.

het meest te profileren. “Dat is het meest 
openbare gebouw waar iedereen welkom 
is zonder te betalen. Een overheidsgebouw 
ook dat traditiegetrouw altijd wat opener en 
voornamer is. Kijk maar naar stadhuizen. Dat 
gevoel krijg je hier in de bibliotheek door de 
hoge open ruimte en de open verdiepingen. 
Deze bibliotheek met open leercentrum en 
koffiebar ernaast is bij uitstek dé natuurlijke 
ontmoetingsplek voor publiek en studenten. 
Het is een goede zet om de bibliotheek niet 
in het noordblok naast de Hogeschool te 
vestigen. Nu krijg je vanzelf een dynamiek op 
het plein van overstekende studenten.”
Penne Hangelbroek kijkt terug op zeven 
mooie jaren die echter niet altijd even 
gemakkelijk waren. Natuurlijk waren er de 
meningsverschillen met de twee andere 
architecten en werd het even spannend toen 
het totale project moest inkrimpen. “Er zijn 
tijdens de rit een paar duizend meter ge-
schrapt. Onder meer ging het poppodium 
niet door. Dan is het wel even schrikken en 
is het de vraag of de oorspronkelijke ideeën 
overeind gehouden konden worden. Er zijn 
partijen afgehaakt, maar gelukkig is Dael-
zicht er later weer bij gekomen. Terugkijkend 
neem ik mijn pet af voor de partijen die dit 
project hebben doorgezet. Daar was veel 
moed en doorzettingsvermogen voor nodig.” 

Vertrouwen
“Wat me nu, eind 2016, wel een beetje pijn 
doet, is de leegstand van de winkelruimtes. 
Een architect ontwerpt niet voor leegstand. 
Waarschijnlijk moeten de toekomstige 
binnenstedelijke opgaven meer op wonen 
gericht zijn. Maar ik heb er vertrouwen in dat 
het goed komt. Uiteindelijk vindt elk gebouw 
zijn perfecte gebruiker. Zoals gezegd kan dat 
tijd vergen.”

Interview Penne Hangelbroek



Definitief ontwerp

Gedurende één jaar zijn de ontwerpen verder doorontwikkeld tot 
een definitief ontwerp dat werd afgerond in juni 2012. In datzelfde 
jaar wordt via een brede publiekscampagne ook ‘Ligne’ gekozen 
als definitieve naam voor het nieuwe stukje Sittard.

6
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Gevel
Definitief ontwerp Noordblok

Gevelaanzicht vanaf Rijksweg Noord

Gevelaanzicht vanaf plein Ligne

Gevelaanzicht vanaf Schootsvelden

Gevelritmes

Metselwerk hand 

vormstenen in 4 tinten 

zandkleur
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Begane grond en 

eerste verdieping

Tweede verdieping

Nivo -1 parkeergarage

Nivo 1

Nivo 3 Wonen

Nivo 0 begane grond

Nivo 2

Plattegronden

Noordblok

Derde verdieping
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Betongevel Museum
De stadsplattegrond van de historische 
binnenstad van Sittard vormt in het noordblok 
de onderlegger voor het lijnenspel in de 
betonelementen van de “huid” van het museum 
en de trappentoren. De elementen zijn zowel 
binnen als buiten in de gevel toegepast. Dit 
geeft de museumdoos een uniek uiterlijk en 
herkenbaarheid. Door de basistekening te 
spiegelen, is een interessante oppervlakte-
tekening ontstaan. De schaduwwerking in 
de groeven van de betonelementen geeft een 
dynamisch effect aan de panelen. Waar de 
opdrachtgever in eerste instantie opteerde 
voor een natuurstenen gevel, is uiteindelijk 
de voorkeur van de architect gevolgd voor de 
met een speciale print voorziene, antraciet 
gekleurde betongevel.

De stadsplattegrond van 

het centrum van Sittard 

was de onderlegger 

voor het patroon van 

het lijnenspel in de 

betonelementen.

Ontwerpmodel

4 panelen



Interieur Noordblok

In het noordblok zijn het vooral de film- annex 
collegezalen die als kleurige pompoenen in de 
hoge hal hangen en deze ruimte maken tot een 
feestelijk en levendig centrum van het gebouw.

58 59



6160



6362



6564



6766



6968

Interieur Museum



Definitief ontwerp Zuidblok

Gevelaanzicht vanaf Rijksweg Noord

Gevelaanzicht vanaf Schootsvelden

7170
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De centraal gelegen, lineaire trap is het structuurgevende 
element in de beleving van de nieuw ontworpen bibliotheek. 
Alle niveaus worden vanaf deze betonnen trap ontsloten. 
Dubbel hoge ruimten aan weerszijde van de trap, in hoogte 
half verschoven ten opzichte van elkaar, laten interne door-
zichten afwisselen met uitzichten op de prachtige omgeving 
met zijn torens, schootsvelden, stadswal, gracht en beek. Er 
is een grote diversiteit aan plekken waar men ongedwongen 
kan verblijven, studeren, overleggen. De toevoeging van 
een koffiespecialist, naast de entree aan het plein, is een 
goed voorbeeld van een plek, smeltkroes waar de verschil-
lende bezoekers en omwonenden van Ligne elkaar kunnen 
ontmoeten.

Uitslag trap



Betongevels zuidblok 
Een uitermate secuur systeem van 
betonnen balken, kolommen en met 
metselwerk gevulde wandpanelen ligt 
aan de basis van de opbouw van de 
gevels van het zuidblok. De scherp-
kantige buitenhoeken van de ele-
menten  geven de gevelstructuur een 
strakke, lucide uitstraling. De aardse 
kleurtonen van het gemêleerde met-
selwerk, voegen een warme toon toe 
aan  de gevels.

74 75
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Interieur Zuidblok
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Landschapsarchitect Lodewijk Baljon uit Amsterdam is 
verantwoordelijk de openbare ruimte van Ligne. Zijn in 
Amsterdam gevestigde bureau tekende voor de vormgeving 
en aankleding van het plein, bruggen, bestrating, verlichting, 
groen, bankjes en vooral ook de ontkluizing van de Keutelbeek. 
Belangrijkste opdracht: Ligne aansluiten bij de stad én de 
schootsvelden. 

Cadeautje Ligne is nog 
niet helemaal uitgepakt

Nee, hij kan de hamvraag niet beantwoorden. 
Lodewijk Baljon weet niet of hij in zijn opdracht 
is geslaagd. Nog niet. “Omdat we nog niet klaar 
zijn. Pas ergens begin 2017 weten we of de 
Sittardenaar het nieuwe stukje stad in zijn hart 
sluit. Dan pas stroomt de Keutelbeek zichtbaar 
tussen de gebouwen en de schootsvelden. Dan 
pas weten we of dat intieme plein ook die huis-
kamer wordt zoals wij die voor ogen hebben, 
die ontmoetingsplek voor bezoekers, studen-
ten, passanten en bewoners. Of de schootsvel-
den echt uitnodigen om even te rusten en te 
mijmeren.”

Gevoel
De architecten denken natuurlijk van wel. “We 
zijn vijf jaar uiterst zorgvuldig te werk gegaan 
en hebben een uniek, compleet nieuw stukje 
stad neergezet. Heel breed met verschillende 
functies. Een prachtige opdracht, zo’n kans 
krijg je niet vaak. Zeker als je ook nog een flat 
mag afbreken om de schootsvelden helemaal 
vrij te maken. Maar verankering van dat nieuwe 
stukje stad heeft tijd nodig. Graag zou ik even 
in de toekomst kijken, zien of al die lijnen die 
we hebben uitgedacht ook precies daar kruisen 
waar we dat willen: in Ligne.”  Lodewijk Baljon 

Landschapsarchitect Lodewijk Baljon trots op nieuw stukje stad
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Doorgronden
Ontelbare keren reisde Lodewijk Baljon sinds 
2009 vanuit Amsterdam naar Sittard-Geleen. 
Om te overleggen en te vergaderen, maar 
vooral ook om de ideeën exact vorm te geven. 
“Ik heb de stad goed leren kennen en kom er 
graag. Ik probeer een zakelijk bezoek waar 
mogelijk te combineren met een restaurantje 
of een wandeling. Hier heerst toch een andere 
sfeer dan in de Randstad. Men gaat anders met 
elkaar om. Ook de discussies zijn zachter. De 
omvang van het plein is veelvuldig onderwerp 
van gesprek geweest. We hebben tientallen 
pleinen bekeken en proberen te doorgronden 
waarom het ene aantrekkelijk blijkt voor het 
publiek en het andere niet. Dit plein moet aan 
veel eisen voldoen. Het moet geschikt zijn voor 
feesten, de carnavalsoptocht moet erover heen 
kunnen en tegelijk moet het intiem zijn. Abso-
luut een uitdaging.”

Ontmoetingsplek
De historische (kleuren)combinaties van 
baksteen en zandsteen in de oude binnenstad 
komen terug op het plein en in de paden. In 
de materialen en kleuren van de twee nieu-
we bruggen. De lichtkralen boven het plein 
zijn het resultaat van een langdurig denk- en 
ontwikkelproces. “Het plein Ligne moet een 

soort huiskamer worden, een ontmoetingsplek. 
Licht is in elke huiskamer essentieel. Hier in 
Ligne komt zo veel samen. Museum, filmhuis, 
bibliotheek, horeca, wonen, werken, leren, on-
dernemen, zorg. De kralen zijn via kabels met 
elkaar verbonden en zo ontstaat een snoer. Een 
symbool van verbondenheid. De LED-lichten 
kunnen van kleur veranderen. Als het donker is, 
maar ook overdag onder invloed van de stand 
van de zon. Hier is het licht nooit hetzelfde. Het 
gevoel van geborgenheid wordt nog versterkt 
door de in China gemaakte natuurstenen ban-
ken met geïntegreerde boombakken. Ook een 
bewuste keuze. Dit soort vakwerk met stenen 
is in Nederland onbetaalbaar. Deze elementen 
maken het plein intiem en spannend. De mens 
is altijd op zoek naar iets verrassends.”

Uitdaging
Gevraagd naar de grootste uitdaging in het 
proces komt Lodewijk Baljon uit bij de Keutel-
beek. “Die maken we weer zichtbaar. Dat klinkt 
eenvoudig, maar we hebben te maken met een 
zeer grillig regenwaterriviertje. Er kan am-
per water in staan, dan weer is het een flinke 
stroom en bij extreme buien een woeste rivier. 
In alle gevallen moet het water beheersbaar 
zijn. Wij hebben geen ervaring met ontkluizen 
en zelfs het plaatselijke waterschap onderkent 
de uitdaging. Toch is de ontkluizing essentieel. 
Het water vormt de verbinding met de schoots-
velden, met de rand van de stad. De twee 
nieuwe bruggen, de Keutelbeek, de schoots-
velden en het plein vormen samen één geheel. 
Het nieuwe stukje stad met al die functies waar 
gebruikers, bewoners en bezoekers samenko-
men en zich goed voelen. Een onderdeel van 
een rondje binnenstad met een oase van rust 
aan de rand. Ligne is een cadeautje dat nog 
niet helemaal is uitgepakt. Ik ben echt nieuws-
gierig.”

raakte al in een vroeg stadium betrokken bij 
Zitterd Revisited, het totaalplan van Jo Coenen 
om het centrum van de stad te versterken. “We 
werden ergens in 2009 uitgenodigd om onze vi-
sie te geven, een globaal plan te maken voor de 
invulling van de openbare ruimte rond de twee 
hoofdgebouwen van Ligne. Altijd een spannend 
traject. Je weet dat je concurreert met meerde-
re bureaus. Het zijn lange offertetrajecten waar 
je ziel en zaligheid in stopt. Vanaf het eerste 
moment hebben we ons geconcentreerd op één 
thema: het koppelen van dat nieuwe stuk stad 
aan de binnenstad en aan de groene schoots-
velden. Je kunt de mooiste gebouwen neerzet-
ten, marktonderzoeken doen; uiteindelijk gaat 
het om het gevoel. Voel je je prettig als je uit 
de parkeergarage stapt? Is meteen duidelijk 
waar je heen kunt? Heeft dat plein inderdaad 
die warme en gastvrije uitstraling? Is er dat 
binnenstad-gevoel? Dat is de opdracht en de 
uitdaging van de landschapsarchitect, die rond 
de stenen de omgeving tot leven brengt.”

Verleden meenemen
De selectiecommissie koos uiteindelijk eind 
2009 voor het bureau van Lodewijk Baljon en 
de architectenbureaus Rapp&Rapp en Jeanne 
Dekkers om Ligne zijn uiteindelijke vorm te 
geven. “Net als de architecten hebben ook wij 
nadrukkelijk de historie en de omgeving bestu-
deerd. Je kunt geen wijk of complex neerzetten 
zonder het verleden mee te nemen. Waarmee 
niet gezegd is dat je naar het verleden terug 
moet. Integendeel, ik zie het als een lijn die je 
doortrekt naar het heden, de toekomst. Sit-
tard-Geleen ontwikkelt zich als moderne stad. 
De integratie van onderwijs, wonen, werken, 
ontspannen, maatschappelijke activiteiten; het 
is van deze tijd. Deze functies wilden we op een 
goede manier samenbrengen met respect voor 
de historie.”

Niet zo gemakkelijk met de wetenschap dat de 
architectenbureaus nauwelijks bekend waren 
met Sittard. “Wij ook niet. We zijn wel nauw 
betrokken geweest bij de ontwikkeling van de 
A2-tunnel en de geplande en later afgeblazen 
renovatie van het DSM-kantoor aan de Post-
straat, maar van Sittard zelf wisten we weinig. 
Is dat een handicap? Ik denk het niet. Er zijn ar-
chieven, je geeft je ogen en oren goed de kost, 
je praat met heel veel mensen en leert een stad 
kennen. Ontwerpen is ook een kwestie van heel 
goed luisteren en doorvragen. Wat wil de op-
drachtgever precies en waarom? Telkens weer. 
Zo krijgt een plan vorm. We gebruiken daarbij 
alle mogelijke middelen. Van 3D-animaties tot 
en met de vertrouwde maquettes. Onderschat 
de functie van een maquette niet. Juist die 
helpt bij het zoeken naar de logische looplijnen, 
de aansluiting bij de stad en de schootsvelden. 
Je loopt als het ware door de maquette heen, je 
beeld wordt completer.”

Nieuwe inzichten
Binnen de kaders van de brede stedelijke visie 
van Zitterd Revisited was er voldoende ruimte, 
geeft Lodewijk Baljon aan. “Dat moet ook, het 
is een proces. Alleen de grote kaders liggen 
vast. Tijdens de ontwerpfase ontstaan er steeds 
nieuwe inzichten. We hebben ontelbare keren 
bij elkaar gezeten met gemeente, opdracht-
gevers, gebruikers, architecten, aannemers 
en uitvoerders. Je zoekt de randen op van de 
technische mogelijkheden. Uiteraard waren er 
discussies. We waren het niet over alles eens. 
Nu, eind 2016, werken we de ontkluizing van de 
Keutelbeek nog tot in detail uit. De aansluiting 
met de Brandstraat moet nog beter: daar is nu 
nog een strook die onbebouwd is. We wachten 
nog op de winkeliers. Ligne is wel bewoond, 
maar nog niet klaar. Het ontwerpen en bouwen 
gaat nog door. Althans zeker voor mijn bureau.”

“Vanaf het eerste moment 
hebben we ons geconcentreerd 
op één thema: het koppelen 
van dat nieuwe stuk stad 
aan de binnenstad en aan de 
groene schootsvelden.”

Interview Lodewijk Baljon
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Definitief ontwerp openbare ruimte

Vanaf 2009 is een derde architectenbureau aan 
de slag voor Ligne. Lodewijk Baljon Land-
schapsarchitecten werkt aan een inrichtings-
plan voor de openbare ruimte rond de nieuwe 
bouwblokken. Hierin moeten alle nieuwe 
ontwikkelingen naadloos aansluiten op het 
bestaande. Het betreft een integraal ontwerp: 
zowel de ruime afbakening van het plangebied 
als het samenbrengen van functionele en finan-
ciële aspecten van aanleg en beheer. 

Het inrichtingplan openbare ruimte omvat:
• het centrale plein en de ruimte tussen de 

gebouwdelen van Ligne;
• de aanliggende straten;
• de ontkluizing van de Keutelbeek (inclusief 

technische en logistieke raakvlakken met 
bebouwing, bouwfasering, ondergrondse 
infrastructuur en uitvoeringswijze);

• de Schootsvelden;
• de bruggen over de beek en over de gracht 

naar de binnenstad;
• Rijksweg Noord/Zuid tussen de Odasingel 

en de Wilhelminastraat (inclusief faserings-
vraagstuk). 

Er is ook een nauwgezette afstemming met 
de parkeerkelder die ten dele onder de open-
bare ruimte ligt. De aansluiting van de nieuwe 
gebouwen op de open te leggen Keutelbeek is 
vormgegeven op basis van gedetailleerd on-
derzoek naar de maakbaarheid en fasering van 
deze operatie.

Het veelomvattende plan kan in de aansluiting 
op de nieuwe bebouwing geheel worden aange-
legd. De verbindende lijnen naar de omgeving 
kunnen pas later worden gerealiseerd. Daar-
voor moeten eerst bepaalde stedenbouwkundi-
ge veranderingen worden uitgevoerd, zoals de 
sluiting van de stadsring, de bebouwing tussen 
de Schootsvelden en de Haspelsestraat, en de 
verlegging van de Walramstraat.

Het definitieve ontwerp geeft op detailniveau 
inzage in het plan van de openbare ruimte en 
de afstemming met diverse onderdelen binnen 
het plan.

7
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 2.7 Verhardingen
 Profielopbouw, materiaal en verwerkingswijze bepalen voor 
een belangrijk deel het beeld van straat en plein. de vloer is een 
constante per deelgebied en de verschillen tussen de deelgebieden 
zijn beperkt. Vaak loopt één van de bestratingsmaterialen door, 
waardoor naast karakteristieke verschillen een aangename 
continuïteit ontstaat. 
de uitwerking van de bestratingen, met name de keuze van 
gebakken klinkers, kleur, formaat en legverband vraagt om nauwe 
afstemming met de gebieden buiten dit inrichtingsplan. 
Uit overleg met de opstellers van het Masterplan voor de openbare 
ruimte, okra landschapsarchitecten, is het volgende naar voren 
gekomen.
in verhouding tot het materialenpalet voor de historische 
binnenstad zoekt ligne, als onderdeel van de nieuwe binnenstad, 
eerder aansluiting bij de beeldtaal van de Steenweg: hardstenen 
wafelstoepen, een lage stoepband, grafietkleurige baksteen in 
keperverband en losse putten in de straat. aangezien de Steenweg 
als te somber wordt ervaren is, in aanvulling op dit palet, een 
klinker gezocht die levendiger en minder donker is. dit is mooi te 
bereiken met een genuanceerde steen: een wasserstrich klinker, 
waarschijnlijk type Rosa. deze klinker vormt de basisbestrating in 
ligne en voor de stoepen langs de Rijksweg en bij uitbreiding ook 
de straten tussen Rijksweg en station.
een proefvak van type Rosa, en als mogelijk alternatief Gala, moet 
uitwijzen welk het beste bij Sittard past. 
in ligne komen lijngoten in plaats van kolken midden in de straat. 
langs de gevels loopt een rand van grijze granieten tegels die een 
neutraal intermediair vormen tussen straatklinker en gevelbaksteen. 
Hoewel de kleuren op elkaar zijn afgestemd, is het rustiger als de 
materialen elkaar niet raken.
de rijweg van de Rijksweg wordt, vanwege verkeersintensiteit, 
uitgevoerd in asfalt. de trottoirs van de Rijksweg vallen binnen het 
centrumplan van Sittard. alhoewel het de continuïteit van het 
profiel van de Rijksweg boulevard behouden blijft, is het voorstel 
om het exclusieve materiaal van ligne (de gebakken klinkers) op de 
trottoirs en de opsluitingen door te trekken. Hiermee wordt er 
geanticipeerd op te toekomstige ontwikkeling aan de overzijde van 
de Rijksweg.

band granietzebra natuursteen

rosa wasserstrichplint Cultuurplein

26 l o d e w i j k  b a l j o n  l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n

Verhardingen
Profielopbouw, materiaal en verwerkingswijze 
bepalen voor een belangrijk deel het beeld 
van straat en plein. De vloer is een constante 
per deelgebied en de verschillen tussen de 
deelgebieden zijn beperkt. Vaak loopt één van 
de bestratingsmaterialen door, waardoor naast 
karakteristieke verschillen een aangename 
continuïteit ontstaat.

De uitwerking van de bestratingen, met name 
de keuze van gebakken klinkers, kleur, formaat 
en legverband vraagt om nauwe afstemming 
met de gebieden buiten dit plan. Uit overleg 
met de opstellers van het Masterplan voor de 
openbare ruimte, Okra landschapsarchitecten, 
is het volgende naar voren gekomen.
In verhouding tot het materialenpalet voor 
de historische binnenstad zoekt Ligne, als 
onderdeel van de nieuwe binnenstad, eerder 
aansluiting bij de beeldtaal van de Steenweg: 
hardstenen wafelstoepen, een lage stoepband, 
grafietkleurige baksteen in keperverband 
en losse putten in de straat. Aangezien de 
Steenweg als winkelstraat monotoner van 
opzet is, is in aanvulling op dit palet een klinker 
gezocht die levendiger en minder donker is. 
Dit is mooi te bereiken met een genuanceerde 
steen: een Wasserstrich klinker. Deze klinker 
vormt de basisbestrating in Ligne en voor de 
stoepen langs de Rijksweg en bij uitbreiding 
ook de straten tussen Rijksweg en station. 

Rijksweg Noord
Het plan wordt in het oorspronkelijk ontwerp 
van 2012 nog in twee fasen uitgevoerd. In 
de eerste fase behoudt de Rijksweg Noord 
zijn huidige verkeersdruk met regulier 
gemotoriseerd verkeer met een maximum 
snelheid van 50 kilometer per uur. Zodra de 
stadsring is gesloten, neemt de verkeersdruk 
drastisch af en is het mogelijk fietsers op de 

verharding

rijbaan Rijksweg Noord; 
asfalt

voetpaden Schootsveld;
in asfalt ingewalst split

winkelstraten, voor- en tussenplein, parkeren & trottoir;
gebakken klinker; Rosa wasserstrich

fietspaden Rijksweg fase 1 & Linde; 
gebakken klinker; Padova

gebakken klinker; 
Porto (bestaand profiel Brandstraat)

gebakken klinker; 
Septina (bestaand profiel Voorstad / Steenweg)

plint winkelgebied; 
graniet; Peking grey Antico

natuursteen 
(bestaand profiel Voorstad / Steenweg)

vlakken Cultuurplein; 
graniet; Chinees geel, genuanceerd

lijnen Cultuurplein; 
graniet; donkerkleurig

positie in de stad

oude stad

centrum ring

nieuwe 
stad
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rijweg toe te laten met gemotoriseerd verkeer 
met een maximum snelheid van 30 kilometer 
per uur. Het ontwerp is een groeimodel. 
Het definitieve profiel vormt de basis, zodat 
de straat later met minimale ingrepen zijn 
nieuwe functie kan vervullen. Bomen, K&L, de 
exclusieve verhardingen en groenstrook worden 
meteen bij de oplevering van Ligne aangelegd. 
Met een paar eenvoudige aanpassingen worden 
later de fietspaden bij het trottoir getrokken.

In eerste instantie wordt het fietsverkeer aan 
beide zijden over een fietspad geleid. Dit gaat 
aanvankelijk ten koste van de breedte van 
het trottoir. De bomen staan zo op voldoende 
afstand van de gevels en de bestaande kabels 
en leidingen kunnen blijven liggen.
• Bomen en verlichting staan verspringend;
• Hagen vormen groene afscheiding tussen 

rijbaan en langzaam verkeer; deze strook is 
soms benut voor verkeer (K&L, bushalte)

• Asfalt in de Rijksweg ten behoeve van 
comfort en geluid;

• trottoirs gebakken klinker overeenkomstig 
beeld binnenstad.

In november 2013 stelt de gemeenteraad het 
mobiliteitsplan vast. Hierin wordt afgezien van 
een nieuwe westtangent voor de centrumring in 
Sittard. In plaats daarvan wordt besloten om de 
Rijksweg centrum te herinrichten en benutten 
als noord-zuidverbinding met fietspaden die 
zoveel mogelijk vrijliggen van de rijbanen. 
Hiermee krijgt de Rijksweg ter plekke van 
Ligne een standaard trottoir-fietspad- rijbanen-
fietspad-trottoir profiel, ook bij de oversteek 
van de weg in de centrale zichtas, hetgeen een 
verkeerslicht noodzakelijk maakt. Ook bij de 
oversteek Steenweg - Voorstad blijft nu een 
verkeerslicht noodzakelijk. Door de geringe 
breedte van de weg, komen vanaf dit punt de 
fietspaden weer naast de rijbanen te liggen.   
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Centrale plein
Het centrale plein tussen het noord- en zuid-
blok is het hart van de ontwikkeling. Het ligt 
centraal in het openbare-ruimtenetwerk. De 
open zijde naar de Keutelbeek en de Schoots-
velden maakt de markante positie van het 
plein in de stedenbouwkundige opbouw van 
Sittard sterk beleefbaar. Door de ligging van 
aansluitende wegen en entrees van de gebou-
wen lopen de verbindingen kriskras over het 
plein. Dit zorgt voor een levendig beeld. Plaats 
en richting van de brug naar de Schootsvelden 
dragen bij aan de dynamiek. De boomgroep 
vormt een rustpunt. In de beschutting van de 
bomen is een aangenaam verblijfklimaat en op 
het markante raakvlak van plein, beek en veld 
biedt een royaal zitelement aanleiding om van 
het uitzicht te genieten. Het meubel is zo ge-
vormd, dat men goed zicht heeft op het komen 
en gaan van bezoekers van Ligne.

In de hoek van de Hogeschool geeft een twee-
de, kleiner, element zitgelegenheid. Het midden 
van het plein is open en vrij voor incidenteel 
transport, evenementen en voor de diverse 
loopbewegingen. De natuurstenen bestrating 
verbijzondert deze centrale plek. Hierboven 
hangt een wolk van kristallijne lichtobjecten. 
   

Details centrale plein
Aansluitend op het materialenpalet van de 
binnenstad zijn de straten van Ligne verhard 
met gebakken klinkers en natuursteen platen 
en keien. Dit zijn bij uitstek materialen die een 
warme sfeer oproepen, gracieus verouderen 
en ook gevoelsmatig tijdloos zijn. De kleurstel-
ling verschilt op een bescheiden wijze van de 
straten van de historische binnenstad. Een deel 
van de bestratingsmaterialen krijgt zijn vervolg 
in de straten richting station.
De centrale positie van het plein komt tot uiting 
in het gelige natuurstenen middenveld en de 
natuurstenen zitelementen. De zitelementen 
hebben een zachte uitstraling door de soepele 
rondingen en de afwerking van het oppervlak 
(leader finish). Het element aan de beek is als 
wang aan de brug verbonden. De vloer is hier 
verlaagd, waardoor het element vanaf het plein 
laag oogt, maar aan de beekzijde een comfor-
tabele zitgelegenheid biedt. 

Schootsvelden 
Het uitgangspunt is de Schootsvelden zo open 
mogelijk te houden. Open is overigens niet leeg 
en ongebruikt. De uitgestrekte grasvelden wor-
den met enkele paden doorkruist. Een enkele 
lijn is door een bomenlaan begeleid, elders 
staan op strategische plaatsen losse boom-
groepen. De posities en verschijningsvorm 
van de nooduitgangen en liftopbouwen van de 
ondergrondse parkeergarage zijn zo ontwor-
pen, dat ze een minimale invloed op dit beeld 
hebben. De paden zijn van asfalt met een lichte 
splitlaag. Het met Netlon versterkte en gedrai-
neerde grasveld is geschikt voor het organi-
seren van evenementen. En met de hergraven 
grachten is het water teruggebracht.

Keutelbeek
In Zitterd ReviSited wordt het water weer 
teruggebracht in de stad door de grachten en 
wallen in ere te herstellen. Twee beeklopen 
dringen via een ondergrondse infrastructuur 
door tot diep in de historische binnenstad en 
vormen in potentie het ecologisch basisnetwerk 
van het gebied. Om dit groen/blauwe netwerk 
te versterken, is het de ambitie om het water 
in de beken weer zichtbaar te maken. Eén van 
deze beken is de Keutelbeek. Deze loopt tussen 
het historische centrum van Sittard en de 
toekomstige bebouwing van Ligne. Deze beek 
is grotendeels overkluisd, maar zij zal na de 
transformatie van dit gebied zichtbaar zijn.

De loop van de beek is divers van karakter. 
Stroomopwaarts verandert die van stads 
naar verborgen tot suburban. Het karakter is 
bepalend voor de uitvoering van de oeverlijnen. 
Ter hoogte van Ligne betekent dit dat aan de 
gebouwzijde een harde stedelijke rechtlijnige 
grens wordt getrokken die een stenig uiterlijk 
heeft. Deze kade is onderdeel van de archi-
tectuur van dit gebied en op sommige punten 
onderdeel van de gebouwen. 

De andere kant van de beek is verbonden met 
de Schootsvelden. Deze oeverlijn heeft een 
groen karakter. Het open groene veld tussen 
het oude en het nieuwe centrum vormt een 
belangrijke schakel in de groenstructuur van 
Sittard. Het beekpeil varieert per seizoen 
aanzienlijk en ook daarbinnen is de wisseling in 
waterafvoer groot. Het gangbare niveau van het 
water is bescheiden, maar in extreme omstan-
digheden kan het water ter hoogte van Ligne 
aanzienlijk worden opgestuwd. Voor een goede 
doorstroming is een evenwichtige ontwikkeling 
van het dwarsprofiel in de lengte van de beek 
noodzakelijk. Eventuele verspringingen in de 
kademuur dienen beperkt te zijn en rekening 
te houden met mogelijke ophoping van vuil. De 
beek kan deels een grotere breedte hebben dan 
de huidige 5 meter van de koker. Om te voor-
komen dat de stroomsnelheid te veel afneemt, 
vullen ondiepe eilanden de breedte deels op 
(te vergelijken met grindbanken in vlechtende 
rivieren). De bodem van de beek wordt met 
stortsteen verstevigd.
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Verlichting centrale plein
Voor het goed functioneren van het plein is het 
van belang dat de ruimte vrij is. De verlichting 
is daarom opgehangen aan lange spankabels. 
Door daar enkele kabels aan toe te voegen is 
het mogelijk ook illuminatie aan te brengen. 
Als een wolk, samengesteld uit kunststof 
kralen met onregelmatig geslepen vlakken: een 
sieraad, luchtig zwevend boven de ruimte. Door 
het gebruik van een speciale folie verlopen de 
kleuren overdag afhankelijk van de kijkhoek. 
Het kleurspectrum is sprankelend, helder en 
zacht en het verloop zit in de warme tinten 
(geel, oranje, rood). Zelfs op een grijze dag 
lichten de kralen boven het plein op. ‘s Avonds 
kleuren de kralen van binnenuit op en krijgt het 
de uitstraling van een lichtwolk: een feeëriek 
dek dat de verbinding tussen de instellingen 
aan weerszijden van het plein benadrukt.

Tussen de kralen zijn armaturen voor de ba-
sisverlichting opgenomen. De wolk hangt niet 
in de zichtlijn naar de kerktoren. Het is een 
bescheiden, maar herkenbare toevoeging aan 
het centrale plein. Naast een gevoel van gebor-
genheid verleent het een bijzonder, spranke-
lend karakter aan de plek. Het geheel laat de 
identiteit van het plein als een nieuw centrum 
voor cultuur in Sittard zien. Zo is het centrale 
plein in balans: tussen nieuw en uitdagend, 
en traditioneel en vertrouwd. De aangename 
maatverhoudingen, de natuurlijke uitstraling 

Brug centraal plein
De brug over de Keutelbeek verbindt het oude 
centrum met het nieuwe plein. De schuine 
aanlanding is een afgeleide van de hoofdroute 
die vanaf de binnenstad naar de Deken Tijs-
senstraat leidt. De brug is bestemd voor voet-
gangers en fietsers. Maatvoering en belasting 
houden rekening met de carnavalsoptocht. De 
brug is ook geschikt voor incidenteel gebruik 
door hulp- en nooddiensten.

De verhouding tussen de overspanning en de 
breedte geven de brug een slank en informeel 
karakter. De verdikking aan de pleinzijde accen-
tueert de relatie met het plein en is afgestemd 
op de extreem hoge afvoer- en waakhoogte. 
Aan de bovenzijde worden plint en pleinver-
harding doorgezet tot aan het materiaal van de 
paden van de Schootsvelden. Het is alsof een 
brug openklapt naar de Schootsvelden.

Kademuur centraal plein
De kademuur van het plein onderscheidt zich 
enigszins van die van de gebouwen. Het open-
bare karakter is daarmee afleesbaar en het 
geeft een geleding die het stedenbouwkundige 
ritme volgt. Naast de verticale geleding is in de 
rode bakstenen muur een horizontaal patroon 
van gele Kunradersteen opgenomen. Het is 
een verwijzing naar de historische binnenstad. 
In deze strepen is ruimte voor planten om 
te groeien. Het geeft de muur een doorleefd 
karakter. De muurvegetatie is een belangrijke 
ecologische kwaliteit en tevens verlevendiging 
van de wand. Spuwers in de kade geven zicht-
baarheid aan de hemelwaterafvoer. 

van de materialen van gebouwen en bestrating, 
de beschutting van de bomen en het spectacu-
laire uitzicht over de Schootsvelden op de histo-
rische kern, zijn op een opgewekte, luchtige en 
fonkelende wijze aangevuld door de wolk.
Met uplights onder de bomen op het plein 
ontstaat er verticale diepte en helderheid op 
het plein.        

Met uplights onder de bomen op het plein 
ontstaat er verticale diepte en helderheid op 
het plein.        
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