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 De publicatie JIDDERINNE VÓLT ZIECH DOA 
HEEM laat zien wie er de afgelopen 50 jaar in de 
flats van Bleijerheide hebben gewoond. Huidige 
en voormalige bewoners vertellen in interviews 
over het leven in en om de markante gebouwen 
boven op het plateau van Kerkrade. Anno 2015 
komt de fysieke levensduur van de flats in de 
huidige vorm zichtbaar tot een einde. Dit vraagt 
om een evaluatie. Wanneer en waarom sloeg het 
positieve imago van ‘Het Nieuwe Wonen’ om naar 
het imago van ‘Vergane Glorie’? Het gefragmen-
teerde antwoord komt van zesentwintig geïnter-
viewde bewoners. 

 De lessen uit de levenscyclus van het bouw-
type galerijf lat zijn van belang voor architecten, 
ontwikkelaars en beleidsmakers. De conclusies 
zijn met name van belang voor de toekomst van 
Bleijerheide en haar inwoners. De flats in de Ur-
sulastraat, Jonkerbergstraat en Voorterstraat 
zijn eigendom van woningcorporatie HEEMwo-
nen. In 2012 werd één van de vier f lats gesloopt. 
Het werd duidelijk dat een dergelijke ingreep een 
grote emotionele impact heeft op de huidige en 
voormalige bewoners. Om deze reden benader-
de HEEMwonen het architectenbureau Maurer 
United Architects om een ‘Burenboek’ te maken. 
Het boek vormt een herinnering aan de flats en 
haar bewoners.
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 Eind 2014 werd een bewonersbijeenkomst in 
het Patronaat in Bleijerheide georganiseerd om 
de huidige en voormalige bewoners te benade-
ren voor medewerking. Met geïnteresseerde be-
woners werd een afspraak gemaakt om een inter-
view af te nemen. De huidige bewoners werden in 
de context van het eigen interieur door fotograaf 
Perry Schrijvers geportretteerd. Voormalige be-
woners werden in een van de leegstaande wo-
ningen gefotografeerd. De interviews leverden 
een mix van feiten en persoonlijke verhalen op. 
Aspecten uit het ‘verleden, heden en toekomst’ 
werden tegenover het ‘individu en de gemeen-
schap’ geplaatst. De informatie uit de interviews 
maakte het mogelijk het leven in de flat in een 
breder perspectief te plaatsen.

 Uit de verhalen van de bewoners konden 
in grote lijnen twee fasen in de aanloop en le-
vensloop van de flats worden afgeleid. De eer-
ste fase van 1965 tot 1990 werd gekenmerkt door 
optimisme en een goed functionerende woonge-
meenschap. De tweede fase van 1990 tot 2015 
beschreef de geleidelijke teloorgang van het 
functioneren van de typologie galerijf lat en het 
uiteenvallen van de sociale samenhang. 

 Tenslotte schetsten de bewoners een opti-
mistische vooruitblik naar een toekomstige fase 
voor het gebied.  

SEMI-OPENBAAR

PRIVÉ
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MICHAEL JOZEF EN SEBILLE SALOBIR

PAUL EN SEBILLE HERMANS

FERDINAND EN MARIA WOBMA

COR STAVINGA

HORST EN CLARA BUSCHGENS

ULRIKE ARETS

WIEL EN ANJA QUADFLIEG

JOZEF EN GERTIE SCHROEDERS

PETRONELLA TE BOEKHORST

MARTIEN EN HENNY KORVER

YOLANDA DE BRUIN

JOICE BRAUER

DE LAATSTE BEWONERS VAN FLAT D
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MARTIEN EN HENNY KORVER

YOLANDA DE BRUIN

JOICE BRAUER
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VOOR DE WIND

Sebille Salobir werd geboren in Bleijerheide. Ze heeft eerst met haar 
ouders en zes broertjes en zusjes in de Lodewijkstraat gewoond. 
Haar man Michael Jozef Salobir komt uit Chevremont. Hij werkte in 
de mijn en speelde accordeon in een orkest. Ze ontmoetten elkaar in 
café ‘Lataster’ in de Pannesheiderstraat. “Toen we pas getrouwd wa-
ren, hadden we het liefst een eengezinswoning gehad”, vertelt Sebil-
le. “Die kregen we toen niet. We kregen uiteindelijk een woning van 
woningbouwvereniging Land van Rode. Dat was een flat in de wijk 
Holz in Kerkrade. Toen de mijnen sloten, moesten we op zoek naar 
een nieuwe woning. Het stoken op kolen werd te duur.”

FEEST OP ZONDAG
“In de flat aan de Ursulastraat werden de 
‘belangrijkere’ mensen gehuisvest”, herinnert 
Sebille zich. “Zo woonde op de negende 
verdieping de voorzitter van de huurderbe-
langenvereniging en op de tiende etage drie 
officieren van de AFCENT. Vanwege hun 
hogere functie wilden zij niet in de Engel-
se flat aan de Jonkerbergstraat wonen. 
Die Engelsen brachten wel wat leven in de 
brouwerij. Toen de speeltuin er nog niet was, 
zetten ze elke zondag tafels buiten op het 
braakliggend terrein. Elke tafel werd versierd 
met een fles whisky. Ze organiseerden dan 
verschillende wedstrijdjes onder elkaar. 
Ze hadden bijvoorbeeld een sport, waarbij 
mannen en vrouwen verkleed met elkaar 
vochten. Wij Nederlanders stonden hier elke 
zondag met open mond naar te kijken. Het 
was vermakelijk om te zien.”

GOUDEN TIJDEN
“Vanaf het begin huurden we een garage bij 
onze woning, voor de auto”, vertelt Sebille. 
“De melkboer huurde ook een garage en 
daar had hij een klein winkeltje. Zijn échte 
winkel had hij op de Bleijerheiderstraat en 
daarvan bracht hij producten mee naar de 
flat zoals groenten en zuivelproducten. De 
winkeltjes in de buurt hebben gouden tijden 
gehad in de tijd dat de AFCENT nog in de 
flat in Bleijerheide zat. Alles veranderde toen 
de mensen van de AFCENT vertrokken.”

TOCH NIET TE DUUR
In 1963 werd hun zoon geboren. Niet lang 
daarna hebben Sebille en Michael Jozef zich 
aangemeld voor een flat in Bleijerheide. Die 
woningen waren wel wat duurder. Als ze hun 
stookkosten erbij rekenden, kwamen ze toch 
goedkoper uit. Sebille kan zich de bouw van de 
flats nog goed herinneren. Haar zus woonde 
op dat moment tegenover de plek waar de flats 
gebouwd werden. “Bleijerheide was toen een 
arme wijk. De lonen waren heel laag in die tijd, 
omdat alles terug opgebouwd moest worden 
na de oorlog. De mensen in de wijk dachten 
dus dat ze de flats nooit verhuurd zouden 
krijgen. Volgens hen waren ze veel te duur. De 
woningnood bleek zo hoog, dat de flats snel 
verhuurd waren.”

VERHUISD VOOR DE WIND
Sebille en haar man verhuisden in 1967 naar 
de flat aan de Ursulastraat. “Je kreeg in die tijd 
ook niet zomaar een woning in de flat”, weet 
Sebille nog. “Je moest van goede afkomst zijn 
en een inkomen voorleggen.” Dat had Michael, 
die na de sluiting van de mijnen werk vond als 
vertegenwoordiger bij een pompenfabriek in 
Maastricht. “Het contact was erg goed onder 
de bewoners, we hebben 24 jaar lang met ple-
zier op de tiende etage gewoond. Sinds 23 jaar 
wonen we nu op de achtste etage, vanwege 
mijn angst voor storm op de tiende etage. Op 
de bovenste etage voel je de flat tijdens een 
storm letterlijk heen en weer bewegen.”

LIEVER WONEN DAN WANDELEN
Er is lange tijd sprake geweest van nieuwe 
flats, na de sloop van de huidige. Sebille: 
“Iedereen was heel blij met dit plan, om-
dat we dan de mogelijkheid hadden om 
hier te blijven wonen. Als er echt gesloopt 
moet worden, dan zouden er wat mij betreft 
nieuwe woningen moeten komen. Ik zou het 
jammer vinden als er hier alleen een park 
zou komen om in te wandelen.”

FEEST
Sebille en haar man gingen wekelijks naar 
de kerk, samen met haar zus. Er werden 
door de kerk heel veel feesten georgani-
seerd, deels ook om geld in te zamelen. 
Het bestuur van de kerk organiseerde dan 
feestavonden en bouwde feesttenten op. “De 
hele buurt kwam hier naartoe. De huurder-
belangenvereniging organiseerde ook wel 
eens feestjes in de zomer. Er werd dan een 
groot buffet gemaakt voor iedereen die in de 
flat woonde.”

SOCIAAL ACTIEF
De zoon van Sebille en Michael Jozef ging 
naar de jongensschool op de Pannesheider-
straat. Deze school is ondertussen gesloopt. 
Hij was lid van de judovereniging, de padvin-
ders en de voetbalvereniging in Bleijerheide. 
Ook zijn ouders zijn altijd zeer actief geweest 
in het sociale leven van Bleijerheide. Sebille 
gaat tegenwoordig naar yoga en Michael 
Jozef speelt ‘koersbal’ in het Patronaat. “We 
zijn ook allebei vrijwilliger bij Impuls. Dit is 
een welzijnsorganisatie die mensen hulp, 
informatie, advies of begeleiding biedt op het 
gebied van zelfredzaamheid en deelname 
aan de maatschappij. Om de drie maanden 
brengen we samen de seniorenblaadjes 
rond.”
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DE BASIS VAN EEN BIJZONDERE GEMEENSCHAP

Ook Paul en Sebille Hermans zijn bewoners van het eerste uur. Paul 
leerde zijn vrouw Sebille kennen in een winkel in Bleijerheide, waar 
zij toen werkte. In 1967 verhuisden ze samen naar de flat aan de Ur-
sulastraat. Ze herinneren zich samen vooral de hechte gemeenschap 
die ontstond in de flat. Een bijzondere samenleving, waar ze graag 
in hebben gewoond. Paul werd geboren in Bleijerheide. Op zijn der-
tiende is hij in de mijn gaan werken. Dat  mocht eigenlijk pas vanaf je 
veertiende. Hij mocht een jaartje eerder van school af, omdat zijn va-
der invalide was geraakt door het werken in de mijn. Hij werkte onder 
de plek waar later de flats gebouwd werden. 

EEN BIJZONDERE GEMEENSCHAP
In de jaren dat Paul en Sebille in de flat woon-
den, ontstond er iets moois. “De sociale contac-
ten waren bijzonder, vanaf het eerste moment 
dat we hier woonden. Toen twaalf jaar geleden 
de sloop voor het eerst ter sprake kwam, heb-
ben we met een hele groep bewoners protest 
gevoerd. We hebben laten zien dat we een hele 
hechte groep mensen waren, die allen voor 
hetzelfde doel streden: ‘onze bijzondere ge-
meenschap in stand houden! Zo hebben we de 
sloop op de lange baan weten te schuiven. Ik 
wil eigenlijk geen protestverhaal houden, maar 
juist benadrukken hoe mooi en bijzonder onze 
gemeenschap hier nog steeds is.”

HEEL KERKRADE KWAM KIJKEN
Sebille werkte jaren in de keuken van het 
jongenspensionaat in Bleijerheide. “Er zaten 
jongens uit heel Nederland”, vertelt Sebille. “Ze 
bleven de hele week. Vaak omdat de ouders 
geen tijd hadden, of omdat er problemen waren 
met de opvoeding. Op woensdag middag 
bracht ik soms jongens mee naar huis. Zo 
konden ze even sleeën op het terrein achter 
de flats of spelen in de speeltuin.” De kerk, het 
klooster en het verenigingsleven hadden veel 
impact op het leven in Bleijerheide. De proces-
sie was een groot jaarlijks gebeuren. “Het leek 
wel een grote carnavalsstoet” herinnert Sebille 
zich. “Alle scholen deden er aan mee. Heel 
Kerkrade kwam kijken naar de processie van 
Bleijerheide. 

TEKENSCHOOL
Paul had een passie voor tekenen en deed dat 
verdienstelijk. Als jongste lid van de katholieke 
mijnwerkersbond werd Paul geïnterviewd voor 
het maandelijkse krantje, waarin ook een aantal 
van zijn tekeningen werden opgenomen. Daar-
na werd hij gestimuleerd om zich vooral aan te 
melden bij de Parijse tekenschool. “Dat deed 
ik”, vertelt Paul. “De eerste tekenopdracht die 
ik thuis toegestuurd kreeg, betrof een naakt-
tekening. Mijn vader vond dat ik daar nog niet 
klaar voor was, dus daar stopte het toen. Maar 
tekenen en schilderen is wel altijd mijn hobby 
gebleven.”

EIGEN WERK 
Het interieur van Paul en Sebille gaat al acht-
enveertig jaar mee. Alle schilderijen die in de 
woning hangen zijn van Paul zelf. Zijn andere 
passie is het schrijven van muziek en teksten. 
Voor schuttersvereniging ‘De grijze hoed’ heeft 
hij bijvoorbeeld een mars geschreven. Voor de 
Martino’s (Martien Korver, een van de leden, 
woont ook in de Ursulaflat) schreef hij de tekst 
van de lokale hit ‘D’r Joep kunt van d’r sokkel 
aaf’ (winnaar Kirchröadsjer Sjlajerparade 2007). 
Daarnaast schrijft hij ook voor Wiesse Sjwaam. 
Dit is een mannenkwartet uit Kerkrade, dat lied-
jes in het Kerkraads, Duits, Engels en Neder-
lands zingt. De nummers ‘Roeë floes’ (winnaar 
Kirchröadsjer Sjlajerparade 2013) en ‘Iech bouw 
miech mit mie Biella’ (finalist Parksjtad Leedjes 
Konkoer 2015) waren een succes.

Als kleine jongen maakte ik mee dat de 
weilanden plaats moesten maakten voor vier 
reuzengrote flats. Op een gegeven moment 
stampten ze die blokken uit de grond. Een 
bloeiende tijd brak aan, een plek vol met 
spelende kinderen, een plek met mensen 
van veel verschillende nationaliteiten. En nu 
zou het weer worden wat het ooit geweest is: 
gras. Dat kun je je moeilijk voorstellen.”

SUCCESVERHALEN
De ‘Wurmtaler Musikanten’ zijn ook een 
succesverhaal uit Bleijerheide. De ‘Wurmta-
ler’ werden in 1963 opgericht door Harmonie 
St. Aemiliaan. De initiatiefnemer was Joep 
Handels. “Als zij speelden, dan was het feest 
in Bleijerheide”, vertelt Sebille. “Ook Hein-
tje Simons is nationaal bekend en komt uit 
Bleijerheide. Heintje had een paard, dat op 
een klein weiland aan de Voorterstraat stond 
- voordat de flats hier kwamen.”

BEELDBEPALEND
“We hebben de sloop kunnen uitstellen, 
maar niet kunnen afstellen”, aldus Paul. “Met 
de sloop haal je een aantal heel beeldbepa-
lende en sociale aspecten weg uit de wijk. Ik 
zal me ontworteld voelen, als ik hier defini-
tief vertrek. De gemeenschap, onze ooit zo 
bijzondere samenleving, zal uiteenvallen. Dat 
kunnen we nooit meer terug tot leven roepen 
en we zullen dat ook nooit meer meemaken. 
Ik ben blij dat ik er deel van heb kunnen 
uitmaken.”

WORTELS
De speciale band die Paul met Bleijerheide 
heeft, gaat verder dan enkel de flat. “Ik heb 
op deze plek gespeeld, gevoetbald, aardap-
pelen geraapt bij de boer en onder de bodem 
in de mijn gewerkt. Ik woon er nu al achten-
veertig jaar, mijn wortels liggen hier. 
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DE MENSEN, HET UITZICHT EN HET GROEN

Ferdinand Wobma herinnert zich de dag dat ze naar de flat verhuis-
den nog, alsof het gisteren was. “Het was op een maandag in 1967. 
Met heel ons hebben en houden kwamen we toen in de flat. Dat was 
het begin van een mooie en lange geschiedenis. De flat was onze 
eerste woning samen.” Ferdinand groeide op in een mijnwerkersge-
zin in Chevremont. Zijn familie komt uit het Friese Franeker. Toen hij 
vijftien werd, kon Ferdinand in de ondergrondse vakschool beginnen. 
Hij heeft zo’n 20 jaar in Eygelshoven, in de mijn Julia gewerkt. Net als 
zijn vader en zijn zeven broers vroeger. Na de sluiting van de mijnen 
is Ferdinand in Herzogenrath gaan werken. Daarna in München, bij 
een Duits bouwbedrijf. 

WALHALLA VOOR KINDEREN 
Ferdinand en Maria kregen twee kinderen in 
de flat. Ze zijn er geboren en getogen. “De 
speeltuin was er nog niet toen we hier kwa-
men wonen”, begint Ferdinand. “Die hebben 
we helemaal zelf gebouwd. Achter de flats 
werden in de zomer zwembadjes voor de 
kinderen opgezet. Van meneer Quadflieg 
kregen we dan water om deze zwembad-
jes te vullen. Als de kinderen dan naar bed 
waren, zaten de ouders nog gezellig na te 
kletsen met een biertje. De speeltuin was 
leuker dan vakantie.”

EEN HEEL BLIJ VOLK 
Ferdinand was heel actief in het verenigings-
leven. Zo is hij veertig jaar bij de Schutterij 
Prins Hendrik Nulland geweest en achttien 
jaar scheidsrechter geweest bij de KNVB. 
In het weekend werkte hij bij een viskraam 
op de markt. Zijn vrouw Maria ging weke-
lijks bloemschikken en kegelen, waar ze 
ook weer mensen leerde kennen en vriend-
schappen sloot. Ze had zowel in de flat als 
buiten de flat veel vrienden. Maria: “Er was 
een grote saamhorigheid onder de mensen 
van Bleijerheide, het was als het ware één 
vriendenkring. We zijn een heel blij volk. De 
wijk die Bleijerheide was, kun je het beste 
omschrijven als één grote feestboel!”

HOOG AANZIEN
Zijn vrouw Maria is geboren en getogen 
Bleijerheidse. Haar vader en haar twee 
broers hebben ook in de mijn gewerkt. 
Maria herinnert zich de tijd vóór dat de flats 
gebouwd werden nog goed, toen het nog 
voetbalvelden waren. “Deze reusachtige flats 
stonden symbool voor het nieuwe wonen”, 
vertelt ze. “Er gingen architecten en inge-
nieurs wonen. De flats hadden een hoog 
aanzien in de wijk. Toen deze mensen kinde-
ren kregen, verhuisden ze naar een grotere 
woning. Voor Ferdinand en mij was de flat in 
eerste instantie maar een tijdelijke woning. 
Maar we wonen er nog altijd, omdat we het 
er zo prachtig vinden.”

NOOIT RUZIE
“In het begin was de gemeenschap hecht”, 
vervolgt Maria. “Overlast was er niet, het 
was vooral gezellig. Een vriendin die te-
genover de flat woont, heeft al 40 jaar ruzie 
met de buren vanwege een overhangende 
boom. Het is echt een unieke flat. Want ook 
al wonen hier 100 gezinnen samen, ruzie 
hebben wij hier nooit meegemaakt.” In het 
begin huurde het stel een garage bij hun 
flat, maar deze is op een gegeven moment 
overgedragen aan melkboer Geerkens. Hij 
begon er een kleine winkel voor de mensen 
van de flats.

We gaan niet echt op de koffie bij mensen.” 
Terugkijkend naar de beginperiode hebben 
ze een fijne tijd gehad. “Voor ons was de flat 
in eerste instantie maar tijdelijk. We wonen 
er nog altijd, omdat we het er zo prachtig 
vinden. Vanwege de mensen om ons heen, 
het uitzicht en het groen. We hebben er ab-
soluut geen spijt van dat we hier zijn blijven 
plakken!”

EIGENAARDIG VOLK
“Als de Wurmtaler Musikanten kwamen 
spelen was heel Bleijerheide er bij”, vertelt 
Ferdinand. “De Wurmtaler brachten de men-
sen samen, het zorgde voor een bepaalde 
verbondenheid. Ze waren bekend tot in 
Friesland!” Maria vindt de wijkbewoners ook 
iets karakteristieks hebben. “Het is een ei-
genaardig volk, de mensen van Bleijerheide. 
Als je er graag bij wilde horen, dan had je het 
heel moeilijk. We hadden onze eigen winkels 
en onze eigen vrienden. Het Dr. Ackensplein 
was als het ware een klein dorp op zich, alle 
voorzieningen waren er aanwezig. Dat is 
enorm veranderd de laatste jaren. Alle voor-
zieningen zijn nu weg, er is eigenlijk niets 
meer. De laatste jaren zijn er meer jonge 
mensen in de flat komen wonen. Zij zoeken 
het contact niet op met de huidige bewoners. 
Het sociale patroon is helemaal verschoven. 
Iedereen is altijd gejaagd en gestrest. Dat 
heeft veel invloed op het sociale leven.”

GEEN SPIJT
“Wij hebben ondertussen twee kleinkinde-
ren”, besluit Maria. “Daar gaan we jaarlijks 
een week mee op vakantie. We besteden 
daar vooral veel aandacht aan. Ook gaan 
we heel vaak fietsen of wandelen. In Bleijer-
heide zijn wij als het ware met iedereen 
bevriend. We kennen heel veel mensen van 
zien. Maar de sociale contacten die wij nog 
hebben, spelen zich vooral buiten af. 
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DE OUDE GARDE

De moeder van Cor Stavinga was een Brabantse en zijn vader een 
Fries. Net als veel anderen waren zijn ouders naar Limburg getrok-
ken vanwege de werkgelegenheid. Het ‘grote geld’ lag in die tijd in 
het zuiden van het land. Cor groeide op in een mijnwerkerswoning in 
Terwinselen. Zijn vrouw Ria kwam uit het Noord-Brabantse Kaatsheu-
vel. Via een neef van Cor leerden de twee elkaar kennen en de liefde 
bloeide op. 

GEZONDE BUITENLUCHT
Cor en Ria kregen een zoon in de flat. “Van-
wege de bronchitis van onze baby kregen we 
van de kinderarts het advies om op vakantie 
te gaan in de bossen”, vertelt Ria. “Dus trok-
ken we regelmatig naar het Schwarzwald in 
Duitsland. Het hielp. Onze zoon kreeg later 
veel vriendjes in de flat en in de omgeving. 
Hij was ook lid van de voetbalvereniging 
KVC Oranje. Dat was voor ons een reden 
om hier te blijven wonen. Na vijf jaar zijn we 
wel verhuisd, naar de flat van de buren. Die 
was iets ruimer en er was een extra slaapka-
mer.” In die tijd zijn Cor’s ouders tegenover 
de flats in zorgcentrum Vroenhof komen 
wonen. Daardoor konden zij de zorg van hun 
kleinzoon deels op zich nemen. 

BERICHT VAN DE SLOOP
Toen in 2004 werd besloten dat de flat aan 
de Ursulastraat als eerste gesloopt zou 
worden, schrokken Cor en Ria daar wel 
van. “Met zes mensen van onze flat hebben 
we toen een commissie opgericht en actie 
gevoerd om dit te voorkomen. We legden 
hierdoor contacten met de huurderbelangen-
vereniging en de woningcorporatie. Onze ac-
tie heeft iets opgebracht, want de flat wordt 
nu als laatste gesloopt.”

NIET GOEDKOOP
Cor en Ria trouwden in 1967 en gingen op 
zoek naar een eigen woning. Via een vriend 
kwamen ze niet veel later in de flat terecht, 
vlak nadat deze gebouwd was. Deze vriend 
woonde al in de flat en het leek een ge-
schikte starterwoning. De huur bedroeg 116 
gulden per maand in die tijd, wat zeker in die 
tijd niet goedkoop was. “De wijk Bleijerheide 
sprak me niet direct aan”, vertelt Cor. “Het 
had de naam van een chiquere buurt, waar 
de beambten van de Dominiale mijn woon-
den. Toch hebben we de stap gemaakt.” 

EVEN WENNEN
Voor Ria was het leven in de flat in het 
begin wennen, omdat ze opgroeide in een 
vrijstaande woning. Ze is groot voorstander 
van het buitenleven, dus dat sloot niet aan 
bij het type woning waarin ze toen gingen 
wonen. In het begin bouwden ze voorna-
melijk contacten op, via de vriend die er al 
woonde. Cor en Ria werkten beiden bij de 
post. Cor werkte tot 1978 in Kerkrade en 
kon daarna promotie maken, waardoor hij 
overgeplaatst werd naar Maastricht. Met zijn 
collega’s richtte Cor een koor op, waar hij 
achtereenvolgens voorzitter, penningmeester 
en secretaris geweest is. Hij is ook een jaar 
Prins Carnaval van de Post geweest.

GEMOEDELIJKER
Cor en Ria gingen wekelijks naar de kerk. 
“Het kerkelijk leven was vroeger heel goed 
in Kerkrade”, vertelt Cor. “De kerk werd 
bestuurd door de paters en het ging er toen 
allemaal wat soepeler aan toe. Het leven 
was gemoedelijker, terwijl ik het gevoel heb 
dat het nu toch wat harder geworden is. Het 
leven in de flat is erg veranderd door de 
nieuwe bewoners. Zij zoeken het contact met 
de huidige bewoners niet op. Voor mijn ge-
voel zijn ze meer gericht op zichzelf en hun 
eigen leven. De oude garde vormt wel nog 
een kleine gemeenschap op zich.” 

OPNIEUW BEGINNEN
‘Mijn vrouw en ik zouden het liefst in Bleijer-
heide blijven wonen. We hebben er altijd 
graag gewoond en zouden het moeilijk 
vinden om de plek na zoveel jaren achter te 
laten. Wij hebben hier iets opgebouwd. Als 
we ergens anders gaan wonen, moeten we 
weer opnieuw beginnen.”
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BEWONERS VAN HET EERSTE UUR

Het was 30 januari 1967. Het terrein was nog een modderveld, de flats 
waren pas afgebouwd. Horst en Clara Buschgens weten het nog goed. “Er 
woonden nog maar weinig mensen in de flat aan de Ursulastraat, wij wa-
ren echt één van de eerste bewoners.” Samen blikken ze terug op een tijd, 
waarin ze eigenlijk niets hebben gemist. Behalve misschien een flink zo-
merterras. Horst Buschgens komt uit het Duitse Merkstein, in de gemeente 
Herzogenrath. Clara heeft altijd in de Gladiolenstraat in Kerkrade gewoond. 
Ze hebben elkaar leren kennen op de winterkermis in Kerkrade. “Toen 
we samen gingen wonen was ik 22 en Horst 24”, vertelt Clara. “Daarvoor 
woonden we anderhalf jaar in Duitsland, in een kleine woning. We kwamen 
in de flat wonen omdat het een goedkope woning was.” 

Op vakantie gingen we met de trein. Toen 
de kinderen uit huis waren, werden we lid 
van de Jeu-de-Boulesclub van meneer 
Arets. Bijna alle bewoners van de flat aan 
de Ursulastraat waren lid. Bij het overlijden 
van meneer Arets is alles jammer genoeg uit 
elkaar gevallen.” 

UITGEVLOGEN
De kinderen zijn inmiddels uitgevlogen. Ze 
wonen wel in de buurt, maar niet in een flat. 
“Onze zoon woont nu in Heerlen”, vertelt 
Horst. “Onze dochter in de wijk ‘De Gracht’ 
in Kerkrade. Zij hebben allebei een huis 
gekocht met een grote tuin, ze wilden in geen 
geval in een flat wonen. Die tuin hebben ze 
toch altijd gemist.” Ook de andere kinderen 
van de flat zijn allemaal weggetrokken uit 
Bleijerheide, omdat er weinig woonruimte en 
werk is.

NIEUWKOMERS
“Bleijerheide heeft geleidelijk veel verand-
eringen ondergaan”, blikken Horst en Clara 
terug. “De grootste verandering is dat nu alle 
voorzieningen weg zijn. Een pinautomaat 
vind je nu alleen nog maar in het centrum, 
net als veel andere voorzieningen. Heel veel 
mensen trekken weg en verhuizen die voor-
zieningen achterna. In de afgelopen jaren is 
het sociale leven in de flat daardoor veran-
derd. Nieuwe gezinnen zoeken het contact 
niet meer op met de huidige bewoners. De 
nieuwkomers houden de galerijen en omgev-
ing niet schoon. 

GEZELLIGE START
“Een grote overgang was het voor mij niet”, 
vervolgt Clara. “Ik was zelf opgegroeid in 
een flat zonder privé buitenruimte. Voor 
Horst was wonen in een hoogbouwflat wel 
nieuw. Hij was opgegroeid in een huis met 
buitenruimte in Duitsland.” In het begin 
kenden ze nog niemand. De sociale contac-
ten zijn langzaam gegroeid. Van de buren 
hebben ze nooit last gehad. “Het contact 
verliep altijd heel erg goed. Het was altijd 
heel gezellig.”

LEVEN IN BLEIJERHEIDE
Clara en Horst kregen een dochter en een 
zoon in de flat. Zij gingen naar de basis-
school in Bleijerheide en daarna naar 
Kerkrade. Horst werkte in Duitsland. Hij was 
lid van de voetbalvereniging en is drieëntwin-
tig jaar lang scheidsrechter geweest. Clara’s 
ouders zijn na de geboorte van haar zoon 
ook in de flat komen wonen. Ze gingen op de 
negende verdieping wonen en hebben altijd 
op de kinderen gepast. Zo konden beiden 
blijven werken. Hun dochter ging naar de 
gymnastiekvereniging en hun zoon voetbal-
de. Ze speelden ook heel veel in de speel-
tuin beneden. 

IEDEREEN LID VAN DE CLUB
“We hebben nooit een auto gehad”, vertelt 
Clara. “We deden alles te voet, met de fiets, 
met de brommer of met de bus. 

ze stellig. “Daar willen we vanwege het 
gebrek aan voorzieningen niet meer wonen. 
Er is helemaal niets meer te beleven en er 
zijn geen winkels meer. We hebben geen 
band meer met Bleijerheide.” Ze gaan nu al 
fitnessen en winkelen in Duitsland. Weggaan 
zal ondanks alles toch wel heel moeilijk zijn. 
Clara en Horst hebben het grootste deel van 
hun leven immers doorgebracht in Bleijerhei-
de, ze hebben hun kinderen er zien opgroei-
en.

BLIJVEN ONDER VOORWAARDE
Als er nieuwe woningen van drie á vier 
verdiepingen hoog gebouwd zouden worden 
op de plek van de flats, dan zouden ze graag 
blijven wonen. Mits er ook voorzieningen 
geïntegreerd worden. Ze zouden liever niet 
met jongere mensen en starters willen wo-
nen, liefst met mensen van hun leeftijd. Hun 
grootste angst is dat ze geen betaalbare, 
aangename huurwoning vinden, als ze een 
keer de flat moeten verlaten. 

Ze leven veel individualistischer dan wij. Op 
de eerste verdieping is nu ook een nood-
woning gemaakt voor mensen die nergens 
naartoe kunnen. Ze krijgen dan een half jaar 
de tijd om een nieuwe plek te zoeken. Dat 
is een hele andere motivatie dan de onze 
vroeger.” 

ACCEPTEREN
Horst en Clara hebben zich nooit onveilig 
of angstig gevoeld in de flat. “Er is immers 
altijd wel iemand waar je naartoe kunt. Soms 
ervaren we wel geluidsoverlast, omdat je in 
de flat alles kunt horen.” Hun bovenbuurman 
luistert bijvoorbeeld graag naar muziek, 
soms tot ‘s avonds laat. Of ze horen de 
honden van de vierde verdieping die blaffen 
als hun baasjes weg zijn. “Dat is nu eenmaal 
de consequentie als je in een flat woont. 
Dat moet je erbij nemen, anders heb je te 
vaak ruzie met je buren.” Het contact met 
de oudere bewoners is nog altijd heel goed. 
Op hun galerij zitten ze nog vaak allemaal 
samen. Dan zetten ze lekker de tafels buiten 
en drinken samen koffie met een stukje vlaai. 
“Een groter balkon of terras zou mooi zijn”, 
mijmert Clara. “Het balkon aan onze flat is 
veel te smal.” 

DROMEN VAN EEN ZOMERTERRAS
Hun droomhuis zou twee slaapkamers heb-
ben en een groot zomerterras. “Dat huis zou 
absoluut niet in Bleijerheide staan”, zeggen.

JIDDERINNE VÓLT ZIECH DOA HEEM pag. 37



Ul
rik

e 
Ar

et
s



‘WE GEVEN HET NIET OP’

Ulrike Arets werd geboren in Oost-Duitsland. Ze leerde haar man kennen 
in Geilenkirchen. Zij ontmoette hem in een café, tijdens één van zijn optre-
dens. Hij was muzikant en afkomstig van de Gracht, een wijk in Kerkrade. 
Hun leven in Nederland begon in de Pannesheiderstraat. Die woning was 
in zeer slechte staat. En dus begon het stel de zoektocht naar een nieuwe, 
betaalbare huurwoning. Na lang wachten konden ze in 1969 verhuizen 
naar een woning in de flat aan de Ursulastraat. Met zijn drieën, want ze 
hadden inmiddels al een zoontje samen. Betaalbaar was de woning ze-
ker. “De huur die we toen betaalden, bedroeg 167 gulden per maand. Een 
onwaarschijnlijke huurprijs, als je dat vergelijkt met nu”, herinnert Ulrike 
zich.

“De Jeu-de-Boulesbanen waren feitelijk de 
grootste attractie op het terrein. Vooral de 
bewoners van de flat aan de Ursulastraat 
waren betrokken bij deze vereniging. Veel 
mensen die er vanaf het begin bij waren, zijn 
ondertussen al overleden.” 

VRIENDSCHAP
Na het overlijden van haar man is een hech-
te vriendschap ontstaan tussen Ulrike en 
Joice Brauer , die in dezelfde flat woont. In 
de rouwperiode werd Ulrike erg ziek en Joice 
stond in die tijd vaak voor haar klaar. Later 
werd Joice ziek en kon Ulrike er voor haar 
zijn. “Joice is een echte keukenprinses”, vindt 
Ulrike. Zij nodigt wel vaker mensen uit om bij 
haar te komen eten. Ik help haar dan vaak 
met koken, ik ben als het ware haar hulpkok.”

NIET MEER ALS VROEGER
Een plotselinge omwenteling heeft ze niet 
echt ervaren, maar Ulrike voelde wel dat het 
sociale leven in de wijk veranderde. “Het 
kennen van je buren op de galerij, dat werd 
steeds minder. Na het overlijden van mijn bu-
ren kwamen er nieuwe mensen. Hier heb ik 
weinig tot geen contact mee gehad. Ook het 
straatbeeld veranderde ingrijpend. De win-
kels verdwenen en er waren steeds minder 
kinderen buiten. De oudere mensen bleven 
en de nieuwe jonge mensen in de flat legden 
nauwelijks contacten. Vooral op sociaal vlak 
is het veranderd. 

ALLES VOOR DE DEUR
“In onze beginperiode kende Bleijerheide 
een bloeiende tijd. Er waren heel veel kleine 
winkeltjes op de Bleijerheidestraat en de 
Pannesheiderstraat. Het echte centrum was 
gelegen op het Dr. Ackensplein. Alle voorzie-
ningen lagen dus letterlijk voor de deur. De 
bewoners hadden onderling een heel hechte 
relatie. Iedereen was vriendelijk tegen elkaar 
en er was helemaal geen overlast. Als je met 
honderd gezinnen zo dicht op elkaar woont, 
dan moet iedereen zijn steentje bijdragen om 
het leefbaar en aangenaam te houden. En 
dat deden de mensen toen ook. De mensen 
leefden vroeger als het ware op de galerij, 
het sociale leven van de flat speelde zich 
dan ook vooral daar af.”

JEU-DE-BOULES
Ulrikes jongste zoon werd geboren in de flat. 
In de periode dat haar kinderen klein waren, 
was Ulrike altijd thuis. Haar zonen gingen 
naar de basisschool in Bleijerheide en zijn 
later in Heerlen gaan studeren. Haar man 
heeft altijd in de mijn gewerkt, tot deze eind 
jaren ‘60 ging sluiten. “Na de sluiting is hij 
bij de huishoudelijke dienst in het ziekenhuis 
van Kerkrade gaan werken. “Hij is geluk-
kig nooit werkloos geweest”, vertelt Ulrike. 
“Dat kwam in die tijd toch vaak voor.” In 
1995 heeft haar man de Jeu-de-Boulesclub 
opgericht. Die club organiseerde feesten en 
wedstrijden. 

Dat gebeurt nu nog steeds. Nieuwe bewo-
ners zetten de deur niet meer open. Daar-
door is het sociale leven op de galerij niet 
meer zo als vroeger.” 

SOCIAAL LEVEN STIMULEREN
Er zijn gelukkig nog wel bewoners in de flat 
waar ze een goed contact mee heeft. Je 
kan volgens haar nog wel spreken van een 
gemeenschap in de flat aan de Ursulastraat, 
maar de nieuwe bewoners maken er niet 
echt deel van uit. Zij zijn meer op hun eigen, 
individuele leven gericht. Na het overlijden 
van haar man nam Ulrike de fakkel van de 
Jeu-de-Boulesclub over. “Er komen nog 
steeds nieuwe leden bij”, vertelt ze. “Ook 
vanuit Duitsland. We hebben recent nog een 
nieuwe baan aangelegd - achter de flat, op 
de plek waar de speeltuin vroeger was.” Op 
deze manier probeert ze de mensen weer 
samen te brengen en het sociale leven in en 
rondom de flat te stimuleren. “‘Er is een klik 
onder de mensen die door de jaren heen in 
de flat aan de Ursulastraat zijn komen wo-
nen. We hebben iets opgebouwd en willen 
dat nu niet meer opgeven.” Ulrike wil daarom 
heel graag in Bleijerheide blijven wonen en 
het allerliefst in de flat.
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SOCIALE VRIJHEID EN SPONTANITEIT

Jozef ‘Joep’ Schroeders en zijn vrouw Gertie groeiden beiden op in 
Bleijerheide. Na hun bruiloft in 1970 verhuisden ze naar de flat in de 
Ursulastraat. Het was hun eerste woning en als het aan hen had gele-
gen, ook de laatste. “Ik woonde vroeger in de Voorterstraat”, vertelt 
Jozef. “Vlakbij lagen de voetbalvelden van Roda Sport, waar ik bij 
de pupillen voetbalde. De sportvelden lagen op de plek waar later de 
flats gebouwd werden, als antwoord op de woningnood. Nooit ge-
dacht dat ik er nog eens zou komen te wonen.” 

“Tot aan de Duitse grens waren er vroeger 
vele kleine winkeltjes. Zelfs in de garages van 
de flats waren er voorzieningen. Zo was het 
winkeltje van melkboer Geerkens en ook Het 
Groene Kruis er gevestigd.”

KORTE, MOOIE CARRIÈRE 
Gertie heeft eerst in Chevremont gewerkt in 
een winkel en werkte er ook op kantoor. “Later 
ben ik in de kledingfabriek Chas Macintosh in 
Terwinselen gaan werken. Dat was heel mooi 
werk.” Jozef heeft altijd in Duitsland gewerkt. 
Na de sluiting van de mijnen is driekwart van 
de mannen in Duitsland gaan werken. In de 
jaren ‘70 werkte hij in een ijzergieterij, net over 
de grens. “Ik ging elke ochtend met de fiets 
naar het werk”, vertelt Jozef. “Aan de grens 
moest ik dan tot vijf uur wachten, tot de slag-
boom openging. In de jaren ‘80 werd de grens 
opengesteld. Later ben ik bij een hoveniers-
bedrijf gaan werken. Toen werd ik ‘s morgens 
om vijf uur opgehaald met de bus, samen met 
veel andere mannen uit de flat en uit de buurt.” 
Beiden werden in de jaren ‘80 arbeidsonge-
schikt na ziekte.

MUZIKALE TOPPER 
Jozef Schroeders is veertig jaar fluitist geweest 
bij het Fluit- en Tamboerkorps Wilhelmina 
Bleijerheide. Ze werden drie keer Nederlands 
kampioen in de hoogste klasse en namen met 
de vereniging ook drie keer deel aan het World 
Music Contest (WMC) in Kerkrade. 

SPONTANE VRIENDENKRING
“De flats werden volgens mij in eerste instan-
tie gebouwd voor de mensen van Bleijerhei-
de”, weet Gertie nog. “Er werden toen veel 
huizen in de Voorterstraat afgebroken. Bijna 
al deze mensen zijn in de flat gaan wonen. 
Het was gezellig en prettig wonen met al die 
mensen uit Bleijerheide. Het was net één 
grote vriendenkring, dus we hadden het er 
direct naar onze zin. In de flat verliep alles 
heel spontaan. Vooral de sociale contacten. 
Zo zetten de buren wel eens een pannetje 
soep voor onze deur of we ontbeten allemaal 
samen op de galerij. Op onze galerij op de 
zesde verdieping, gebeurde dat heel regel-
matig. We zijn ook drie keer allemaal samen 
op reis geweest, met vier gezinnen van de 
galerij. De eerste reis ging naar Spanje. Dat 
werd ook heel spontaan besloten, tijdens 
een ontbijt op de galerij.”

BLOEIENDE TIJD
“We hebben ook hele goede herinneringen 
aan de Engelse bewoners van de AFCENT”, 
herinnert Gertie zich. “Zij woonden allemaal 
in de flat aan de Jonkerbergstraat. Toen de 
speeltuin er nog niet was, was het nog een 
groot groen terrein. Op tweede Kerstdag 
kwamen de Engelsen dan verkleed naar 
beneden en speelden ze een rugbywedstrijd. 
Dat was heerlijk om naar te kijken.” Naast 
een mooie gemeenschap in de flat, kende 
ook de wijk een bloeiende tijd.

We zijn bevriend met veel mensen in de flat, 
maar we hebben geen verplichtingen ten op-
zichte van elkaar. Dat vinden we heel belang-
rijk, deze sociale vrijheid en spontaniteit.”

VERHUIZEN?
“Het was altijd onze wens om hier oud te 
worden”, besluiten Jozef en Gertie. “We zijn 
in ons leven nog maar één keer verhuisd en 
dat was naar de flat. We weten helemaal niet 
hoe dat gaat, verhuizen. Als we verhuizen, 
dan zouden we het liefst in het centrum van 
Kerkrade gaan wonen, vooral vanwege de 
voorzieningen.”

Twee keer haalde hij goud in de hoogste 
groep en één keer zilver. Jozef repeteerde ie-
dere week en ging vaker op concours in Bel-
gië of Duitsland. Hij speelde ook bij gelegen-
heden van de schutterijen van Bleijerheide, 
zoals op het jaarlijkse ‘koning vogelschieten’. 
“We liepen ook ieder jaar met het korps mee 
in de carnavalsoptocht, zowel in Duitsland 
als in Kerkrade. En drie keer stonden we op 
defilés van het Koninklijk Huis. We hebben bij-
voorbeeld gespeeld tijdens de kroning van ko-
ningin Beatrix. De Hollanders dachten dat we 
Duitsers waren, toen ze ons dialect hoorden. 
Ze gooiden bommetjes naar ons tijdens ons 
optreden. Onder begeleiding van de politie 
zijn we toen weggevoerd naar de bus.”

SOCIALE VRIJHEID
Door een sterk teruglopend ledenaantal 
moest het Fluit- en Tamboerkorps Wilhelmina 
Bleijerheide zichzelf later opheffen. “Je zag 
het hele verenigingsleven in de wijk sterk af-
nemen”, vertelt Jozef. “Er is niet genoeg jeugd 
die zich bij de verenigingen aansluit. Het zal 
ook een grote verandering zijn voor de wijk, 
als de beeldbepalende flats straks gesloopt 
worden. Dan blijft er helemaal niks meer over 
van Bleijerheide. Gelukkig is het spontane 
sociale leven er nog wel, in de flat en zeker op 
onze galerij. Als we het vuilnis naar beneden 
brengen, zijn we minstens een uurtje onder-
weg. Je komt altijd wel iemand tegen om een 
praatje mee te maken! 
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ALTIJD KLAAR VOOR EEN ANDER

Wiel en Anja Quadflieg genoten van hun leven in de flat aan de Ur-
sulastraat. Er waren tijden dat het ieder weekend feest was op de 
galerij. Tijden, dat ze met andere bewoners op vakantie gingen. De 
sfeer in de flat was bijzonder goed, ze kenden ook bijna alle honderd 
gezinnen in de flat. Wiel en Anja zijn echte ‘Bliërheidsjers’. Wiel heeft 
eerst in de Clarastraat gewoond, verhuisde op zijn negende naar de 
Bosveldstraat en woonde daar tot zijn negentiende. Hij heeft van zijn 
veertiende tot zijn negentiende in de mijn gewerkt. Daarna is hij vijf 
jaar in militaire dienst geweest en woonde toen in Schaarsbergen. 

Het was ieder weekend feest op de galerij. 
Onze galerij functioneerde als een straat: 
onze straat. Met vier ‘cellen’ van de galerij 
gingen we jaarlijks op vakantie naar Spanje. 
Je kan dus wel zeggen dat de sfeer in de flat 
bijzonder goed was. We kenden ook bijna 
alle honderd gezinnen in de flat.”

FAMILIE 
“Mijn broer Jo Quadflieg was voorzitter van 
de huurdersbelangenvereniging. Samen met 
zijn vrouw was hij ook oprichter en uitbater 
van de speeltuin. Samen woonden zij op de 
eerste etage van de flat aan de Ursulastraat. 
Op de negende verdieping woonde mijn 
moeder. Ik had alle familie dicht bij mij in de 
buurt. Mijn zus woont trouwens nog steeds 
in de woning van mijn moeder.”

NIEUWE BUREN
“Begin 2000 werden woningen aan de Ail-
bertuslaan in Chevremont gesloopt”, vervolgt 
hij. “Die bewoners werden in de flats in 
Bleijerheide gehuisvest. Daardoor kwamen 
er ook steeds meer nieuwe, jongere mensen 
wonen, vaak uit een andere sociale klasse. 
Helaas verliep het contact met deze bewo-
ners niet altijd goed. Voor mij was het toen 
eigenlijk al alsof je je eigen buren niet meer 
kent. De oudere mensen die er nog wonen 
vormen wel nog een gemeenschap op zich. 
Zij bellen voor van alles en nog wat dan naar 
mij en Anja.

DIENSTTIJD 
Wiel: “In 1974 wilde ik uit dienst treden, maar 
destijds kon dat niet als je geen baan had. In 
juli van dat jaar kreeg ik een flat in de Ursu-
lastraat aangeboden. Dankzij mijn buurman, 
die mij aan een baan in Duitsland hielp, kon 
hij in november van dat jaar toch uit dienst 
treden.

DROMEN VAN HET UITZICHT
Anja trouwde haar eerste man en verhuis-
de naar Beek en later naar Neerbeek. Van 
daaruit is ze toch weer teruggekeerd naar 
Bleijerheide. Een vriendin van haar woon-
de toen in de inmiddels gesloopte flat aan 
de Voorterstraat. Als ze bij haar op bezoek 
kwam, droomde ze er altijd van om ooit in 
de flat te gaan wonen. Het uitzicht vond ze 
heerlijk. In 1987 werd die droom werkelijk-
heid toen ze samen met Wiel ging wonen in 
de flat aan de Ursulastraat.

MOOIE JAREN
“Ik werkte vroeger in Duitsland in de bouw”, 
vertelt Wiel. “Eerst in Kohlscheid, later in 
Aken. Dat was iedere dag vroeg opstaan, 
maar dan was ik ook weer vroeg thuis. 
Vanaf 1983 ging ik werken in de kantine van 
Sporthal Rolduc in Kerkrade. Daar kwam ik 
mijn eerste liefde van vroeger weer tegen, 
mijn Anja. In 1987 trok zij bij mij in en gingen 
we samenwonen in de flat. Samen met Anja 
genoot ik echt van ons leven in die tijd.

Je begroet en ontmoet je buren daar en ook 
worden de meeste babbeltjes op de galerij 
gemaakt. Ook het feit dat we in een door-
zonwoning wonen, is in mijn ogen een groot 
voordeel. Je kan langs twee kanten van het 
uitzicht en het daglicht genieten. Om de flats 
ligt ook veel groen waardoor je niet direct op 
straat staat als je buiten komt. Als ik Bleijer-
heide binnenrijd, dan komt de zon op.”

NIET VAN KERKRADE
Wiel is erg trots op zijn Bleijerheidse wortels. 
“Als mensen mij vragen waar ik vandaan kom 
zeg ik altijd ‘van Bleijerheide’. Dan zeg ik niet 
dat ik van Kerkrade kom.

Vroeger noemden ze mensen van Bleijerhei-
de ‘oude wijven’. Bleijerheidenaren wisten 
overal wat vanaf en maakten van een stuk 
koek een hele vlaai. Ze vergroten alles uit. 
Dus je moest toen echt opletten wat je zei 
tegen een Bleijerheidenaar.” 

TWEE KANTEN
“Het leven binnen zo’n hechte gemeenschap 
heeft twee kanten. Het is aan de ene kant 
heel prettig wonen, maar het brengt ook een 
bepaalde druk met zich mee. Zeker als jij de 
persoon bent waar iedereen op terugvalt. 
Voor mijn Anja betekent verhuizen dus dat 
ze wat meer rust zal krijgen. Toch willen 
we allebei die verhuizing zo lang mogelijk 
uitstellen.” 

Wij proberen ze dan hulp te bieden waar 
nodig. Anja ziet zichzelf dan ook als ‘sociaal 
werkster’ van de flat.” 

SCHULDENVRIJ
“Vroeger waren de huurprijzen heel hoog in 
de flat”, weet Wiel nog. “Mensen moesten 
hun spaarboekje voorleggen om aan te tonen 
dat ze geen schulden hadden en dat ze zich 
een woning in de flat konden veroorloven. Dit 
is door de jaren heen helemaal omgeslagen. 
De huurprijzen zijn nu heel laag, waardoor 
het ook een heel ander publiek aantrekt. Ook 
Bleijerheide is sterk veranderd door de tijd. 
De verandering van Bleijerheide situeert zich 
vooral in de Bleijerheiderstraat en de Pannes-
heiderstraat. Deze grensstraat is een pro-
bleem, vanwege drugsverkeer en gevestigde 
drugsgebruikers. Dit was al zo’n dertig jaar 
geleden. Ik denk dat het ergens is begonnen 
in de jaren ‘80.”

DOORZONWONING
“Anja zou het liefst in Heerlen willen gaan wo-
nen, maar ik ben al vierenzestig jaar een ‘Bli-
erheidsjer’. Ik ben eigenlijk ook vastberaden 
om in Bleijerheide, of tenminste Kerkrade, te 
blijven wonen. Ik vind de flats ideaal. Als je 
binnenkomt ben je nog niet direct ‘binnen’. Je 
kan eerst op de galerij nog even een frisse 
neus halen. Naast het feit dat dit een fijne 
buitenruimte is, is dit ook dé ontmoetingsplek 
van de flat. 
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‘NERGENS ZO THUIS GEVOELD’

Martien Korver groeide als kind op in Kerkrade. Zijn vrouw Henny 
Korver is geboren en getogen in Bocholtz. Samen kochten zij hal-
verwege de jaren 60 een eigen huis. Daar werden ze ouders van een 
zoon en een dochter. In 1994 verhuisden Martien en Henny samen 
met hun kat Tommy naar de flat aan de Ursulastraat. Martien ging op 
veertienjarige leeftijd werken in de Dominiale mijn. De mijnwerkers 
destijds waren een hechte gemeenschap, met sterke sociale banden. 
Tijdens zijn tijd in de mijnen speelde Martien ook bij voetbalclub 
Roda Sport. Doordat hij hier voetbalde hoefde hij geen nachtdiensten 
te draaien. 

“We bouwden al snel onze sociale contac-
ten op doordat we ons open stelden voor 
iedereen. De mensen komen namelijk niet 
naar jou toe, maar je moet zelf initiatief 
nemen om mensen te leren kennen.”

UITGAANSLEVEN
“De buurt is langzaam in veel opzichten 
veranderd”, vervolgt Henny. “Vooral het 
uitgangsleven in Bleijerheide is niet meer 
wat het geweest is. Mensen kunnen zich 
vandaag de dag veroorloven om op va-
kantie te gaan en verder weg te trekken, 
dus de cafés zijn niet meer dé plek om 
te ontspannen. Vroeger kwam heel het 
dorp samen in de cafés, waardoor het ook 
dé plek was voor sociale contacten. Dit 
bloeiende caféleven is niet overgenomen 
door de volgende generatie, waardoor het 
langzaam uitdooft.”

MAGISCH DUO 
Martien is altijd actief geweest in het ver-
enigingsleven. Hij was lid van de kegelclub 
en is ook trainer geweest bij de voetbal-
vereniging in Bleijerheide. Zo’n vijftien jaar 
speelt hij al in een muziekband. Dit doet 
hij samen met zijn vriend, die toevallig ook 
Martin heet. Hun artiestennaam was dan 
ook snel gevonden: De Martino’s. Het duo 
- Martien Hanneman (zang en gitaar) en 
Martien Korver (zang en accordeon) won in 
2007 de Kirchröadsjer Sjlajerparade. 

NA DE MIJNEN 
Na de sluiting van de mijn heeft Martien vier 
jaar in een fabriek gewerkt en is daarna aan 
de slag gegaan bij het Waterschapsbedrijf 
Limburg. Daar heeft hij nog 32 jaar met heel 
veel plezier gewerkt.

DUIVENTIL
Toen Martien en Henny verhuisden naar 
de flat waren de kinderen al het huis uit. De 
jongste wilde niet mee in de flat gaan wonen 
en had des te meer reden om iets voor zich-
zelf te gaan zoeken. “Destijds werd de flat 
als ‘duiventil’ beschouwd”, vertelt Martien. 
“We hadden al heel wat negatieve verhalen 
gehoord over de flats, waardoor we er onbe-
wust met vooroordelen introkken. Dit voor-
oordeel was snel verdwenen toen we binnen 
stapten in onze nieuwe woning. Vanaf de 
eerste minuut tot nu toe voelen wij ons goed 
in deze woning. Onze kat Tommy moest zich 
wel aanpassen. Hij was gewend om in de bo-
men te klimmen en buiten te leven, maar hij 
heeft zich uiteindelijk snel aangepast.”

OPEN STELLEN
Ook Henny voelt zich er erg thuis. “Zelfs in 
onze vorige straat en woning, waar we toch 
negenentwintig jaar gewoond hebben, heb 
ik me nooit zo thuis gevoeld als in de flat. Ik 
kan het gevoel niet goed omschrijven” vertelt 
ze. “Vanaf het moment dat we in de flat kwa-
men wonen was het gezellig.“

“We kennen niet iedereen meer, maar met 
de mensen die we goed kennen zitten we 
nog vaak samen op de galerij.”

EEN NIEUW HOOFDSTUK
Martien vergelijkt hun vertrek uit de flat met 
de tijd dat de mensen weg moesten uit de 
mijn. “De mijnen werden gesloten en de bij-
behorende gebouwen werden later gesloopt, 
net zoals de flats. Dit ging gepaard met het 
uiteenvallen van een hele sociale gemeen-
schap. De mijn was onze verbinding en de 
basis van onze gemeenschap. De sociale 
cohesie was groot, maar na het sluiten van 
de mijnen viel dit uiteen.” Martien betreurt 
het dat er zo weinig is overgebleven van het 
mijnverleden. Er zijn geen tastbare herinne-
ringen meer, alles is gesloopt. “Nu is het de 
flat die ons bindt. Als die eenmaal gesloopt 
is, zal daarmee ook deze gemeenschap 
gesloopt worden. Het is onvermijdelijk dat 
hiermee ons netwerk uit elkaar valt.” Henny 
kijkt liever niet teveel terug in de tijd, maar wil 
nu vooral vooruit denken. “Nu ik weet dat we 
echt weg moeten, begin ik al stilaan afstand 
te nemen van de flat. Als ik afscheid heb ge-
nomen, heb ik ook écht afscheid genomen. 
De mooie herinneringen nemen we natuurlijk 
wel mee. Slechte herinneringen aan de flat 
hebben wij niet. Op naar een nieuw hoofd-
stuk.”

Hun schlagerliedje D’r Joep kumt van d’r 
sokkel aaf werd de Kirchröadsjer sjlajer 
2008 en ook de schlager van 2009 Hils doe 
va moezziek en jezank staat op hun naam. 
De Martino’s bereikten in 2011 ook de finale 
van het Parksjtad Leedjes Konkoer met In ‘t 
letste hem’me zint jeng te’sje. Ook in 2012 
veroverde de groep er een finaleplaats, deze 
keer met De Prinsemutsj. “De Martino’s is 
ooit begonnen als grapje”, vertelt Martien. 
“Maar de mensen bleven vragen om optre-
dens. Meestal spelen we zo’n half uurtje en 
dan zijn we weer weg. Zo lang we dit nog 
kunnen doen, blijven we met heel veel ple-
zier optreden.”

KAMPEREN IN DE WOONKAMER
Twaalf jaar lang hebben Martien en Hen-
ny hun kleinkinderen iedere maandag en 
dinsdag over de vloer gehad. “Wij hebben 
met veel liefde deze dagen opgepast. Zo 
hebben we ook een beetje opvoeding kun-
nen meegeven. Ze hebben in deze tijd ook 
veel plezier gehad aan de speeltuin bij de 
flats. Nog steeds komen de kleinkinderen 
logeren. Ze kamperen dan in de woonkamer. 
Die is gelukkig groot genoeg!” Er zijn nog 
maar weinig kinderen in de flats waardoor de 
speeltuin op een gegeven moment is geslo-
ten. Volgens Henny een trieste zaak, omdat 
daardoor veel minder leven op de plek is. “Bij 
ons op de galerij is het nog wel heel gezellig 
met enkele buren.”
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ICONEN VAN DE WIJK

Yolanda de Bruin groeide op in Gouda. Ze kwam in 1990 naar Lim-
burg, vanwege haar man. In het begin woonden ze noodgedwongen 
bij haar schoonouders. Na enkele tussenoplossingen verhuisden ze 
uiteindelijk naar de Franciscanerstraat in Bleijerheide. Daar kregen 
ze twee dochters. Eind 2004 is ze als gevolg van haar scheiding in de 
flat terechtgekomen. Dankzij twee vriendinnen, die al in de flat woon-
den, kreeg ook Yolanda een woning in de Ursulaflat. Twee jaar later 
kwam nog een derde vriendin in de flat wonen, ook vanwege een 
scheiding. Op dat moment waren ze dus met een groepje van vier 
vriendinnen in de flat, waarvan drie alleenstaande moeders. 

Wonen op de grens geeft Yolanda het gevoel 
van vrijheid, overal heen te kunnen. Daar-
naast is het ook interessant qua boodschap-
pen doen en tanken.

VERHUUR STOPGEZET
“Veel mensen die nu nog in de flat wonen”, 
vervolgt ze, “die wonen er al sinds hun huwe-
lijk. Er komen nu geen nieuwe bewoners 
meer bij, omdat de verhuur is stopgezet. 
Die woningen komen dus leeg te staan. De 
flat zal letterlijk uitdoven. Het leven in de flat 
is daardoor ook veranderd. Mensen zitten 
letterlijk te wachten, ze weten vaak nog niet 
waar ze naartoe zullen gaan.” Maar zolang 
ze er woont, probeert Yolanda er het beste 
van te maken. Ze werkt in de thuiszorg, dus 
verzorgt ze regelmatig ook mensen in de flat. 
“Na mijn werk komen er vaak nog mensen 
langs en vragen me om wat hulp.”  

NEERWAARTSE SPIRAAL
“Er zijn heel veel voorzieningen die weggaan 
uit Bleijerheide, wat vooral voor de oudere 
mensen dramatisch is. Het postkantoor is 
weg en er is zelfs geen pinautomaat meer. 
Nog een groot drama is de regeling van het 
openbaar vervoer in Bleijerheide. Vroeger 
konden de mensen bij de kerk opstappen en 
bij de ‘Plus’ supermarkt uitstappen. Er is nu 
een taxibusje, maar dan staan de mensen 
vaak een half uur aan de winkel te wachten, 
voordat ze terug naar huis kunnen.” 

LEKKER MAKKELIJK
Dat was natuurlijk geweldig, want de vier 
vrouwen hadden veel steun aan elkaar. De 
vriendinnen trokken samen op en gingen 
vaak naar Kerkrade of naar Aken. Ook de 
kinderen konden het goed met elkaar vinden. 
Ze gingen allemaal naar de basisschool in 
Bleijerheide. Eén van Yolanda’s dochters zat 
een tijdje bij de gymnastiekvereniging ‘de 
Balans’. Beide dochters waren ook lid van de 
Judovereniging. “Mijn kinderen hebben altijd 
heel erg graag in de flat gewoond”, vertelt 
ze. “Het was allemaal lekker makkelijk. Ze 
konden op elk moment spelen met andere 
kinderen in de flat. Zelf woon ik er ook graag. 
De flat is heel gunstig om in te wonen. Het is 
praktisch en heel ruim, ieder heeft zijn eigen 
slaapkamer. Ook de ligging op de grens vind 
ik erg fijn. Je wandelt hier zo naar Ehrenstein, 
richting Rolduc, naar de Lidl in Duitsland of 
richting Vijlen.” 

ORIËNTATIEPUNT 
De flats zijn volgens Yolanda niet het échte 
centrum van Bleijerheide. “Maar iedereen 
kent ze wel. Naast de kerk zijn de flats de eni-
ge zichtbare gebouwen in het landschap. Als 
de flats weg zijn, zal het uiterlijk van Bleijer-
heide drastisch veranderen. De flats zijn als 
het ware iconen en dienen als het oriëntatie-
punt voor de buurt, omdat ze al van heel ver 
zichtbaar zijn.” Ze is heel snel in Duitsland en 
via de Hamweg direct in Heerlen. 

Als er nog meer tijdsdruk is, zal daar geen 
tijd meer voor zijn. Deze mensen moeten 
voor hulp dus automatisch terugvallen op 
de kinderen.” Yolanda’s kinderen zouden ze-
ker voor haar willen zorgen, maar tegen die 
tijd hebben ze hoogst waarschijnlijk zelf een 
gezin met kinderen en hopelijk een eigen 
woning. “Als ze beiden werken, wordt het al 
moeilijker om ook nog eens te zorgen voor je 
ouders”, vindt Yolanda. “Daarbij komt dat de 
kinderen dan naar de dure dagopvang moe-
ten. Dan gaan oma en opa al snel voor de 
kleinkinderen zorgen. Maar ook zij moeten 
langer werken. Bovendien, ook hún ouders 
of schoonouders vragen dan misschien om 
zorg en aandacht. Er komt dus een tijd in het 
leven dat je voor je ouders én je kleinkinde-
ren moet zorgen. Twee generaties verzorgen 
en dat in combinatie met je eigen werk. De 
levensstandaard gaat hierdoor langzaam 
dalen. 

OP ZOEK
Yolanda heeft nog geen idee waar ze terecht 
gaat komen na haar leven in de flat. Ze heeft 
nu drie grote slaapkamers en een ruime 
woonkamer. “Voor deze prijs zal ik nooit 
meer deze ruimte terugkrijgen. Mijn twee 
kinderen studeren nog en willen nog niet 
weg van huis. Ik zal dus op zoek moeten 
gaan naar een woning die ruim genoeg en 
betaalbaar is.” 

Bleijerheide is volgens Yolanda op heel 
veel vlakken in een neerwaartse spiraal 
terecht gekomen. “Starters kunnen hier niet 
blijven, omdat het niet meer aantrekkelijk 
voor hen is. De focus ligt op de oudere be-
volking. We zitten met een enorme vergrij-
zing. Als al deze mensen straks wegvallen, 
is er helemaal niets meer in Bleijerheide. 
Het moet dus weer aantrekkelijk gemaakt 
worden voor de jongere gezinnen. Er 
moeten kansen gecreëerd worden voor 
starters.”

HEEL INTERESSANT
Yolanda betreurt het feit dat de flats ge-
sloopt worden. “De flats zijn juist nu heel 
interessant, voor mensen met een lager 
inkomen of voor mensen die alleen komen 
te staan. Dit type woningen in deze huur-
klasse vind je steeds minder, terwijl er veel 
vraag naar is. De woningen in Kerkrade die 
onder een lagere huurklasse vallen, worden 
bijna allemaal gesloopt. Daarvoor komen 
nieuwe woningen in de plaats, die natuurlijk 
in een veel hogere huurklasse liggen of 
verkocht worden.” 

GEEN GARANTIE VOOR LATER
De tijden zijn veranderd. Waar de oude ge-
neratie vroeger kinderen nam om garantie 
te hebben voor later, is dat nu niet meer zo.
Het belangrijkste voor die mensen is juist 
het praatje wat erbij komt.  
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‘HIER WIL IK OUD WORDEN’

Joice Brauer werd geboren op het Indonesische eiland Sumatra. Ze 
hadden het er goed, iedereen had zijn eigen kamer in het huis en er 
was zelfs een zwembad. Jammer genoeg konden ze er niet blijven 
wonen. Voornamelijk omdat de Nederlandse scholen op Sumatra 
gingen sluiten. Ze vertrok op zesjarige leeftijd met haar ouders naar 
Nederland. Daar kwamen ze eerst terecht in een opvangcentrum in 
Maastricht. Daarna gingen ze naar Kerkrade en al snel vond de vader 
van Joice werk in Heerlen.

CHEVREMONT
In 1975 kregen Joice en haar eerste man 
een woning aangeboden in de flat aan de 
Ursulastraat op de tiende verdieping. Dat 
vond ze veel te hoog en ze koos voor een 
flat in de wijk Chevremont. Daar kregen ze 
twee dochters. Haar kinderen gingen er naar 
school en haar leven speelde zich in die 
periode volledig af in Chevremont. “In 1979 
kreeg mijn zus een woning in de Ursulaflat. 
Tien jaar later ruilden mijn ouders hun huis 
met haar flat. Mijn zus had toen drie kinde-
ren, dus het huis van mijn ouders was veel 
beter om in te wonen.” 

ZIEKBED
Na haar scheiding leerde Joice in 1984 haar 
huidige man kennen in het Duitse Hückel-
hoven. Ze woonde op dat moment nog in 
Chevremont. Dat veranderde toen haar 
moeder alleen kwam te staan en ziek werd. 
Joice nam de zorg van haar moeder op zich 
en verzorgde haar in de flat. Omdat dit te 
zwaar werd, besloot Joice ook een woning 
aan te vragen in de Ursulastraat. In 2005 
verhuisde ze met haar man naar de negende 
verdieping van de flat. Zo kon ze beter voor 
haar moeder zorgen. 

TERUGKEER NAAR BLEIJERHEIDE
In het begin kende ze niemand in de flat, bui-
ten haar moeder en een Indische mevrouw 
op de galerij. 

GEMEENSCHAP
Ze waren vanaf het begin af aan niet alleen, 
weet Joice nog. “Mijn ouders hadden veel 
contact met andere Indische gezinnen en fa-
milieleden in Limburg. Veel vriendinnen van 
mijn moeder waren in dezelfde periode naar 
Nederland verhuisd. We hadden dus best 
veel mensen om ons heen waar we terecht 
konden.”

JONGE JAREN
“Ons huis voelde aan als een buurthuis”, ver-
telt Joice. “De deur stond altijd open. Ieder-
een kon altijd blijven eten en het huis zat al-
tijd vol. Een gezellige drukte, maar niet altijd 
even prettig. Je kon nooit eens rustig naar 
de televisie kijken. Maar deze open mentali-
teit is nu eenmaal deel van onze cultuur. De 
Nederlandse mentaliteit is in dat opzicht veel 
meer gesloten.” Buiten speelde Joice vooral 
op het veld waar de flats nu staan. Voor veel 
kinderen uit de buurt was het helemaal niet 
prettig, toen de flats gebouwd werden. “Ons 
speelterrein werd afgenomen”, herinnert 
Joice zich. “Maar ook de mensen uit de om-
geving hebben hier niet positief gereageerd. 
De flats zouden een barrière voor de wijk 
gaan vormen. Ze verloren letterlijk hun zicht, 
licht en lucht.” Veel vriendjes en vriendinne-
tjes van Joice zijn in die periode verhuisd. 
De bouw van de flats in 1967 is volgens haar 
dan ook een keerpunt in de geschiedenis 
van Bleijerheide geweest. 

KEUKENPRINSES
Ze huurt samen met haar man ook een 
garage bij de flat voor hun 45+ auto. “De 
sociale contacten vinden vooral plaats in 
de garages”, legt Joice uit. “En bij mij in 
de keuken, want ik geniet het meest van 
samen eten en drinken met medebewoners. 
Ik ben een beetje de keukenprinses van 
de flat. Mijn vriendin Ulrike is mijn hulpkok. 
Mijn deur staat altijd open en iedereen 
mag bij haar komen eten. Het is hier altijd 
gezellig, omdat iedereen elkaar goed kent. 
De mensen van de flat aan de Ursulastraat 
willen helemaal niet verhuizen. We vinden 
het hier heerlijk wonen. Bleijerheide is een 
vergrijsde, maar mooie wijk!”

HIER WIL IK OUD WORDEN
Een 55+ woning zou voor Joice ideaal zijn, 
als alles maar gelijkvloers is. Ze is hartpati-
ent, dus ze mag geen trappen lopen. Ze wil 
absoluut in Bleijerheide blijven wonen, vooral 
voor de contacten die ze er heeft opge-
bouwd. Er is volgens haar een tijdje sprake 
geweest om de flats deels af te breken en de 
onderste etages te behouden. “Het liefst zou 
ik dan naar beneden verhuizen en in de flat 
blijven wonen”, besluit ze. “Want hier wil ik 
oud worden.”

“Ik moet echt mijn best doen om spontaan 
contacten te leggen”, vertelt Joice. “Dat 
vond ik best lastig. In Bleijerheide zijn de 
mensen net even iets minder toegankelijk. 
Ik moest me aanpassen, want de mentaliteit 
is er heel anders dan in Chevremont.” In het 
begin bracht Joice haar tijd vooral door in 
de keuken. Ze stond volgens haar man al-
tijd achter de potten. “Mijn man is gelukkig 
een heel sociaal type. Dankzij hem kon ik 
toch wat contacten opbouwen in de flat. Ik 
vond het ook leuk om mijn kookkunsten te 
delen. In 2011 kwam mijn dochter met haar 
twee kinderen ook in de flat wonen. Dat 
vond ik natuurlijk geweldig.”

AANGENAAM EN RUSTIG
Anno 2015 zijn bijna alle winkels gesloten in 
Bleijerheide. Joice heeft een hele tijdsperi-
ode gemist in de buurt, omdat ze die jaren 
in Chevremont woonde. Toen ze terugkeer-
de waren de veranderingen goed merkbaar. 
De voorzieningen zijn verdwenen en de 
jongeren zijn vertrokken. Het leven in de 
flat is voor haar gevoel heel aangenaam en 
rustig. Ze gaat vaak wandelen samen met 
haar man en haar beste vriendin Ulrike. Joi-
ce gaat dan met de scootmobiel, vanwege 
hartproblemen. Ze leerde Ulrike  kennen in 
de flat. Nadat Ulrikes man overleed, is hun 
vriendschap heel hecht geworden. Ze staan 
altijd klaar voor elkaar. 
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ONTMOETINGEN OP DE GALERIJ

In het begin had Petronella te Boekhorst behoorlijk last van hoog-
tevrees. Toch heeft de van oorsprong Indonesische daar haar eigen 
weg in gevonden. Ze woont al meer dan 20 jaar in de flat aan de 
Ursulastraat. Petronella (1936) werd geboren in Semarang, Indonesië. 
Ze groeide op in een groot gezin met twaalf kinderen - zeven jon-
gens en vijf meisjes. Kort na hun huwelijk, in 1957, werden Petronella 
en haar man door de oorlog gedwongen om het land te verlaten. Al 
haar broers kwamen tijdens die oorlog om het leven. De moeder van 
Petronella bleef er, omdat haar vader kort na hun vertrek overleed. Zij 
zag het niet meer zitten om naar Nederland te verhuizen.

FAMILIE
Petronella kreeg één keer de kans om terug 
te keren naar haar geboorteland, Indonesië. 
Vanwege gezondheidsproblemen is dat nu 
niet meer mogelijk. Ze betreurt dit, maar haar 
familie is grotendeels vertrokken uit Indo-
nesië. Nu heeft ze er helemaal geen familie 
meer. “Ik heb nog één zus in Arnhem”, vertelt 
ze. “We bezoeken elkaar heel regelmatig en 
blijven dan meestal enkele dagen bij elkaar 
logeren. Het is niet dicht bij huis, dus even 
op en af reizen is niet mogelijk.” Ze heeft ook 
nog enkele neven en nichten, die in het noor-
den wonen. Als ze richting haar familie reist, 
vragen zij haar steevast om Limburgse vlaai 
mee te brengen, want daar houden ze heel 
erg van. Petronella’s kinderen zijn allemaal in 
Zuid-Limburg gaan wonen: in Hoensbroek, 
Maastricht, Eijsden, Heerlen en Sittard. “Ik 
heb intussen ook al vijf kleinkinderen en vier 
achterkleinkinderen. Ze komen geregeld op 
bezoek en ze hebben nog heel veel plezier 
gehad van de speeltuin hier.”

DILEMMA
Als de flats gesloopt worden zou Petronel-
la het liefst verhuizen naar het oosten van 
Nederland. Enschede vindt ze een prachtige 
stad. “Aan de ene kant woon ik dan dichter 
bij mijn zus, neven en nichten. Anderzijds wil 
ik niet zo ver van mijn kinderen en (achter-) 
kleinkinderen gaan wonen. Dus dat wordt 
nog een dilemma.”

HOOGTEVREES
In Nederland kwamen Petronella en haar 
man eerst in Valkenburg terecht, waar ze 
ook hun eerste kind kregen. Twee jaar later 
verhuisden ze naar Kerkrade-Holz. Petronel-
la en haar man krijgen samen vijf kinderen: 
twee dochters en drie zonen. In 1988 zijn ze 
gescheiden, waarna Petronella eerst naar de 
Nieuwstraat verhuisde. De kinderen waren 
toen al het huis uit. In 1992 kwam ze in de 
flat aan de Ursulastraat te wonen. “Het leven 
in de hoogbouwflat was in het begin wel 
wennen”, vertelt Petronella. “Ik heb hoogte-
vrees, dus op de tiende verdieping werd ik 
daar regelmatig mee geconfronteerd. Verder 
kon ik me heel goed aanpassen in de flat.” 

SNEL GEWEND
Het hielp wel dat Petronella al wat mensen 
in de flat kende, toen ze er kwam wonen. 
Vlak onder haar woonde Joice Brauer  en 
haar moeder, ook een Indonesische vrouw. 
Ze voelde zich daardoor snel thuis in de 
Ursulastraat. “Het was er erg sociaal en 
de mensen waren allemaal heel aardig 
tegen me. Ik ontmoette vooral mensen op 
de galerij, waarmee ik dan ook altijd een 
praatje maakte.” Tot 1996 werkt Petronella 
in Aken, bij de Zwitserse chocoladefabrikant 
Lindt. In het begin ging ze met de fiets naar 
haar werk en later nam ze ook wel eens de 
bus. Op haar 57ste ging ze met vervroegd 
pensioen. 

VOORMALIGE BEWONERS VAN DE FLATS
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VAN GARAGE TOT GALERIJ

In december 1970 namen Wiel 
Haas en zijn vrouw Maria hun 
intrek in de flat aan de Voorter-
straat. Dat ging niet bepaald van 
een leien dakje. Maria herinnert 
zich het moment nog alsof het 
gisteren was. “Het was een don-
kere winteravond. We verhuisden 
alle spullen en de eerste lampen 
die we bevestigden gingen al 
direct stuk.” Wiel is geboren in 
Chevremont. Zijn vrouw Maria 
in Rotterdam, ze woonde naast 
de zus van Wiel. Hij werkte in die 
tijd bij de mijn Willem-Sophia, de 
voormalige steenkolenmijn nabij 
Spekholzerheide. Het was een 
particuliere mijn die tussen 1902 
en 1970 in bedrijf was. Maria’s 
vader verzette zich tegen haar 
verhuizing naar Limburg, maar 
ze volgde toch de liefde naar het 
zuiden. 

VIA EEN OMWEG
Wiel en Maria woonden eerst 
samen in een flat in Chevremont op 
de achtste verdieping. Maria herin-
nert zich nog goed dat ze in die tijd 
maar weinig bezoek kregen. “Men 
was bang om naar de achtste etage 
te gaan, zo hoog. Maar het duurde 
niet lang want Wiel kreeg een baan 
aangeboden in Duitsland, waar we 
ook tijdelijk hebben gewoond. Na 
een tijdje kwamen we weer terug 
naar Nederland en zijn we op zoek 
gegaan naar een woning in Kerkra-
de.” Hun oog viel op de flat aan de 
Voorterstraat. “Dat was voor ons 
een tijdelijke noodoplossing”, legt 
Wiel uit. “We hadden zeker niet de 
intentie om er te blijven wonen. En 
we kregen al helemaal geen goed 
gevoel toen we aan het verhuizen 
waren, en de eerste gloeilampen 
direct sprongen. Dat was wel even 
wennen in de flat. Het voelde niet 
echt als een goed begin van een 
nieuw hoofdstuk.” 

EEN BLOEIENDE TIJD
Hun zorgen bleken gelukkig voor 
niets. Na verloop van tijd voelden 
Wiel en Maria zich erg op hun ge-
mak in Bleijerheide. “De contacten 
met de flatbewoners waren goed”, 
vertelt Maria. “We hadden fijne bu-
ren en onze kinderen vermaakten 
zich prima met de andere kinderen.

“We raakten snel gewend. Dat 
kwam ook omdat de bakker in 
de beginperiode bij ons aan huis 
kwam. Ook de melkboer had een 
soort SRV winkeltje in een van de 
garages in de flat. Tot 1976 had 
hij ook een winkel op de Bleijer-
heidestraat. Hij bracht vaak verse 
producten zoals melk en groenten 
mee naar zijn winkeltje in de flat. De 
bewoners konden zo heel snel en 
gemakkelijk hun dagelijkse inkopen 
doen.”

DE GALERIJ
De garages vormden een van de 
belangrijkste ontmoetingsplaatsen 
van de flats. Iedereen kwam elkaar 
daar opzoeken, voor een praatje. 
Wiel gebruikte zijn eigen garage 
dan ook graag en vaak als hobby-
ruimte. “Ik kluste ook veel in ons 
eigen appartement”, vertelt Wiel. 
“Zo probeerde ik de flat een beetje 
meer persoonlijk en individueel te 
maken. De woningen leken per slot 
van rekening toch allemaal op el-
kaar.” Met de buren en andere flat-
bewoners zaten ze ook vaak samen 
op de galerij. Er woonden negen 
kinderen van ongeveer dezelfde 
leeftijd op de galerij van de derde 
etage, hun eigen ‘straat’. De eigen 
kinderen waren lid van de harmo-
nie in Kerkrade en ze leerden en 
studeerden graag. De drie kinderen 
gingen eerst naar de basisschool 
in Bleijerheide en daarna naar het 
Atheneum in Kerkrade. Vervolgens 
gingen ze allen studeren aan ver-
schillende universiteiten. 

VUURWERK
Wiel werd begin jaren ‘80 lid van 
de schuttersvereniging. Op dat 
moment was die nog gevestigd 
op de plek waar nu de voetbalvel-
den van KVC Oranje liggen. “Het 
was een zeer zichtbare plek, een 
trekpleister in de buurt”, vindt Wiel. 
“De schuttersvereniging organiseer-
de er vaak feesten, elke zaterdag 
was het feest in het Patronaat. Een 
jaarlijks hoogtepunt was het Oud en 
Nieuw feest in de flat. Het uitzicht 
op Duitsland en Nederland tijdens 
het vuurwerk was prachtig.” 

UPS EN DOWNS
Eind jaren ‘90, begin 2000 brak 
voor Wiel en Maria een minder 
leuke periode aan. “Er waren vaak 
brandjes in de kelders”, vertelt 
Maria. “We hadden ook een slecht 
contact met de buurman. Hij 
maakte de kleinkinderen bang en 
zij wilden daarom niet meer op be-
zoek komen.” Terugkijkend hebben 
ze geen écht keerpunt ervaren, 
alles veranderde geleidelijk met de 
nodige ups en downs. “Bewoners 
gingen steeds minder met elkaar 
om”, legt Wiel uit. “De nieuwe 
bewoners zochten niet echt contact 
met de bewoners die er al langere 
tijd woonden. De nieuwe gezin-
nen waren veel meer op zichzelf 
gericht. Het aantal kinderen nam 
af, en de kinderen speelden steeds 
minder vaak buiten. De speeltuin 
werd uiteindelijk in 2010 gesloten.” 
Wiel en Maria hebben de sloop 
van de flat aan de Voorterstraat als 
choquerend ervaren. Veertig jaar 
lang hadden ze op de flat uitgeke-
ken. Om te zien hoe dit gebouw 
met de grond gelijk gemaakt werd 
was een zeer emotioneel moment.  

GELUKSTREFFER
Wiel en Maria wonen nu in de 
Maria-Gorettistraat in Nulland. Ze 
zijn inmiddels trotse grootouders 
van zeven kleinkinderen. Een van 
hun zonen woont nog in Kerkrade, 
de andere zoon in Assen en hun 
dochter woont in Ruurlo. Wiel is 
nog steeds actief in de schutterij, 
hoewel er niet meer veel leden in 
Bleijerheide wonen. Het ledenaan-
tal is ook sterk gedaald. “Er komen 
heel weinig nieuwe mensen bij. 
Onze nieuwe woning bevalt prima, 
met de buren hebben we goed 
contact en het is een rustige buurt. 
Een echte gelukstreffer!”
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DROMEN VAN EEN STADSTUIN

Regina Leue (1948) werd gebo-
ren in Hamburg. Ze volgde haar 
Nederlandse liefde en verhuisde 
in 1969 naar Kerkrade. Regina 
herinnert zich de harde grens 
met Duitsland nog goed, vooral 
door de langdurige pascontro-
les. Het latere openstellen van 
de grens betekende een grote 
verandering voor de wijk. Net 
zoals de komst van de flats, in de 
jaren ervoor. “In de buurt kwam 
er plotseling heel veel woonruim-
te bij”, begint Regina, “en het 
huis waarin we eerst woonden, 
werd verkocht. Dus verhuisde ik 
in 1973 met mijn man en zoontje 
naar de hoogbouwflat aan de 
Voorterstraat.”

VRIENDSCHAP
“In het begin was de relatie met 
de omwonenden wat oppervlak-
kig”, vertelt Regina. “Maar vooral 
op de galerij werd weleens een 
‘plauschke’ gehouden.” Ze bouwde 
vriendschappen op, onder anderen 
met de Engelse mensen van de 
AFCENT die in de flat aan de Jon-
kerbergstraat woonden. Later ging 
haar zoon met andere kinderen 
naar de basisschool in Bleijerheide. 
Zo bouwde ze ook wat vriend-
schappen op met andere ouders. 
In de weekenden trok ze er vaak op 
uit, bijvoorbeeld naar het Eifelge-
bied of naar Hamburg. Ze ontving 
ook vaak bezoek in de flat, vooral 
familie of enkele kennissen uit de 
nabije buurt. 

BRUISEND EN GEZELLIG
“Het was een bruisende buurt”, 
herinnert Regina zich. “Vooral in 
de jaren ‘70 waren de Panneshei-
derstraat en de Bleijerheiderstraat 
een en al gezelligheid. Dat kwam 
met name door de vele winkels, die 
in alle behoeften konden voor-
zien. Er werd ook best veel leuks 
georganiseerd. De belangrijkste 
jaarlijkse evenementen waren voor 
mij de Bronk met Pinksteren, het 
schuttersfeest en de feesten van de 
harmonie. Ik heb ook hele mooie 
herinneringen aan de barbecues 
die door de AFCENT georganiseerd 
werden.“

“Ook de feesten die later door leden 
van de huurdersbelangenvereniging 
werden georganiseerd met Pasen 
of Sinterklaas waren geweldig. 
Maar de plek leefde toch het meest 
tijdens de zomermaanden.” 

DE VERPAUPERING
Volgens Regina is de situatie 
anno 2015 droevig, het gebied is 
verpauperd. “Door de jaren heen 
veranderde het leven in de flat”, ver-
telt ze. “Eerst hadden de flats een 
hoog aanzien. Je moest immers 
goed verdienen om in aanmerking 
te komen voor een woning. In 
de loop der jaren werden steeds 
minder hoge eisen gesteld aan de 
nieuwe bewoners. De flats kregen 
langzaam maar zeker een lagere 
sociale status ten opzichte van de 
beginperiode. Ook Bleijerheide 
veranderde door de jaren heen. 
Geleidelijk sloten winkels de deuren 
en verdwenen voorzieningen.” 

GRENSOVERSCHRIJDEND
Regina is kunstenaar van beroep 
en richt zich op sociale projecten. 
Een van die projecten is ‘Social 
Sofa’ in Bleijerheide en Nulland/
Mucherveld. Ze vindt dat het vereni-
gingsleven meer gestimuleerd zou 
moeten worden. Zij neemt deel aan 
veel vrijwilligersactiviteiten en is ac-
tief in de huurdersbelangenvereni-
ging. “Ik ben ervan overtuigd dat de 
regio Parkstad zeer geschikt is voor 
internationale samenwerkingen”, 
vindt Regina. “Er zijn al veel samen-
werkingen zoals bij de brandweer 
en andere hulpverlening. En ook 
door kunstenaars wordt de Euregio 
Maas-Rijn al goed benut. Grens-
overschrijdende kunstprojecten 
vallen goed bij de lokale bevolking, 
dat verbindt.” 

KANSEN
“De ontwikkeling in Parkstad en de 
Euregio is niet rooskleurig omdat de 
populatie meer en meer veroudert 
en veel mensen hulpbehoevend 
zijn. In Parkstad zou daarom nog 
meer gewerkt moeten worden aan 
de werkgelegenheid, niet alleen in 
de ouderenzorg. Anders trekt de 
gestudeerde jeugd weg, zoals nu 
het geval is. 

In deze regio liggen kansen voor 
het toerisme, maar dan moet het 
natuurlijk aantrekkelijker gemaakt 
worden.” Gezien de geografi-
sche ligging ziet ze ook logistieke 
kansen voor Parkstad. “Het is een 
grensgebied en net dat maakt het 
interessant. Zo zouden er meer 
grensoverschrijdende activiteiten 
georganiseerd moeten worden, 
maar dan moet het openbaar 
vervoer ook beter geregeld worden. 
Het Euregioticket is al een stap in 
de goede richting.” 
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NIEUW BEGIN

Voor Rekarda Adriaansen staat 
de flat aan de Voorsterstraat 
symbool voor een compleet 
nieuw begin. Ze groeide op in 
het Duitse Alsdorf, maar kwam 
naar Kerkrade toen ze trouwde 
met een Nederlander. Nadat het 
stel korte tijd bij haar schoonou-
ders woonden in Chevremont, 
verhuisden ze in 1972 naar de flat 
aan de Voorterstraat. “De ver-
huizing naar de flat betekende 
vooral vrijheid”, vertelt Rekarda. 
“Maar ook een nieuw begin. Ik 
kende er natuurlijk niemand. 
Maar sociale contacten opbou-
wen ging er vanzelf, heel spon-
taan. Je trof altijd wel iemand als 
je naar buiten ging. Was het niet 
in de lift, dan wel op de galerij of 
in de entree. Dat vond ik erg fijn.”

HUURDERSVERENIGING
In het jaar nadat Rekarda er kwam 
wonen, richtte buurtbewoner Jo 
Quadflieg de ‘Huurdersvereniging 
Wilma hoogbouwflats’ op. Dat 
verenigde mensen van de flats 
die een meningsverschil hadden 
met de toenmalige verhuurder. Zo 
konden de bewoners gezamenlijk 
met de woningbouwvereniging 
onderhandelen en opkomen voor 
hun rechten. De huurdersvereniging 
plaatste praktische problemen in 
de flat op de agenda. “Eén daarvan 
was de verwarming”, blikt Rekarda 
terug. “Die werd in de zomer uitge-
zet, van juni tot september. Als het 
geregend had, was het erg koud. 
Alle bewoners betaalden echter wel 
over het hele jaar verwarmingskos-
ten. De huurdersvereniging zorgde 
dat alle bewoners servicekosten 
terugkregen. Ook kon de verwar-
ming gedurende het hele jaar aan 
of uit worden gezet.” 

EIGEN SPEELTUIN
In 1975 nam dezelfde Jo Quadflieg 
het initiatief om een speeltuin bij de 
flats te bouwen. “Ik en vele andere 
bewoners hebben deze nog met 
onze eigen handen gebouwd. Maar 
de eer komt absoluut toe aan Jo en 
Miet Quadflieg. Ze zijn inmiddels 
overleden, maar deze mensen ver-
dienen echt een plek in dit boek. Zij 
hebben zich toen zo hard ingezet 
voor de gemeenschap. 

Er was sociaal emotioneel gezien 
best een groot verschil in aanzien 
tussen de vier hoogbouwflats op 
de plek. De flat aan de Ursulastraat 
is altijd de ‘elite’ flat geweest. Jo 
en Miet stonden symbool voor het 
creëren en stimuleren van het con-
tact tussen alle bewoners. Zowel 
van de Nederlanders onderling, als 
met de Engelse bewoners die bij de 
AFCENT werkten.”

(OP-) NIEUW BEGIN
Eind jaren 80 leerde ze haar 
tweede en huidige man kennen, in 
een café in Bleijerheide. Door het 
vertrek van de AFCENT kwam er 
rond die tijd ook een woning vrij 
in de flat. Een hoekwoning, op de 
zesde verdieping in de flat aan de 
Jonkerbergstraat. Na een tijdje bij 
haar gewoond te hebben, ver-
huisde haar zoon in 1985 met zijn 
gezinnetje naar een eigen woning 
in diezelfde flat. Rekarda’s tweede 
kleinzoon werd daar geboren. 

IEDER VOOR ZICHZELF
“Op een gegeven moment kwamen 
er meer bewoners van andere na-
tionaliteiten wonen in de flat”, weet 
Rekarda nog. “Langzaam ontstond 
er een kloof tussen bewoners. 
Enerzijds door de taalbarrière, maar 
anderzijds ook door de culturele 
verschillen. Ook de jongere mensen 
die er kwamen wonen, waren meer 
op zichzelf.” Ze had het gevoel dat 
het leven veel individualistischer 
werd. “Ieder voor zichzelf. Deze  
sociale veranderingen voltrokken 
zich niet van de één op de andere 
dag, maar het was een sluipend 
proces. Doordat de nieuwe mensen 
en gezinnen het contact met elkaar 
niet opzochten, viel de gemeen-
schap van de flat uiteen.”

AFSCHEID VAN DE FLAT
Rekarda woonde tot 1 september 
2014 in de flat aan de Jonkerberg-
straat. Vanaf het moment dat ze er 
met haar man kwam wonen, werd 
er al over sloop gesproken. Het 
gerucht ging dat iedereen na de 
sloop weer terug kon komen in een 
nieuwbouw op dezelfde plek. “Wij 
hadden dus de hoop dat we weer 
terug konden komen, als de flats 
gesloopt waren.”

“Maar het liep anders. Nu woon ik 
in de Catharinastraat in Bleijerhei-
de. Ik voelde me meteen goed in 
mijn nieuwe woning, maar ik mis 
wel het groen en het uitzicht. Vaak 
kom ik oude bekenden tegen, bij 
de basisschool in Bleijerheide. Mijn 
kleinkinderen gaan hier nu naar 
school ik ben er verkeersbrigadier. 
Aan de schoolpoort halen we nog 
vaak herinneringen op over de 
flats, over het leven dat er ooit zo 
bruisend en gezellig was.” 
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DRIE WETEN MEER DAN ÉÉN

Na hun tijd in de flat aan de Ur-
sulastraat zijn Natasja Berend-
sen, Monique Ploum-Wobma 
en Cora Esklavon onafhankelijk 
van elkaar in Eygelshoven gaan 
wonen. Ze herinneren zich hun 
jeugd in de flat nog heel goed. 
Het drietal haalt samen herin-
neringen op en laat de gezellige 
tijden van toen weer even tot 
leven komen. Twee van de drie 
dames zagen hun eerste licht in 
de flat. Natasja in 1970 en Moni-
que in 1968. Een groot deel van 
Monique’s familie woonde ook 
in de flat. Cora is geboren op het 
Dr. Ackensplein, naast het café 
van de ouders van Heintje. In 
1973 kwam ze met haar ouders 
in de flat aan de Ursulastraat 
wonen. Ze beleefden een heer-
lijke jeugd in de flat. “Voor onze 
ouders was de flat hét nieuwe 
wonen”, vertelt Cora. “Het was 
heel modern om in die tijd in een 
flat te wonen.” 

HEERLIJKE ZOMERS
In de speeltuin troffen de kinderen 
van de verschillende flats elkaar 
om samen te spelen. Het drietal 
speelde vooral met de kinderen 
van wie de ouders bij de AFCENT 
werkten. Zo leerden ze al snel 
spelenderwijs Engels. Naast de 
vele speeltoestellen die er ston-
den, konden ze er ook snoepjes 
of ijsjes kopen. De voordeuren 
stonden in de zomer bij iedereen 
open, waardoor het sociale leven 
zich heel spontaan afspeelde. De 
sociale controle was erg sterk. 
Als ouder hoefde men niet bang 
te zijn om je kind in de speeltuin 
te laten spelen. Er was altijd wel 
iemand, die een oogje in het zeil 
hield. De ouders namen een stoel 
mee naar de speeltuin en zaten er 
in een kring gezellig te kletsen. “In 
de zomer werden in de speeltuin 
tenten opgebouwd waar we in 
mochten logeren”, vertelt Monique. 
“We zaten dan wel tot zeven uur 
in de ochtend op de schommel en 
gingen dan doodmoe naar huis, 
maar dat was zo gezellig!” 

IN ‘T TRAPPENHUIS
Ook ‘De bende’ was ook een 
populaire speelplek voor kinderen 
uit de buurt. Vooral omdat ze er 
heen en weer over de grens met 
Duitsland konden springen. Als de 
speeltuin in de winter dicht was, 
ontmoetten de kinderen andere 
leeftijdgenoten in de trappenhal. 
Natasja: “Daar speelden we 
samen met Barbiepoppen en 
deelden kleertjes en poppenhui-
zen. Dit werd door iedereen geto-
lereerd, omdat we rustig speelden 
en geen rotzooi maakten.” Op 
woensdag middag gingen veel 
kinderen naar de Ahimsa, een 
jongerencentrum waar ze samen 
knutselden of andere activiteiten 
deden.  

STIEKEM IN DE KELDERS
Na de basisschool verlegden de 
activiteiten zich al iets meer rich-
ting het centrum van Kerkrade of 
over de grens. “In de middelbare 
schooltijd ging pas de poort naar 
Kerkrade open”, weet Cora nog. 
“Zo gingen we bijvoorbeeld op vrij-
dagavond met veel kinderen van 
de flat samen zwemmen. Ik weet 
ook nog goed dat we regelmatig 
in de kelders te vinden waren. Die 
plek was voor de jeugd hartstikke 
interessant, omdat het verboden 
terrein was. We speelden er 
stiekem, maar je mocht echt niet 
gezien worden.”

BANKJE
De drie vrouwen zijn uiteindelijk 
geheel onafhankelijk van elkaar 
‘uitgevlogen’. In 1993 ging Natasja 
samenwonen met haar man in de 
Maria Gorettistraat in Kerkrade. 
Van daaruit verhuisden ze later 
naar Eygelshoven. Twee jaar ge-
leden verhuisden ook haar ouders 
uit de flat, naar het centrum van 
Kerkrade. Natasja betreurt de on-
dergang van de buurt Bleijerheide.  
Monique verhuisde begin jaren ‘90 
naar de Heerlerbaan. Na een paar 
jaar ging ze tijdelijk weer in de flat 
bij haar ouders wonen. In 1997 
verhuisde ze met haar huidige 
man naar Eygelshoven. 

De  eengezinswoning was een 
enorme aanpassing voor haar. Ze 
was de eerste in de straat die een 
bankje voor het huis plaatste. “Ik 
miste het sociale contact”, vertelt 
Monique. “Het bankje zorgde 
ervoor dat ook de buren wat vaker 
buiten kwamen en er sociale con-
tacten in de straat ontstonden.” 
Haar ouders wonen nog steeds 
in de flat aan de Ursulastraat en 
willen er het liefst blijven wonen.
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HECHTE GEMEENSCHAP

Levie Puff woonde vanaf 1970 in 
de flat aan de Jonkerbergstraat, 
in de ‘Engelse flat’. De sfeer van 
toen staat haar nog heel goed 
bij, elke flat had zo zijn eigen 
gemeenschap. Ze heeft dan ook 
hele goede herinneringen aan 
het buitenleven samen met de 
bewoners. En aan de mooie mo-
menten in hun eigen volkstuin 
aan de Worm. Levie is geboren 
in Kaalheide in 1940. In haar 
jeugd verhuisde ze een aantal 
keren. Van Eygelshoven naar 
Bleijerheide en vervolgens naar 
Chevremont. Haar vader heeft 40 
jaar in de mijn gewerkt in Eygel-
shoven. Zeven jaar werkte hij in 
de nachtdienst in de particuliere 
mijn ‘Laura’, waar voornamelijk 
antraciet werd geproduceerd. Ze 
weet nog goed dat hij maanden-
lang niet kon slapen, toen de 
mijnen sloten. Hij was er zo aan 
gewend om ‘s nachts op te zijn. 

DOORGEZET
In 1960, toen Levie 20 was, verhuis-
de ze met haar man naar Nulland. 
In de eerste jaren kregen ze twee 
dochters, Maritta  en Gardie. 
verhuisden Net als veel andere 
kinderen uit de buurt speelden 
ook haar dochters in 1967 op de 
bouwplaats van de flats. “In decem-
ber 1970 we naar de flat aan de 
Jonkerbergstraat. Mijn man wilde 
niet, maar ik heb toch doorgezet. 
Het oude huis was in slechte staat.” 
Levie ging samen met haar man en 
twee kinderen op de tiende etage 
wonen van de ‘Engelse flat’. Die 
werd zo genoemd, vanwege de aan 
de AFCENT verbonden bewoners. 
“Alleen in de twee bovenste etages 
woonden Nederlanders”, vertelt 
Levie. “Het was een multiculturele 
flat.”

BEGINJAREN
“In de beginjaren was de sfeer heel 
goed”, vervolgt Levie. “Ik had hele 
leuke contacten met de AFCENT 
bewoners. Samen vormden ze een 
hechte gemeenschap. Eigenlijk 
had elke flat zo zijn eigen gemeen-
schap.” In het begin kende Levie 
nog niemand uit haar eigen flat, wel 
bewoners van andere flats. Later 
veranderde dat. 

De Engelsen organiseerden veel 
activiteiten zoals barbecues rond 
de flat of feestjes in het Patronaat. 
De flat bood de dochters van Levie 
daarom veel vriendjes om mee te 
spelen. Nog leuker werd het toen 
de speeltuin in 1974 werd geopend. 
Dat was een groot succes bij de kin-
deren van de flats én van de buurt. 
“Qua geluidsoverlast viel het mee”, 
herinnert Levie zich. “Op de tiende 
verdieping hoor je natuurlijk wel 
alles, want geluid stijgt. Wij hoorden 
zelfs wanneer de ambulance of 
brandweer in Heerlen wegreed. 
We konden zelfs volgen waar ze 
naartoe reden.”

ALLES IN DE BUURT
Boodschappen deden ze altijd in de 
buurt. De bakker en de melkboer 
kwamen eerst zelfs aan huis, de 
slager en de groenteboer lagen 
een beetje verderop. De kleine 
winkeltjes hebben op een bepaald 
moment plaats moeten maken voor 
de supermarkten die opkwamen. 
Ze ging ook wel eens met de auto 
naar Duitsland of naar Kerkrade 
centrum. Vroeger reed er ook een 
bus vanaf de Ursulastraat naar 
Kerkrade, maar die buslijn is inmid-
dels opgeheven. 

HET BUITENLVEN
Levie’s man was aangesloten bij 
een Boogschuttervereniging in het 
Duitse Herzogenrath. In de buurt 
daarvan lagen volkstuintjes. “We 
hebben daar 25 jaar een tuintje 
gehad. Het was prachtig gelegen 
aan de rivier de Worm. We brach-
ten er veel tijd door, vooral toen de 
kinderen wat ouder waren. De tuin 
was een soort verlengstuk van de 
flat.” Ze kweekten er bloemen en 
groenten en genoten er van het 
buitenleven. Ze hadden ook kippen 
en konijnen om te slachten. Bij de 
eigen volkstuin mocht men in Duits-
land een groot tuinhuis plaatsen. 
“Als je wilde, kon je er zelfs blijven 
slapen. Er was alleen geen elektrici-
teit of stromend water voorhanden.”

IEDER VOOR ZICH
“Rond 1985 veranderde de sfeer 
heel sterk in de Jonkerbergstraat”, 
herinnert Levie zich.

 “Dat kwam omdat de AFCENT 
vertrok. In die periode is er een heel 
ander soort publiek komen wonen. 
Drugs werden een probleem in de 
buurt. Mensen waren bang in de flat 
en de sfeer werd er niet beter op. 
Vooral op de brandtrappen werd er 
veel gedeald en gebruikt. Het hele 
sociale leven veranderde in deze 
tijd, bewoners sloten zich op en na 
17.00 uur kwamen ze niet meer bui-
ten. Niemand bleef er lang wonen, 
waardoor de cohesie verloren ging. 
In de flat aan de Ursulastraat is het 
heel anders gegaan, omdat er veel 
meer oudere mensen woonden en 
er minder uitstroom was. De relaties 
tussen de bewoners in de flat en 
de flats onderling is in deze periode 
verslechterd. Het was veel meer 
ieder voor zich.”

UIT HET OOG, UIT HET HART
In mei 2014 trok Levie met haar 
man naar de Schummerstraat in 
een 55+ woning, vlak bij de Duitse 
grens. Voor haar is de flat ‘uit het 
oog en uit het hart’. Ze wil zich niet 
zozeer aan een fysieke plek binden. 
Wel is ze erg gehecht aan de buurt 
Bleijerheide, ze wil er naar eigen 
zeggen nooit meer weg.
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ZO MOEDER, ZO DOCHTER(S)

Zoals veel van de flatbewoners 
van het eerste uur, kwam ook 
Maritta Puff (1962) uit de buurt. 
Ze woonde met haar ouders  en 
zus in een eengezinswoning aan 
de Voorterstraat. Ze herinnert 
zich de bouwperiode van de flats 
nog heel goed. Haar ouderlijk 
huis stond op een steenworp 
van de bouwplaats, waar ze 
veel avontuur en speelplezier 
beleefde. In december 1970 
verhuisden ze ‘omhoog’, naar de 
hoogbouwflat aan de Jonker-
bergstraat. Maritta was op dat 
moment acht jaar. Ze had in 
de flat natuurlijk wel een stuk 
minder speelruimte, ten opzichte 
van de eengezinswoning. Dat 
werd gecompenseerd door de 
vele nieuwe vriendjes en de 
speelruimte buiten om de flat. 
Vooral de ijzeren speeltoestellen 
herinnert ze zich nog goed. Ze 
waren erg populair bij de kinde-
ren uit de flats. Ook het vuurwerk 
met oud en nieuw maakte diepe 
indruk op haar. “Vanaf de tiende 
etage hadden we een fantastisch 
uitzicht. De Duitsers staken  toch 
telkens wat meer vuurwerk af 
dan de Nederlanders.”

CULTURELE VERSCHILLEN
“Ik heb echt een heerlijke kindertijd 
gehad in de Jonkerbergstraat”, blikt 
Maritta terug. “Het was echt gezellig 
en heel multicultureel. Dat vond ik 
erg interessant en ik sprak dus al 
gauw een aardig woordje Engels.” 
Ook de culturele verschillen beleef-
de ze heel positief. Maritta herinnert 
zich zelfs de kleine details nog 
goed. “Ik weet bijvoorbeeld nog dat 
de meisjes van de AFCENT altijd 
- ‘s zomers en ‘s winters - sportkou-
sen droegen tot aan hun knieën. Of 
hoe ze met Kerstmis tegen elkaar 
opschepten over de splinternieuwe 
spullen die ze gekregen hadden.” 
De ‘Engelsen’ zorgden er ook voor 
dat er zo min mogelijk overlast was. 
Zij regelden alles heel goed en 
voelden zich verantwoordelijk voor 
het schoon houden van de plek. 

ZAKCENTJE
“Hun situatie verschilde van die van 
Nederlandse gezinnen”, vervolgt 
Maritta. 

“Zo huurden de Engelse gezinnen 
hun woning volledig gemeubileerd. 
Als ze dan vertrokken, moesten ze 
hun woning achterlaten zoals ze die 
hadden gekregen. Helemaal spic 
en span dus! Ze mochten nog geen 
spijker in de muur slaan.” Maritta en 
haar zus Gardie verdienden dankzij 
de AFCENT een leuk zakcentje met 
babysitten. Want er waren natuurlijk 
veel kinderen in de flat en in de om-
geving. “Het was leuk om te doen. 
Bovendien werden we er heel goed 
voor betaald, voor die tijd!”

ZO MOEDER ZO DOCHTER
Na haar studie verliet Maritta de 
flat en ging met haar toenmalige 
man in Spekholzerheide wonen. 
Ze kregen er een dochtertje en 
bleven er drie jaar wonen. Nadat de 
relatie verbroken werd, keerde ze 
samen met haar dochter terug naar 
de Jonkerbergstraat. Ze kreeg een 
woning op de tiende verdieping, 
naast haar ouders. “Dat was een 
groot voordeel en in die tijd was alle 
hulp welkom. Het leuke was wel, dat 
mijn dochter dus heel veel tijd heeft 
doorgebracht in dezelfde speeltuin 
als ik. Regelmatig werden er activi-
teiten georganiseerd. Zo bouwden 
ze bijvoorbeeld in de zomer een 
tentenkamp in de speeltuin waarin 
de kinderen dan mochten logeren. 
Dat was erg gezellig. Niet alleen 
voor de kinderen, maar ook voor de 
ouders.”

DE AFCENT VERTREKT
Maritta heeft de grootste sociale 
verandering van de flat ervaren 
nadat de mensen van de AFCENT 
begin jaren ‘90 weggingen. Daarna 
kwam er een periode van drugs-
overlast. De brandtrappen leenden 
zich voor druggebruik en de ligging 
aan de grens was interessant voor 
veel dealers. “Af en toe werd er wel 
eens een woning ontruimd”, weet 
Maritta nog. “Alleen loste dat de ba-
sis van het probleem natuurlijk niet 
op.” De veranderingen zetten zich 
door, in de hele wijk. Alle voorzie-
ningen gingen weg en de plek ging 
steeds minder leven.

NOOIT MEER WEG
Maritta woont nu in de Hoefstraat, 
vlak bij haar ouders en haar zus. 
“We hebben het geluk gehad dat 
we allemaal weer een woning heb-
ben gekregen in Bleijerheide. Mijn 
toekomst zie ik dan ook in Bleijer-
heide. Hier ga ik niet meer weg!”
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WE ZATEN ZELDEN BINNEN

“Het was gras en het wordt weer 
gras”, zo ziet Gardie Wanders 
de toekomst voor de locatie van 
de flats. Ze droomt natuurlijk 
wel van een nieuwe bestemming 
voor de plek waar ze zo’n beetje 
haar hele leven heeft gewoond. 
Op de plek waar ze opgroeide, 
kreeg ze zelf ook kinderen. Die 
cirkel is dus ook rond gekomen. 
Gardie is in 1963 in Bleijerhei-
de geboren. Als kind speelde 
ze samen met de kinderen van 
de wijk op de bouwplaats van 
de flats. Het was een geweldig 
speelparadijs, omdat er onder 
andere grote rioolbuizen op het 
terrein lagen. De Vroenstraat 
liep toen langs de flat aan de 
Voorterstraat. De grote drukke 
weg was er nog niet, waardoor 
de kinderen uit de buurt genoeg 
speelruimte hadden. 

CENTRUM VAN DE WIJK
Niet alleen de rioolbuizen, ook de 
balkons hadden iets avontuurlijks. 
Gardie turnde graag op de balkons 
en ging met een koprol door het 
raam naar binnen. “We zaten zel-
den binnen, ook niet in de winter.” In 
1974 ging ook nog eens de speel-
tuin open, een groot succes bij de 
kinderen. “Je kon er zelfs snoepjes 
en ijs kopen”, weet Gardie nog. “Al 
ons zakgeld spendeerden we daar 
aan al dat lekkers.” Niet alleen de 
kinderen van de flats speelden er, 
ook andere kinderen uit de buurt. 
De speeltuin functioneerde als cen-
trum van de wijk, waar zowel kinde-
ren als ouders samenkwamen.

VAN NUL NAAR TIEN HOOG
Gardie was zeven jaar toen ze met 
het hele gezin naar de flat aan de 
Jonkerbergstraat verhuisde. Tot 
1970 woonde ze met haar familie 
in de voormalige Voorterstraat, die 
nu Groot-Nullandstraat heet. Ze 
ging dus van een grondgebonden 
woning naar de tiende etage. Dat 
vroeg om aanpassingsvermogen, 
maar Gardie zag vooral voordelen 
van het leven in een multiculturele 
flat. “Ik raakte al snel bevriend 
met de kinderen van de AFCENT. 
Die mensen vormden een hechte 
gemeenschap. 

Ook wij als kinderen van de 
Jonkerbergstraat flat vormden een 
vriendengroep. Dat vermengde zich 
met elkaar.” 

HEERLIJKE JEUGD
“Door het vele contact met de 
Engelsen sprak ik al vrij snel goed 
Engels”, legt Gardie uit. “Ik stond 
ook open voor de culturele verschil-
len van de bewoners. Volgens mij 
trok ik meer op met de Engelse kin-
deren dan met de Nederlandse. We 
speelden samen rond de flats, in de 
speeltuin en toen we wat ouder wa-
ren zaten we vaak in de kelders van 
de flat. We deden van alles samen. 
We organiseerden knikkerwedstrij-
den op het zelfgemaakte knikker-
plein vóór de flat. En op de plek van 
het huidige basketbalveld stonden 
vroeger veel struiken. Daarin stook-
ten we soms een vuurtje om aard-
appeltjes te roosteren. Ik herinner 
me ook dat de Engelse kinderen op 
het grasveldje daarnaast honkbal-
wedstrijden organiseerden tegen de 
Nederlandse kinderen. Er werden 
ook voetbaltoernooien gespeeld, 
met al onze ouders als publiek. Ik 
had al met al een heerlijke jeugd in 
de flat.”

OPRUIMRITUEEL
“Dat was ook deels te danken aan 
de manier waarop de gemeenschap 
van de AFCENT leefde”, vervolgt 
Gardie. “Ze zorgden ervoor dat er 
zo min mogelijk overlast was en 
gingen ‘s zondags met de kinderen 
de brandtrappen, gangen en strui-
ken opruimen. De kinderen kregen 
dan als beloning een snoepje of ze 
organiseerden zelfs iets leuks rond 
dit opruimritueel. De AFCENT ge-
meenschap bestond trouwens niet 
alleen uit Engelsen, maar ook uit 
Ieren, Schotten en Jamaicanen. Ze 
hadden al de hele wereld rondge-
reisd en op plaatsen gewoond waar 
ik als kind nog nooit van gehoord 
had.” 

DE ENE FLAT VOOR DE ANDERE
In 1985 verhuisde Gardie naar de 
Voorterstraat. Ze hield nog goede 
contacten met de bewoners uit de 
Jonkerbergstraat.

Ook kinderen waarmee ze naar de 
basisschool was gegaan, woonden 
nog in de flats. In de Voorterstraat, 
waar ze tien jaar woonde met haar 
man, kreeg ze ook twee kinderen. 
Haar zoon en dochter hebben wel 
een heel andere kindertijd mee-
gemaakt dan Gardie. “Niet alleen 
omdat er minder kinderen in de flat 
woonden”, vertelt ze. “De kinderen 
bleven ook vaker binnen, door de 
komst van de spelcomputers. Maar 
het kan ook te maken hebben met 
het vertrek van de AFCENT.” Begin 
jaren ‘90 verhuisden veel van de 
Engelsen uit Bleijerheide naar de 
flats in Brunssum. Dit was volgens 
Gardie een keerpunt in de geschie-
denis van de flats. Er kwamen 
andere bewoners voor in de plaats, 
die verschijnselen als werkeloos-
heid en drugsproblematiek met zich 
mee brachten. 

NIEUWE ONTMOETINGSPLEK
“Het was gras en het wordt weer 
gras.” Gardie ziet geen andere haal-
bare toekomst voor de locatie van 
de flats. Ergens hoopt ze op een 
nieuwe bestemming voor de plek. 
“Het mooiste zou ik vinden als er 
een koffiehuis met betaalbare koffie 
en een prachtig uitzicht zou komen”, 
besluit ze. “Of een mooi park met 
speeltoestellen en een uitlaatzone 
voor honden. Het moet weer een 
plek worden waar mensen bij elkaar 
komen, een ontmoetingsplek voor 
de mensen van de buurt.” 
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VROLIJK GEZELSCHAP

Toen José Rumpen veertien 
jaar was, verhuisde ze met haar 
stiefvader en moeder naar de flat 
aan de Ursulastraat. Hun woning 
in de Hoefstraat werd gesloopt. 
Wonen in een flat was in die tijd 
(1967) een echte gelukstreffer. Er 
waren maar liefst drie slaap-
kamers, een badkamer en een 
aparte keuken. De hoogbouw-
flat stond voor velen symbool 
voor Het Nieuwe Wonen. José 
bracht een groot deel van haar 
jeugd door in de flat aan de 
Ursulastraat. In die tijd was haar 
stiefvader enkele jaren beheer-
der van de speeltuin. José was 
daar ook graag, maar als kind 
speelde zij vooral in de ‘Bende’. 
Aan het beekje, dat Nederland en 
Duitsland scheidde en dat in de 
volksmond de ‘koelbar’ (Bleijer-
heiderbeek, red.) werd genoemd. 

DUITS-NEDERLANDS
“Die ‘Bende’ betekende alles voor 
ons als kinderen, in die tijd. Net 
over de grens speelden Duitse 
kinderen. Ik herinner me dat we 
elkaar uitscholden, ieder aan onze 
kant van de beek. Het leven aan de 
grens zorgde trouwens voor veel 
Duits-Nederlandse relaties. Men 
leerde elkaar kennen tijdens het 
uitgaan in Kerkrade. Mijn schoonva-
der en opa zijn ook Duits.” 

ONDERNEMEND
In haar jeugd was José actief in 
de cultuurvereniging KWJ, de 
Katholiek Werkende Jongeren. Ze 
hadden een plek boven de Ahimsa, 
een ontmoetingsplek voor jongeren. 
Ze zat ook bij de gymnastiekvereni-
ging KDV Bleijerheide, die toen veel 
leden kende. Als ze terugkijkt op 
de wijk, kan ze zich vooral de be-
drijvigheid goed herinneren. “In het 
begin kwam melkboer Geerkens 
bij ons aan huis”, weet ze nog. “Hij 
verkocht ook groenten en fruit van-
uit één van de garages in de flat. Er 
waren meerdere bakkers, slagers 
en groenteboeren in Bleijerheide, 
vooral op de Pannesheiderstraat 
en Bleijerheiderstraat. Op het Dr. 
Ackensplein alleen al waren twee 
slagers, een bakker, twee groen-
teboeren, een verfwinkel en een 
kapper.”

NIEUWE START
“In 1982 verhuisde ik samen met 
mijn man naar de flat aan de Jon-
kerberg”, vertelt José. “Die flat werd 
vanwege de aanwezigheid van de 
AFCENT heel goed gecontroleerd 
in die tijd. Er werd elk weekend 
gepoetst en geschrobd. Het was 
prettig wonen, omdat het zo goed 
onderhouden werd. Voor mij was de 
overstap van de Ursulastraat naar 
de Jonkerbergstraat niet zo moeilijk. 
Ik kon alle opgebouwde contacten 
ook vanuit de nieuwe flat onderhou-
den. Mijn man moest in het begin 
wel even wennen. Hij had altijd 
in een eengezinswoning met tuin 
gewoond.” Er kwam al gauw iets 
anders waar hij zijn handen mee vol 
had, want in 1985 werd hun dochter 
geboren. 

POEPGEZELLIG!
Jong en oud kon in die tijd naar 
hartenlust genieten van de voorzie-
ningen en de actieve verenigingen 
in de hechte gemeenschap. “De 
kinderen van de flats hadden de 
grootste speeltuin van Kerkrade”, 
lacht José. “In de zomer gingen de 
kinderen een weekend kamperen 
in de speeltuin. Daar kregen ze dan 
snoep en frietjes, gezellig hoor! In 
de zomer zaten we met de ouders 
samen in de speeltuin tot ‘s avonds 
laat.” José heeft veel vrijwilligers-
werk gedaan. Ze was penning-
meester van de speeltuin, verkeers-
brigadier op school en vrijwilliger 
bij de gymnastiekvereniging en bij 
de scouting. Ook haar man was erg 
actief in het verenigingsleven. Van 
de Jeu-de-Boules vereniging tot de 
voetbalclub KVC Oranje. Hij was 
ook lid van de schutterij. “Tijdens 
het ‘koningschieten’ kwam iedereen 
uit de buurt samen”, weet José. 
“Ook veel bewoners uit de flat kwa-
men ernaar toe. Het was elk jaar 
een groot feest en altijd poepge-
zellig.” De mensen uit Bleijerheide 
hielden wel van een feestje. Er werd 
elk jaar een Oktoberfeest gehouden 
in Bleijerheide, waar de beroemde 
blaaskapel De Wurmtaler Muzi-
kanten optraden. Jose: “Ook op 
andere feesten van bijvoorbeeld de 
schutterij of het voetbal trof je half 
tot driekwart van de bewoners uit 
Bleijerheide aan.”

AFGELEGD
In de periode dat de mensen van de 
AFCENT wegtrokken, veranderde 
er veel op de plek. Er werd veel 
gedeald en gebruikt. Veel Duitsers 
kwamen over de grens om drugs 
te kopen. José: “Er zijn in deze 
periode veel winkels en voorzienin-
gen uit Bleijerheide verdwenen. Alle 
kleinere zaken zoals groenteboe-
ren, slagers hebben het afgelegd 
ten opzichte van de supermarkten.” 

JE BLIJFT EEN BLIËRHEIDSJER
José en haar man zouden het liefst 
in Bleijerheide zijn blijven wonen. 
“Een Bliërheidsjer is een Bliërheid-
sjer”, zegt ze. “Iedereen kende 
iedereen in Bleijerheide; ons kent 
ons.” Tegenwoordig is het niet meer 
aantrekkelijk om in Bleijerheide te 
wonen. Tot haar 60ste heeft José er 
gewoond. Ze heeft nog veel contact 
met mensen uit de flat aan de 
Ursulastraat. Er zijn zelfs al mensen 
die nog in de flat wonen naar haar 
nieuwe woning komen kijken. “Ze 
willen graag een idee krijgen van 
wat ze kunnen verwachten na hun 
leven in de flat. De sloop houdt 
de mensen echt wel bezig. Ik zou 
zelf het liefst willen dat er nieuwe 
woningen gebouwd worden op de 
plek van de flats. Bleijerheide moet 
weer aantrekkelijk gemaakt worden 
voor jongere mensen.”
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‘WE BLEVEN PLAKKEN’

Annie en Johanne Lohuis 
blikken samen terug op de plek 
die ze in 2011 noodgedwongen 
achterlieten. Met de sloop van 
de flat ging gelukkig niet alles 
verloren. Bij de geboren en 
getogen Bliërheidsjer en zijn 
vrouw is vooral het gevoel van 
saamhorigheid blijven hangen.
“Zelfs nu nog hebben we veel 
contact met medebewoners 
van de gesloopte flat”, vertellen 
Johanne en Annie. “Vooral tij-
dens het wandelen met de hond 
komen we vaak oude bekenden 
tegen. Buren, of mensen vanuit 
het verengingsleven dat hier 
vroeger zo bloeide.” 

SPEELPARADIJS
Dat verenigingsleven is lang-
zaam verdwenen, maar Johanne 
Lohuis heeft er van genoten. Hij 
was vroeger heel actief lid van de 
Schuttersvereniging Prins Hendrik 
en werd zelfs tot koning gekroond. 
“Als het op feesten aan kwam, was 
Bleijerheide dé plek waar je moest 
zijn”, blikt hij terug. Johanne heeft 
recht van spreken, want zijn bouw-
jaar overtreft dat van de flats. “Ik 
ben geboren in 1947 en groeide op 
in de Schummertstraat, vlakbij de 
Duitse grens. Als peuter voetbalde 
ik al op de voetbalterreinen, die 
later plaats hebben gemaakt voor 
de vier hoogbouwflats. Ik herinner 
me nog goed dat ik met kinderen 
uit de wijk in de ‘Bende’ speelde en 
dat we in de winter gingen sleeën. 
Precies op dat gebied waar de 
flats zijn gekomen. Het was in die 
periode een echt speelparadijs, dat 
over de grens heen reikte. Met de 
komst van de flats moest de jeugd 
deze speelruimte opgeven.”

TUSSENOPLOSSING
De speelruimte die hij als kind 
prijsgaf, zou Johanne later 
terugkrijgen. In 1978 verhuisde 
hij eerst met zijn ouders naar de 
Voorterstraat. In die periode leerde 
hij Annie Offermans kennen, in 
zijn stamcafé tegenover de kerk in 
Bleijerheide. In 1985 ging Johanne 
met Annie samenwonen wonen op 
de vierde verdieping 
van de inmiddels gesloopte flat aan 
de Voorterstraat.

 “Het was een tussenoplossing”, 
vertelt Annie. “We keken uit naar 
een eengezinswoning, het liefst 
een koopwoning. Dat kwam er 
niet van, want we bleven plakken. 
Tegen onze eigen verwachtingen 
in woonden we heel graag in de 
flat. De sfeer was erg goed en we 
hadden een goede band met de 
buren. We hadden zelfs een sleutel 
van elkaars appartement.” 

IN HARMONIE
In de periode dat Johanne in de flat 
woonde, was hij aangesloten bij 
de huurderbelangenvereniging. Zo 
zette hij zich in voor de plaatselijke 
gemeenschap. “De flats zijn altijd 
heel beeldbepalend geweest in de 
wijk en iedereen vormde er zijn ei-
gen uniek beeld van. Veel mensen 
konden zich niet voorstellen dat we 
er wilden wonen. In die tijd kende 
de flat een multiculturele mix van 
bewoners, maar dat vormde geen 
enkel probleem.” Mens en dier leef-
de er in harmonie met elkaar. Annie 
verzorgde in de naastgelegen flat 
een oudere vrouw en adopteerde 
zelfs haar hondje toen ze overleed. 
Ze had vooral contact met mensen 
die ook honden hadden. Een da-
gelijkse wandeling met haar hond 
stond gelijk aan een dagelijkse 
babbel met de buren. In de flat was 
de sympathie tussen de bewoners 
mét en zonder huisdieren overigens 
ver te zoeken. “De honden kregen 
de schuld van de vieze liften en 
galerijen”, vertelt Annie. “Ik ruimde 
altijd alles op, maar werd deson-
danks toch veroordeeld voor de 
overlast van onze hond. Hoe dan 
ook, we hebben altijd geprobeerd 
de harmonie tussen mens en dier in 
de flat te waarborgen.”

SLOOP DOET LEVEN
De wijk is sterk veranderd als je het 
vergelijkt met vroeger, vinden Annie 
en Johanne. “Vandaag de dag vind 
je er vooral rust. Het is hier prachtig 
om te wandelen en te fietsen. 
Vanuit Bleijerheide kun je wandelen 
naar Kohlscheid, Aken, Herzo-
genrath, Horbach, het Wormdal, 
Spekholzerheide, Kerkrade-West, 
Simpelveld en Bocholtz.  

Dit knooppunt van wandel- en 
fietsmogelijkheden biedt kansen 
voor de toekomst van de plek, na 
de sloop van de flats. De locatie 
zou gekoppeld kunnen worden aan 
toeristische attracties, zodat de 
plek weer gaat leven.”
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BEVRIJDING

Tinie Cleve woonde met haar 
toenmalige man en dochter San-
dra in een eengezinswoning in 
Spekholzerheide. Toen ze in 1985 
uit elkaar gingen, moest Tinie op 
zoek naar een nieuwe woning. De 
flat aan de Jonkerbergstraat was 
een goedkope en haalbare op-
lossing. Voordat ze introk had ze 
eerst anderhalve maand samen 
met haar dochtertje in het ‘Blijf 
van mijn lijf huis’ in Bleijerheide 
gewoond. De toewijzing van de 
flatwoning was dus een grote op-
luchting voor haar. “Ik voelde me 
bevrijd toen ik in de flat kwam”, 
vertelt Tinie. “Financieel gezien 
was het wel heel moeilijk in deze 
periode, maar emotioneel gezien 
was het een goede ontwikkeling. 
In het begin was het fijn wonen 
in de flat, omdat de mensen van 
de AFCENT er ook nog woonden. 
Het waren stuk voor stuk heel 
aardige mensen, die de deur 
altijd hadden openstaan. Begin 
jaren ‘90 verhuisden de Engelsen 
uit de flat. Toen zij wegtrokken 
veranderde het sociale leven in 
de flat. Nederlanders zijn op veel 
vlakken heel anders, dat verschil 
merkte je enorm.”

NIEUWE VRIENDSCHAPPEN
Tinie had niet heel veel contacten 
in de flat. Toch hielp ze graag een 
handje, waar ze dat kon. Zo heeft 
ze vijftien jaar lang gepoetst bij een 
oudere mevrouw op de zevende 
verdieping. Hiermee raakte ze 
ook bevriend - één van de weinige 
vriendschappen die ze had in de 
flat. In 2001 overleed deze dame en 
dat was een zware klap voor Tinie. 
“De zoon van mijn vriendin woonde 
ook in de flat, op de vierde verdie-
ping. Hij had een sociale beperking, 
dus hielp ik hem met huishoude-
lijke taken. Nadat er kanker bij 
hem was vastgesteld, heb ik voor 
hem gezorgd. Tot het allerlaatste 
moment, toen hij in 2007 overleed. 
Zijn overlijden heeft een diepe wond 
achtergelaten, hij was op dat mo-
ment mijn enige vriend in de flat.”

SOCIALE CONTROLE
Gelukkig had ze nog contact 
met een mevrouw, afkomstig 
van Curaçao, die in de inmiddels 
gesloopte flat aan de Voorterstraat 
woonde. “Ik heb deze mevrouw 
vanaf het begin dat ze hier kwam 
wonen opgevangen”,  vertelt Tinie. 
“We leerden elkaar kennen op de 
gymvereniging, waar ik al sinds 
1998 kwam. Zij werd lid in 1999 en 
we hebben een leuke vriendschap 
opgebouwd.” De contacten in de 
flat en ook de sociale controle van 
buren waren helaas onvoldoende 
voor Tinie om zich veilig te voelen 
voor haar ex-man. Ze beleefde 
regelmatig angstige momenten in 
de flat omdat hij haar stalkte. “Dat 
was niet gemakkelijk. Daarnaast 
had ik ook last van hoogtevrees. 
Dat probeerde ik dan tegen te gaan 
door een laken over het balkon te 
hangen, zodat het zicht naar bene-
den beperkt werd.”

AFSCHEID VAN HET UITZICHT
Tinie woont nu op het Dr. Acken-
splein in een kleine flat. Terwijl ze 
terugblikt op haar tijd in de flat aan 
de Jonkerbergstraat, valt haar op 
hoe zeer alles veranderd is. “Het 
wegvallen van alle voorzieningen in 
de wijk is wel de grootste veran-
dering”, vindt ze. “Het ergste vind 
ik dat de bank op 1 april 2014 is 
opgeheven in Bleijerheide. Het was 
jammer genoeg geen 1-aprilgrap. 
Om te pinnen moeten we nu naar 
het centrum.” Ook het feit dat de 
kerk alleen nog op zondag open is, 
betreurt ze. 

UITGEBLOEID
Bleijerheide is volgens haar uitge-
bloeid. “Er is helemaal niets meer te 
beleven, waardoor alle jonge men-
sen vertrekken. De wijk veroudert. 
Het liefst zou ik ook wegtrekken en 
naar Kerkrade centrum verhuizen.” 
Ze mist het uitzicht dat ze had 
vanuit haar flat. Alleen daarvoor zou 
ze vaker teruggaan naar de plek. 
“Ik zou het wel zonde vinden als de 
plek na de sloop van de flats leeg 
zou blijven”, besluit Tinie. 

“Het zou mooi zijn als daar nieuwe 
woningen en winkels gebouwd 
worden.”
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LEVENDIGE PLEK

Sandra Beckers (1977) groeide op 
in Chevremont, in een eengezins-
woning met een grote tuin. Alles 
werd anders toen haar ouders 
gingen scheiden. Ze verhuisde 
op achtjarige leeftijd met haar 
moeder naar de flat aan de Jon-
kerbergstraat. Het was al moeilijk 
om een betaalbare woning te 
vinden. Maar misschien nog wel 
moeilijker, om er daadwerkelijk 
in te wonen…  “Ik moest me 
heel erg aanpassen en was niet 
gewend aan het leven in een flat”, 
blikt Sandra terug. “Vooral in het 
begin vond ik het klein, benau-
wend. Het balkon was ook heel 
erg smal, dus echt spelen kon ik 
er niet.” Het appartement had drie 
slaapkamers. Gelukkig had ze wel 
haar eigen kamertje, waar ze als 
kind vooral veel muziek luisterde 
en boeken las. 

SPELEN
Met de buren hadden ze goed   
contact. Zij waren afkomstig van 
Curaçao en hadden een zoontje 
waar Sandra vaak mee speelde. 
Verder bestond haar sociale netwerk 
bestond in die tijd vooral uit vriendin-
netjes van school. Met de kinderen 
van de AFCENT heeft Sandra nooit 
veel contact gehad. Ze wist wel dat 
ze er woonden, maar echt bevriend 
raakte ze er niet mee. Het was een 
klein kringetje waarbinnen haar 
leventje zich toen afspeelde. “Het 
was wel een heel levendige plek, 
zeker toen het schooltje naast de 
flat aan de Jonkerbergstraat er nog 
stond”, herinnert Sandra zich. “Daar 
ging ik elke ochtend te voet naartoe. 
In de klas had ik een vriendinnetje 
uit de flat in de Voorterstraat, waar 
ik ook vaak ging spelen. Zij woonde 
op de tweede verdieping. Dat voelde 
heel anders dan onze eigen - iden-
tieke - flat op de zesde verdieping. 
Vooral als we buiten op het balkon 
speelden, omdat deze veel lager 
aanvoelde.” In de speeltuin ging 
ze niet vaak spelen, wel op de 
ijzeren klimtoestellen die langs de 
flat stonden. Of tennissen tegen de 
immense gevel van de flat – dat kon 
ze urenlang. Ze ging ook naar de 
gym en speelde vaak met haar twee 
hamstertjes.

WARME TIJD
Sandra heeft de tijd dat ze in de flat 
woonde over het algemeen als heel 
prettig ervaren. “Het was vooral 
een warme tijd. Als ik thuis kwam 
van school had mijn moeder altijd 
thee en koekjes klaarstaan.” Op 
een gegeven moment kwamen er 
wel meer mensen van verschillende 
nationaliteiten in de flat wonen, 
waardoor het contact moeilijker 
werd, vooral vanwege de taalbar-
rière. Er woonden veel mensen 
die zich sociaal maatschappelijk 
niet aanpasten. Hun buurman was 
bijvoorbeeld betrokken bij een 
drugsbende.

PASSIE ONTDEKT
In 2000 ging Sandra Beckers op 
zichzelf wonen. Via een kennis 
kon ze een appartementje huren in 
Heerlen. Ze vond het heel prettig 
om in een grotere stad te wonen, 
vooral door het culturele aanbod. 
Ook het anonieme leven in de stad 
vindt ze prettiger dan het ‘dorpse 
wonen’ in een wijk als Bleijerheide. 
‘Ons kent ons’ geeft haar eerder 
een benauwend gevoel. Verhuizen 
naar de stad was niet alleen een 
uitdaging voor Sandra, ze ontdekte 
ook haar passie. “Ik houd ervan 
mijn horizon te verruimen en dat 
lukt me in een stad veel beter. In 
2003 begon ik een studie in de zorg 
en haalde mijn diploma in 2006. Ik 
werk nu parttime in een verpleeg-
huis in Geleen. Daarnaast ben ik 
actief als fotograaf. Dat is een pas-
sie die ik ontdekte en nu combineer 
met mijn werk in de zorg. Heerlijk!”

ACHTERHAALD WOONTYPE
De flat als woontype is volgens 
Sandra ondertussen achterhaald. 
“Het massale principe is niet meer 
van deze tijd”, vindt ze. “Ik zou er in 
geen geval meer willen wonen, in 
zo’n onoverzichtelijk en gigantisch 
betonnen blok.” Wat haar meer 
aanspreekt is het principe van 
urban villa’s. Hierbij worden meer-
dere woontypes gecombineerd, die 
samen een eenheid vormen met de 
open ruimte. De flat voelt voor haar 
aan als een benauwende massa, 
zonder ruimtelijke spanning. 

Sandra is ondertussen getrouwd 
en heeft samen met haar man een 
huis gekocht in Heerlen. Ze heeft 
het deel van haar leven in de flat 
afgesloten, dus ze heeft ook niet de 
behoefte om terug te gaan. Ze zou 
haar huidige woning nooit willen 
inruilen voor een flat!
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TWEEDE HUIS

Toen Elly Simons in de flat aan 
de Jonkbergstraat kwam wonen, 
wilde ze al na een half jaar weer 
weg. Ze leerde zich aanpassen en 
kreeg een hele nieuwe start, toen 
haar huidige man Hein Dohmen 
bij haar in de flat kwam wonen. 
Echt helemaal thuis voelden ze 
zich allebei nooit echt. Ze vonden 
gelukkig een tweede thuis, op de 
camping van Asselt. Samen blik-
ken ze terug op een mooie tijd, 
die vooral voor Elly een stroeve 
start kende. Elly (1940) woonde 
met haar Italiaanse man en acht 
kinderen in een eengezinswoning 
in de Lodewijkstraat in Bleijer-
heide. De geboren Duitse was 
gezegend met maar liefst zeven 
dochters - en één zoon. “Na de 
scheiding van mijn man”, vertelt 
Elly, “ruilde ik de eengezinswo-
ning om voor een flat. Omdat ik 
echt geen trappen meer kon lo-
pen. Vier kinderen woonden toen 
nog thuis. Zij verhuisden met me 
mee naar de tiende etage van de 
flat aan de Jonkerbergstraat.” 

DOCHTERS KOPPELEN
Hein (1939) groeide op in Chevre-
mont, waar zijn vader 50 jaar een 
kapsalon had. Hein volgde in zijn 
voetsporen. Ik heb ook vijftien jaar 
een kapsalon in Chevremont gehad”, 
begint hij. “Later ging ik aan de slag 
bij Curver, die van de huishoudelijke 
artikelen. Zo’n 25 jaar werkte ik in de 
fabriek in Brunssum.” Met zijn eerste 
vrouw kreeg Hein vier kinderen. In 
1997 gingen zij uit elkaar en ver-
huisde hij naar de Akkerheide. Niet 
veel later leerde hij Elly kennen. Zijn 
dochter was goed bevriend met de 
jongste dochter van Elly. De doch-
ters brachten hun samen, omdat ze 
beide alleenstaand waren op dat 
moment. Met succes, want in 1999 
gingen Elly en Hein samenwonen in 
de flat aan de Jonkerbergstraat.

EEN BEWOGEN BEGIN
Elly heeft niet zo’n goed gevoel 
over de allereerste jaren die ze in 
de flat woonde, na haar scheiding. 
Ze wilde binnen een half jaar weer 
vertrekken. 

Helaas was dat niet zomaar gedaan, 
ze had afspraken gemaakt over de 
ruil van haar vorige huis. “Ik was niet 
de persoon om vaak bij de buren 
in en uit te lopen”, vertelt Elly. “Dat 
deed ik ook in mijn vorige woning 
nooit. De sfeer was wel goed in de 
flat, hoor. Iedereen was vriendelijk 
tegen elkaar. Langzaam begon ik 
mijn draai wel te vinden. Ik leefde 
mijn eigen leven met mijn gezin 
en we probeerden er wat van te 
maken.” 

LEKKER BEZIG
Haar kinderen vonden ook hun 
draai. Ze waren lid van de kegelclub 
VVRL D’r Poolte in Kerkrade, kegel-
den op hoog niveau. Twee dochters 
deden zelfs mee aan het EK en 
WK.  Elly  werkte eind jaren ‘80 
iedere woensdag als vrijwilligster bij 
Ahimsa. Bij deze hobbyclub hield ze 
zichzelf én kinderen tussen zes en 
twaalf jaar lekker bezig. Ze maakten 
bijvoorbeeld kerststukjes voor ou-
deren in het zorgcentrum Vroenhof. 
Het geld dat de kinderen hiervoor 
kregen, spaarden ze. Daarmee or-
ganiseerden ze een grote kerstvie-
ring voor alle kinderen. Met Ahimsa 
ging ze ook jaarlijks op kamp, 
meestal naar België. Ze ging mee 
als hoofdleidster of als kookmoeder. 
Ze herinnert zich graag aan het af-
sluitende kampvuur met gerooster-
de appeltjes en gitaarmuziek.

EEN TWEEDE HUIS
In 1999 kwam Hein bij Elly in 
de flat wonen, het resultaat van 
de inspanningen van hun beide 
dochters. Dit moment voelde voor 
beiden als een nieuwe start in hun 
leven. “Dat leven hoefde niet per se 
alleen in de flat plaats te vinden”, 
vertelt Elly. “Een sterk gemeen-
schapsgevoel hebben wij in de flat 
nooit echt ervaren. We woonden er 
graag, maar veel sociale contacten 
hadden we er niet. We zaten ook 
nooit op het balkon. Omdat het te 
smal was en als het regende stond 
het vol met water. Daarom zijn we 
op zoek gegaan naar een alterna-
tief. We kochten een campingplaats 
in Asselt (Roermond). 

“We gingen er vaak vissen en geo-
ten van de natuur en het tuinieren.
Het werd als het ware ons tweede 
thuis.”

VEEL VERLOOP
 “De laatste jaren werd de sfeer 
steeds minder goed in de flat”, be-
sluit Hein. “Vooral door het gedrag 
van nalatige buren. We ondervon-
den overlast van de rotzooi op de 
galerijen en in de lift. Het contact 
verminderde, omdat steeds meer 
oorspronkelijke bewoners ver-
trokken en daarvoor in de plaats 
nieuwe huurders voor korte tijd 
kwamen. Je kon onmogelijk duur-
zame relaties opbouwen met buren 
of mede flatbewoners. Er was ook 
drugsoverlast. De lift stonk altijd en 
er werd veel gedeald op het terrein.”

ONZE NIEUWE START
In april 2014 moesten Elly en Hein 
de flat verlaten. Ze wonen nu in een 
appartement in de Holzstraat. “We 
hebben dit najaar ook onze cam-
pingplaats verkocht”, vertelt Elly. 
“Die hebben we nu niet meer nodig. 
Ons terras is een stuk breder dan in 
de flat en we zitten zoveel mogelijk 
buiten. De sociale contacten zijn 
wat ons betreft ook veel beter 
dan in de flat. De buurtbewoners 
hebben bijvoorbeeld een gezamen-
lijke barbecue georganiseerd. We 
wonen er met zowel oudere men-
sen als jonge gezinnen. Iedereen 
is vriendelijk en de plek leeft. We 
zijn blij met onze nieuwe plek en 
zouden niet meer terug willen naar 
de flat. We zouden ook tegen nog 
een verhuizing opzien!”
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Bianca Vincken-Wagenvoord werd 
geboren in Heerlen en groeide daar 
ook op. Haar vader was buschauf-
feur en ze mocht regelmatig met 
hem meerijden. Ze herinnert zich 
de Nieuwstraat van Kerkrade nog. 
De blokken op de weg, het grens-
huisje en de douane die de bus in 
kwam voor controle. Als kind vond 
ze dit allemaal enorm spannend. Je 
mocht immers niet zomaar over de 
grens heen stappen. Dat werd later 
wel anders. In 1993 onderging de 
Nieuwstraat een ingrijpende recon-
structie. Inmiddels is de grens zelfs 
volledig onzichtbaar geworden: in 
het straatbeeld van de Nieuwstraat 
is niet meer te zien waar Duitsland 
begint en Nederland eindigt. 

INTERESSANTE WONING
In 1989 leerde Bianca haar man 
kennen in Bleijerheide. Hij groeide op 
in de inmiddels gesloopte flat aan de 
Voorterstraat. “Zijn oma woonde in de 
flat aan de Ursulastraat op de tiende 
etage”, vertelt Bianca. “Toen zij ging 
verhuizen kwam haar woning dus vrij. 
Het was voor ons een interessante 
woning, omdat deze betaalbaar was. 
In 1990 verhuisden we er naartoe. We 
waren het eerste jonge stel in deze 
flat. Voorheen werden er geen jonge 
mensen toegelaten.”

KLAAR STAAN VOOR ELKAAR
De verhuizing van Heerlen naar 
Bleijerheide was voor Bianca geen 
grote stap. Ze was opgegroeid in 
een appartement en was ook al 
bekend met de plek en de flats. In de 
beginjaren werkte Bianca een paar 
jaar als begeleidster op de bus. Na de 
geboorte van haar dochter heeft ze 
enkele jaren niet gewerkt. In deze pe-
riode zijn er drie goede vriendinnen via 
haar in de flat komen wonen, alle drie 
na hun scheiding. Ze waren op zoek 
naar een betaalbare woning die snel 
beschikbaar was. “De flat was voor 
hen de beste noodoplossing”, herin-
nert Bianca zich. Haar beste vriendin 
Yolanda de Bruin kwam in 2004 in 
de flat wonen, samen met haar twee 
dochters. “Zij moest overdag vaak 
werken. Dus als ze bijvoorbeeld ziek 
waren, dan paste ik op haar kinderen. 
We stonden klaar voor elkaar.” 

GEMAAKT TOT WIE IK BEN
Ook het contact met de andere 
bewoners van de flat was altijd goed. 
Het sociale contact met de bewo-
ners van de andere flats was daar-
entegen minder. “Dat kwam omdat 
de flat aan de Uruslastraat de naam 
had dat haar bewoners voorgetrok-
ken werden. Om deze reden ging ik 
met mijn dochter naar een andere 
speeltuin: Speeltuin Prikbos in Nul-
land.” Bianca heeft de belangrijkste 
momenten van haar leven beleefd in 
de flat. Van haar huwelijk tot aan de 
geboorte van haar dochter - ze heeft 
haar hele sociale netwerk in en rond 
de flat opgebouwd.  “De mensen 
hebben mij en mijn dochter hier zien 
opgroeien. De flat heeft mij gemaakt 
tot wie ik nu ben. Over de hele lijn 
bezien, heb ik er een heerlijke tijd 
gehad.” 

KLEUTER MODELWONING
Bianca opende één keer per jaar 
haar deur voor de kleuterklassen 
van basisschool Bleijerheide. Haar 
woning diende die dag als uitkijk-
flat en/of modelflat. “De kinderen 
hadden op school het thema ‘huis’. 
De juffrouw liet de kinderen dan ver-
schillende types woningen zien. De 
flat was een woningtype waar weinig 
kinderen mee vertrouwd waren. 
Het was elke keer een fijne ervaring 
voor me, om te zien hoe kinderen 
genoten van het uitzicht en van de 
snoepjes die ik ze gaf. Dat was erg 
leuk.” Een ander jaarlijks hoogtepunt 
was het vieren van Oud & Nieuw in 
de flat. Dat werd altijd bij haar thuis 
gevierd en het vuurwerk was elk jaar 
even prachtig!

EEN MOEILIJK VERTREK
In 2010 kochten Bianca Vinc-
ken-Wagenvoord en haar man een 
eengezinswoning in de Veldkuil-
straat. Haar vertrek naar een andere 
woning viel haar heel zwaar. Haar 
sociale netwerk viel hierdoor uit 
elkaar. Voor Bianca was het een 
hele grote aanpassing om in een 
vrijstaande woning te gaan wonen. 
Het gevoel van eenzaamheid over-
viel haar, in de nieuwe woning. “Ik 
heb elke dag nog heimwee naar mijn 
leven in de flat.”

“Vooral het ongedwongen sociale 
contact is een groot gemis. Vooral 
het ongedwongen sociale contact is 
een groot gemis. Voordat ik boven 
was, had ik vaak al drie kwartier 
praatjes gemaakt. Je kwam altijd 
wel iemand tegen.” Ze zou meteen 
kunnen terugkeren naar de flat. 
Haar nieuwe woning ligt net op de 
grens met Bleijerheide en Nulland. 
Ze woont dus nog vlakbij de flats en 
gaat er wel nog op bezoek. Zeker 
omdat haar beste vriendin Yolanda 
er nog woont. “Het voelt elke keer 
weer een beetje thuiskomen, als ik 
de flat binnenstap”, besluit Bianca. 
“Als de flats gesloopt worden, zal 
het zeker pijn doen.” 

THUISKOMEN
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HEIMWEE NAAR HET UITZICHT

Toen de Witte Flats in Spek-
holzerheide gesloopt werden, 
verhuisden Mia en Hub Kor-
ber-Buntinx in 2011 naar de 
Jonkerbergstraat in Bleijerheide. 
Daar hebben ze slechts een paar 
jaar gewoond. Toch was het lang 
genoeg, om zich er helemaal 
thuis te voelen. En eerlijk gezegd 
zouden ze alleen al voor het 
uitzicht terug willen. De verhui-
zing naar de Jonkerbergstraat 
was een verademing. De Witte 
Flat in Spekholzerheide was naar 
hun gevoel veel minder sociaal. 
Mia was dan ook heel blij dat het 
40 jaar oude gebouw gesloopt 
werd. “Ik heb er jaren op zitten 
wachten. Het gemeenschapsle-
ven is er nooit op gang gekomen 
en het verenigingsleven ook 
niet.” 

VOORUITGANG
Vroeger was Hub voor een periode 
huismeester in de witte flat. Dat 
bracht een hele verantwoordelijk-
heid met zich mee. Omdat er in 
de Witte Flat niet echt een sociale 
gemeenschap ontstond, kwamen 
er vooral problemen, waar hij in zijn 
functie als huismeester als eerste 
en meeste mee geconfronteerd 
werd. “De flat aan de Jonker-
bergstraat was al met al een hele 
vooruitgang voor ons”, vertelt Mia. 
“Niet alleen qua uitzicht, maar ook 
op sociaal vlak. Ten opzichte van 
Spekholzerheide is de cultuur in 
Bleijerheide wat meer op Duitsland 
georiënteerd.” 

ONVERGETELIJK UITZICHT
Mia en Hub voelden zich vanaf het 
eerste moment thuis in hun nieuwe 
flat aan de Jonkerbergstraat. 
“Vooral het uitzicht op de negende 
etage was prachtig”, blikt Hub terug. 
“We zouden nooit in een grondge-
bonden of eengezinswoning willen 
wonen. Dat vraagt om veel teveel 
onderhoud. Ook de gemeenschap-
pelijke tuin vonden we heerlijk. Het 
woningtype hoogbouwflat was ons 
op het lijf geschreven.”

TRALIES
“Onze woning in de flat aan de Jon-
kerbergstraat voldeed prima qua 
grootte en indeling”, vindt Mia.

“Alleen het balkon was niet echt 
aantrekkelijk, omdat het veel te 
smal is. Alsof je achter tralies van 
een cel zat. De galerijen daaren-
tegen waren wel breed en ruim 
genoeg. Daar werden dan ook 
de meeste gesprekken gevoerd.” 
Mia en Hub gingen zelden of 
nooit binnen bij buren of andere 
bewoners. Het sociale contact dat 
ze hadden met medebewoners 
vond plaats op de galerij, in de lift of 
buiten. Ook aan activiteiten hebben 
ze nooit echt deelgenomen. De 
Jeu-de-Boulesclub sprak hen niet 
zo aan, omdat ze wel eens hoorden 
dat er onenigheid was in de groep. 
Wel gingen ze vaak biljarten en 
vroeger deed Mia aan paardrijden. 

BLEIJERHEIDE DOOFT UIT
“We merken dat de wijk steeds 
meer verloedert”, aldus Hub en Mia. 
“Er is bijvoorbeeld stankoverlast 
bij leegstaande gebouwen en ook 
de honden in het park zorgen voor 
overlast. Bleijerheide dooft uit, alle 
winkels zijn weg, waardoor het de 
mensen niet meer aantrekt.” Toch 
hebben ze geen spijt dat ze in 
Bleijerheide terecht zijn gekomen. 
Ze kregen er een zoon en hebben 
hun kleinzoon Justin zo goed als 
grootgebracht. Dat gebeurde voor 
een deel in hun eigen flat in Bleijer-
heide. Hub en Mia hebben veel 
mooie herinneringen aan hun tijd in 
de flat: “We zullen het uitzicht ont-
zettend missen, dat was prachtig! 
Vooral tijdens de jaarwisseling was 
het vuurwerk onvergetelijk.” 

HEIMWEE NAAR UITZICHT
In juni 2014 moesten Hub en Mia in 
verband met de sloop de flat verla-
ten. Zij wonen nu in een aanleun-
woning van het Vroenhof. Vanuit de 
nieuwe woning hebben ze zicht op 
de flat waarin ze woonden. Wat ze 
voornamelijk missen is het uitzicht. 
Het leven in de aanleunwoning past 
niet bij de twee. Er wonen alleen 
oude mensen die vaak hulpbehoe-
vend zijn. Mia en Hub zouden direct 
weer terug naar de flat verhuizen 
als het kon. Als de flats gesloopt 
worden, dan zouden zij daarvoor 
een park willen terugzien. “De bo-
men moeten dan wel minder hoog”, 
vindt Hub.

“Zodat we vanuit onze woning weer 
een prachtig uitzicht hebben. Een 
boom hoeft niet hoog te zijn om 
mooi te zijn.”
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CONTEXTEN 1965-1989



 Geleidelijk aan deden luxe artikelen, zoals 
koelkast, wasmachine, telefoon en televisie hun intre-
de. De aanschaf van een auto werd voor een steeds 
grotere groep mensen mogelijk, de mobiliteit nam 
toe. Het toerisme naar verre bestemmingen werd be-
taalbaar, zodat Nederlanders steeds meer uit hun be-
schermde leefomgeving konden treden. 

 Vanaf de jaren ‘80 stond Nederland internatio-
naal bekend als tolerant en sociaal land. De overheid 
ontwikkelde een verzorgingsstaat, waarin publieke 
gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen bereik-
baar en betaalbaar werden.

 ECONOMISCHE UPS EN DOWNS In de ja-
ren ‘70 ontstond er een sombere en negatieve stem-
ming in Nederland. De twee grote oliecrisissen van 
1973 en 1979 veroorzaakten veel onrust. Begin jaren 
tachtig verkeerde Nederland in een diepe crisis, de 
werkloosheid steeg en de economische groei daal-
de. De oorzaken hiervan waren de sterk opgelopen 
loonkosten en de daarmee verslechterde internatio-
nale concurrentiepositie op de markt.  In de tweede 
helft van de jaren ‘80 was er weer een economisch 
herstel en de opbouw van de verzorgingsstaat werd 
hervormd. Door de genomen maatregelen nam het 
aantal banen toe, de werkeloosheid daalde en de 
werkgelegenheid steeg sneller dan het Europees ge-
middelde.

 WONINGNOOD Nadat de wederopbouw van 
na de oorlog in 1965 werd afgesloten, bleef de wo-
ningnood in Nederland als gevolg van de baby-boom 
aanhouden. Het bevolkingsaantal groeide: in 1965 
woonden er 12,4 miljoen mensen en in 1970 telde 
Nederland 13 miljoen inwoners. Om het tekort aan 
woningen aan te pakken werden door de lokale 
overheden uitbreidingsplannen gemaakt. De over-
heid moedigde alle grotere aannemingsbedrijven in 
Nederland aan bouwsystemen te ontwikkelen om in 
korte tijd woningen te bouwen, die bestemd waren 
voor mensen met een relatief laag inkomen. Bouwbe-
drijven en architecten ontwikkelden samen rationele 
bouwsystemen waaronder de bekende galerijflat. 

 De galerijflat en de doorzonwoning bleken bij-
zonder geschikte typen woningen om in grote aan-
tallen te realiseren. In de meeste steden werden de 
galerijflats met sociale huurwoningen aan de stads-
randen door de gemeenten en woningcorporaties ge-
realiseerd. De woningen waren voor die tijd vooruit-
strevend. Zij boden veel ruimte, een wijds uitzicht en 
moderne liften. 

 MODERNE SAMENLEVING Vanaf de jaren 
‘60 veranderde de Nederlandse maatschappij als ge-
volg van de secularisering en ontzuiling. De typische 
verstrengeling van religie en politiek werd geleidelijk 
ontknoopt. Steeds meer mensen leerden door na de 
basisschool en er werd gestreefd naar zelf ontplooi-
ing. Men werd mondiger. Vrouwen eisten gelijke rech-
ten binnen en buiten het huwelijk. De mensen in Ne-
derland eigenden zichzelf steeds meer vrijheden toe. 
Het traditionele gezinstype veranderde in een ‘open’ 
gezinstype waarin regels berusten op onderlinge af-
spraken en overleg.
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 BOUWTREND STANDAARDISATIE In de 
jaren ‘60 was de bouwtrend gericht op het aanpak-
ken van de woningnood. Grootschalige bouwwerken 
zoals de Bijlmermeer (1968) werden gerealiseerd. 
De nadruk lag op efficiëntie en kostenbeperking, met 
seriematige woningenbouw als gevolg. Een keuze-
commissie beoordeelde ingediende bouwplannen en 
stelde deze beschikbaar aan woningbouwverenigin-
gen middels een publicatie van zogenaamde gestan-
daardiseerde ‘keuzeplannen’. In heel Nederland wer-
den in de periode 1960-1970 ca. 40.000 ‘keuzeplan’ 
woningen - rijtjeshuizen en galerijflats - gerealiseerd.

 Die trend werd in de jaren ‘70 voortgezet en 
de bouwtechnische standaardisatie verder ontwik-
keld. Voor de gepensioneerden werden in deze perio-
de bejaardenflats ontwikkeld volgens hetzelfde bouw-
principe. Eind jaren ‘70 werden hoogbouwplannen 
minder populair. De kritiek op de onherbergzaamheid 
van de steden leidde tot meer kleinschaligheid en ex-
perimenten met gestapelde laagbouw.

 In de jaren ‘80 was er meer aandacht voor ar-
chitectuur en het individu als reactie op het strakke en 
anonieme bouwen uit de jaren ‘70. Er werden steeds 
meer grondgebonden woningen gerealiseerd voor 
de koop- en huursector. De koopsector werd onder-
steund door de overheid middels een premiesysteem. 
Stedenbouwkundig  werd er op kleinere schaal ge-
clusterd, waardoor de zogenaamde bloemkoolwijken 
ontstonden. Deze wijken kenmerkten zich door kron-
kelende paden en hofjes. De straten en woonerven 
vormden aparte subwijkjes, die als bloemkoolroosjes 
opgebouwd werden en maar één toegang hadden.

  POST-MODERNE INVLOEDEN In de perio-
de van 1965 tot 1989 was er sprake van een reeks 
van culturele revoluties. In de jaren ‘60 werd de vrije 
zaterdag geïntroduceerd, die een doe-het-zelf cultuur 
in beweging bracht. De introductie van de televisie 
veroorzaakte een volgende culturele verandering - 
ook op het gebied van het interieur. Binnen de woning 
verschoof het accent van de eettafel naar het bank-
stel. Op de televisie kwamen steeds meer zenders en 
omroepen, met ieder een eigen profiel en aanbod. In 
de jongeren cultuur van de jaren ‘60 ontstonden de 
beat muziek en underground muziek, waaruit de pop-
art-, provo- en flowerpower cultuur voortkwam. 

 In de jaren ‘70 ontstonden er naast de traditi-
onele genres veel nieuwe culturele stromingen, zoals 
pop, funk, punk, reggae en folk.

 In de jaren ‘80 werd de kabeltelevisie geïn-
troduceerd met een ongekende hoeveelheid aan 
zenders. Via de televisie werd Nederland in deze pe-
riode sterk beïnvloed door de Amerikaanse cultuur.  
Muziekzender MTV, Hollywood blockbusters als Star 
Wars en Indiana Jones, jeugdculturen als graffiti en 
rapmuziek bereikten het Nederlandse publiek. Mer-
ken en ketens zoals Nike, Levi’s, McDonald’s deden 
hun intrede in het straatbeeld. In Nederland resulteer-
de dit enorme aanbod in een toenemende individua-
lisering. De samenleving veranderde langzaam van 
een mono-culturele naar een poly-culturele samenle-
ving.
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  EEN OUDE DORPSKERN Bleijerheide func-
tioneerde van oudsher als een zelfstandig dorp met 
een eigen identiteit en onderscheidende mentaliteit. 
Door de toename van het aantal inwoners tussen 
1965 en 1990 kwam de wijk volledig tot bloei. Zo 
werden er nieuwe moderne woningen gebouwd, het 
verenigingsleven draaide op volle toeren en er was 
veel bedrijvigheid. Er waren in die tijd veel ontmoe-
tingsplaatsen, zoals cafés, enkele schutterijen, mu-
ziekverenigingen, voetbalverenigingen, een gemeen-
schapshuis (Ahimsa), de basisschool en een actieve 
kerkgemeenschap. In de wijk was het bekende jon-
genspensionaat ‘Centrum Bleijerheide’ gevestigd dat 
de functie van katholiek jongensinternaat had. Het 
centrum beschikte over 300 bedden verdeeld over 
100 kamers. De jongens die er woonden waren des-
tijds afkomstig uit heel Nederland. 

 De Duitse cultuur had een grote invloed op de 
gemeenschap van Bleijerheide. Door de ligging aan 
de grens waren in Limburg meerdere televisiekanalen 
te ontvangen. Deze Duitse zenders waren populair en 
beïnvloedde de lokale cultuur met onder andere spa-
gehettiwestern’s, Duitse krimi’s en schlagersterren. 

 Bleijerheide bracht zelf ook artiesten van 
het ‘Schlagermusik’-genre en de Tiroler feestmu-
ziek voort. Zanger Heintje Simons werd er geboren 
in 1955. Hij verkocht meer dan 45 miljoen platen en 
speelde tussen 1968 en 1971 in een zestal Duitstali-
ge films. De ouders van Heintje waren eigenaar van 
de Hanni-Bar op het Dr. Ackensplein. De tirolerkapel 
Wurmtaler Musikanten werd in 1963 opgericht door 
Harmonie St. Aemiliaan uit Bleijerheide. De initiatief-
nemer was Joep Handels. Samen met John Quadflieg 
bracht de kapel CD’s uit. De groep was zeer populair 
en speelde muziek op feesten in heel Nederland, Bel-
gië en Duitsland.

   DE MIJNSTREEK Kerkrade maakte 
zoals Heerlen, Hoensbroek, Brunssum, Eygelshoven 
en Schaesberg onderdeel uit van de ‘Oostelijke Mijn-
streek’. De aanwezigheid van de mijnen veroorzaakte 
in de twintigste eeuw een explosieve bevolkingsgroei. 
De mijnbouwindustrie trok veel arbeidskrachten uit 
heel Nederland, Oost- en Zuid-Europa. 

 In 1965 besloot de overheid de mijnen te slui-
ten. Er ontstond een overaanbod van personeel op 
de arbeidsmarkt in de mijnstreek. Velen vonden werk 
in de productie- en bouwindustrie, deels in het nabije 
Duitsland. In Kerkrade daalde het gemiddelde inko-
men. Er ontstond een tekort aan woningen voor lage 
inkomens.

 Om de werkeloosheid en het tekort aan wo-
ningen tegen te gaan, werd in de jaren ‘70 in de voor-
malige mijnstreek de operatie ‘Van Zwart naar Groen’ 
in gang gezet, waarbij mijngebouwen en mijnterrei-
nen plaats maakten voor woonwijken, voorzieningen, 
bedrijventerreinen en recreatiegebieden. De bevol-
kingsomvang bleef als gevolg van de naoorlogse ge-
boortegolf nog tot 1990 toenemen.
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 Eind jaren ‘60 werd het terrein van de voor-
malige Staatsmijn Hendrik in de naburige gemeente 
Brunssum ingericht als hoofdkwartier van de AFCENT 
(Allied Forces Central Europe). De komst van militai-
ren gaf de regio een nieuwe economische impuls. In 
een van de vier flats werden tachtig Engelse militai-
ren van de AFCENT en hun gezinnen gehuisvest. In 
de jaren ‘80 werd het woonzorgcentrum Vroenhof te-
genover de vier flats gerealiseerd, waar de oudere 
generatie van Bleijerheide kon gaan wonen.

 ONS KENT ONS In de beginjaren werd de 
sfeer in de flats in Bleijerheide bepaald door de soci-
ale cohesie. De gezinnen genoten ervan onderdeel te 
zijn van een groter geheel. Dit geheel was een com-
binatie van de mijn, de kerk, de verenigingen en het 
sociale ondernemerschap. Bovendien kwamen de 
meeste bewoners van Bleijerheide uit hetzelfde ‘nest’ 
of rondom Kerkrade, ‘Ons kent ons’. De bewoners 
hadden een verantwoordelijke houding, ten opzichte 
van elkaar en de gezamenlijke publieke ruimte. Ze 
hielpen elkaar aan werk, zorgden voor elkaars kinde-
ren, waren behulpzaam als iemand ziek was. De ga-
lerij op een verdieping functioneerde als een ‘straat’, 
een vertrouwde eigen ‘achterom’ waarin de voordeu-
ren open stonden en de buren vrij bij elkaar binnenlie-
pen.

De garages vormden een plek van bedrijvigheid en 
ontmoeting. In één van de garages was een tijd lang 
een kleine winkel gevestigd, waar de bewoners bij-
voorbeeld zuivelproducten konden kopen. De bakker 
kwam deur aan deur op de galerij en kende de be-
woners en hun wensen. De bewoners namen zelf ini-
tiatieven om ontmoetingsplaatsen met bankjes, een 
speeltuin en Jeu-des-Boule baan aan te leggen.

 HET NIEUWE WONEN De komst van de 
hoogbouwflats en de nieuwe inwoners hadden een 
enorme impact op de wijk Bleijerheide. Elke flat telde 
100 woningen en vormde een eigen gemeenschap. 
De wijk was opeens vierhonderd huishoudens rijker.   
Een omvang gelijk aan een dorpen als Schin op Geul 
en Wijnandsrade. Om in aanmerking te komen voor 
een woning moesten de nieuwe bewoners een mini-
mum basisinkomen hebben. 

 De flats werden in een groene omgeving ge-
bouwd. In de loop der tijd werd de publieke ruimte 
verbeterd. Zo werden er parkeerplaatsen voor auto’s 
aangelegd en een aansprekend groenplan met bo-
men, struiken, bloemen en wandelwegen aangelegd. 
De flatgebouwen waren functioneel van opbouw. In 
de flats kan een onderscheid gemaakt worden tus-
sen publieke, semi-publieke en privé gebieden. De 
entree, de hal met brievenbussen, de lift, de galerijen, 
de noodtrappenhuizen, de bergruimten en de gara-
ges waren tussenzones die als intermediair tussen 
publiek en privéterrein functioneren. De brandweer 
introduceerde een vaste benaming van de flats: A-B-
C-D. Deze benaming werd door de corporatie en de 
bewoners zelf overgenomen.
 
 Het flat ensemble had een icoonfunctie, omdat 
de flats van grote afstand te zien waren. Na de ople-
vering stonden de vier flats symbool voor het nieuwe 
moderne wonen en hadden ze een hoog aanzien in 
de wijk. Er heerste in de flatgemeenschap een men-
taliteit van samenhorigheid. Bewoners voelden zich 
onderdeel van een geheel en pasten hun levens hier 
ook op aan. Samen voelde men zich verantwoordelijk 
voor het schoonmaken van de directe omgeving in en 
rondom de flats.  
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 GEZIN ALS HOEKSTEEN In de periode dat 
de flats opgeleverd werden, werden vanwege de 
slechte woonomstandigheden meerdere woningen 
gesloopt in Bleijerheide. Voor de mensen uit de ge-
sloopte woningen vormde de flat een beter alternatief. 
De flats betekenden een vooruitgang in levenskwali-
teit voor veel gezinnen. De woningen waren nieuw en 
voldeden in alle opzichten - zowel programmatisch, 
bouwkundig en bouwfysisch - aan de nieuwe woon-
wensen uit die tijd. 

 De galerijwoningen beschikten over een hel-
dere en ruime plattegrond met een balkon over de 
volle breedte. De oppervlakte van de woonkamer be-
droeg 36 vierkantemeter. Een van de slaapkamers 
kon bij de woonkamer gevoegd worden, waardoor 
een oppervlakte ruim 48 vierkantemeter ontstond. De 
keuken beschikte over een zogenaamde bijkeuken. 
Samenvattend een woning met vele mogelijke rond-
gangen en ruimtelijk van opzet. De ruime woningen 
werden door de bewoners zeer gewaardeerd.
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  POST-MODERNE SAMENLEVING Na de 
industrialisatie van de 20e eeuw en de democrati-
seringsontwikkeling in de jaren zestig, groeide van-
af de jaren ‘70 een jonge en vrije generatie op. De 
meeste kinderen beschikten over een eigen kamer en 
er werd open gediscussieerd met ouders en genera-
tiegenoten. De technologische ontwikkelingen en de 
opkomst van de massamedia in de jaren erna leidden 
ertoe, dat een oriëntatie op werelden buiten de eigen 
cultuurtraditie mogelijk werd. 

 Vanaf de tweede helft van de jaren ‘90 nam 
het internetgebruik en het aantal televisiezenders ex-
ponentieel toe. Het informatie- en amusementsaan-
bod richtte zich steeds meer op het individu in plaats 
van op de gemeenschap. Communicatie vond steeds 
meer plaats in de individuele woning in plaats van in 
de publieke ruimte buiten. 

 Geleidelijk aan veranderde de Nederlandse 
mentaliteit van tolerant naar onverschillig ten opzich-
te van de medemens. De digitale revolutie leidde tot 
een nieuwe informatiesamenleving, die van invloed 
was op alle sectoren. De ontwikkelingen zoals e-mail, 
google, wikipedia, tomtom, games, sociale media en 
televisie-on-demand versnelden het proces van indi-
vidualisering. De komst van het draadloos internet en 
de smartphone maakten deze vrijheid in de 21e eeuw 
voor het individu plaatsonafhankelijk.

 VAN LOKAAL NAAR GLOBAAL In de ja-
ren ’90 verplaatste de industriële productie zich naar 
Oost-Europa en Azië met de toen nog zeer lage lo-
nen. In 1991 liep de staatsschuld in Nederland op. 
Europa verkeerde in een crisis en nam maatregelen 
om de economie te verbeteren.

 KLEINERE HUISHOUDENS In de periode 
van 1990 tot 2015 was er geen sprake meer van 
een snel groeiende bevolking in Nederland. De be-
volkingssamenstelling veranderde in de loop van die 
jaren ingrijpend. Het aantal huishoudens steeg pro-
centueel veel sneller dan het bevolkingsaantal. Het 
gemiddelde aantal leden per huishouden werd klei-
ner. Echtparen kozen bewust voor minder kinderen. 
Er was sprake van een toename van het aantal echt-
scheidingen en een groeiende vergrijzing.

 Tijdens de baby-boom hadden de gezinnen 
gemiddeld vier tot vijf kinderen. Vanaf 1965 was het 
gemiddelde drie kinderen en in 1990 was dat vermin-
derd naar gemiddeld anderhalf kind per gezin. Steeds 
meer mensen experimenteerden met alternatieve 
woon- en/of leefvormen. Door het toenemende aantal 
echtscheidingen namen de eenpersoonshuishoudens 
van 1965 tot 1989 toe met een factor zeven. Voor ve-
len was de fase van het eenoudergezin tijdelijk. De 
ontbinding van een ‘gezin’ werd in toenemende mate 
gevolgd door de samenstelling van een nieuw gezin. 

 Het aantal ouderen boven de 65 jaar verdub-
belde. De gemiddelde levensverwachting nam de 
afgelopen periode toe met 8,5 jaar. Als gevolg van 
de vergrijzing ontstond een nieuwe woonbehoefte.  
Door het gebruik van de auto en de mogelijkheden 
van domotica konden de ouderen langer zelfstandig 
blijven wonen, waarbij een combinatie van zorg en 
wonen gewenst was. 

 Ondanks de minder snelle toename van de 
bevolking werden er in deze periode meer woningen 
en een grotere variatie in woningtypes gerealiseerd.
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 Vanaf de eeuwwisseling kreeg het model van 
de multiculturele samenleving steeds meer kritiek. De 
vele minderheidsgroeperingen met een eigen cultuur, 
geloof en traditie botsten met de traditionele normen 
en waarden van de autochtone bevolking. Gebeur-
tenissen zoals de aanslagen op de Twin Towers in 
2001, de moord op Pim Fortuin in 2002 en de moord 
op Theo van Gogh in 2004 ondermijnden het geloof in 
de multiculturele samenleving.

 De toenemende individualisering leidde tot 
minder collectieve creativiteit. Op het gebied van de 
popmuziek ontstonden er nog wel enkele nieuwe 
genres, maar deze representeerden niet een veran-
dering in de maatschappij zoals de stromingen in de 
jaren ‘60, ‘70 en ‘80 dat deden.  

 BOUWTREND: FOCUS OP WINST In de ja-
ren ‘90 stagneerde de nieuwbouw van huurwoningen. 
Een van de oorzaken was de verzelfstandiging van 
een groot aantal woningcorporaties. De overheid wil-
de de sociale woningsector verkleinen en de door-
stroming bevorderen, mensen moesten gaan wonen 
in een woning die bij hun inkomen paste. In de ja-
ren ‘00 ontstond er een leegloop uit de middelgrote 
steden. De overheid wees grote agrarische gebieden 
aan als VINEX-ontwikkellocatie. Op deze VINEX-lo-
caties werden maximaal 30% van de woningen ge-
bouwd in de goedkopere sector, de overige 70% was 
bedoeld voor duurdere huur- en koopwoningen. 

 Ook gemeenten hadden een belangrijke rol, 
zij bepaalden de typen te bouwen woningen, de aan-
tallen, prijsklasse, bebouwingsdichtheid en architec-
tuur. Het belangrijkste uitgangspunt was dat nieuwe 
woonwijken dichtbij de bestaande stadscentra moes-
ten worden gepland.

 In 1992 werd in Maastricht het Verdrag van 
de Europese Unie ondertekend, een belangrijke mijl-
paal, waarin regels werden opgenomen voor de toe-
komstige gemeenschappelijke munt en een nauwere 
samenwerking op het terrein van justitie en binnen-
landse zaken. Het Verdrag van Schengen (1995) trad 
in werking in zeven landen: België, Duitsland, Frank-
rijk, Luxemburg, Nederland, Portugal en Spanje. Rei-
zigers uit deze landen konden naar elkaar reizen zon-
der paspoortcontrole aan de grenzen.  

 Na 1995 brak een periode aan van een jaar-
lijkse economische groei, die hoger was dan na de 
oorlog. Deze groei werd mogelijk door de introductie 
van het internet, maar ook door het open gaan van 
nieuwe markten in Oost-Europa na de val van het 
communisme. De periode van economische groei 
hield veel langer aan dan normaal - niet alleen in Ne-
derland, maar over de gehele wereld. 

 Na het uiteenspatten van de internetzeepbel 
in 2000 en na de aanslagen op de Twin Towers in 
New York in 2001 ontstond er een nieuwe economi-
sche crisis. In Nederland vond er vanaf 2003 geen 
economische groei meer plaats, vanaf 2008 verkeer-
de het land in een recessie. De welvaart was in 10 
jaar echter wel sterk gestegen.
 
 VERSNIPPERING In de jaren ‘90 werd de 
multiculturele samenleving vanuit de Nederlandse 
overheid als ideaal nagestreefd. De allochtonen, die 
dertig jaar daarvoor naar Nederland geïmmigreerd 
waren, en waarvan nu duidelijk werd dat zij definitief 
zouden blijven, werd een kans geboden om deel uit te 
maken van de maatschappij.
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 De Nederlandse overheid drong er op aan dat 
de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf Bruns-
sum, Nuth, Voerendaal, Simpelveld en Onderbanken 
bestuurlijk moesten samenwerken. Vanaf 1998 ope-
reerde het samenwerkingsverband onder de naam 
Parkstad Limburg. In de regio werd vanuit de pro-
vincie een bouwstop afgekondigd, om adequaat met 
de heersende demografische krimp in de regio om te 
kunnen gaan. Er werden nieuwe stadsdeelvisies ont-
wikkeld, waarin onder andere de toekomstige kernge-
bieden worden aangewezen. 

 MINDER FACILITEITEN Sinds het begin van 
de jaren ‘90 waren de gevolgen van de vergrijzing in 
Bleijerheide voelbaar. Het aantal 50-plussers steeg 
van een vijfde van de bevolking in 1990 naar de helft 
in 2015. Het totale bevolkingsaantal van Bleijerheide 
daalde in dezelfde periode van 4895 inwoners naar 
3955. De afname van gezinnen met kinderen, voor-
zieningen en werkgelegenheid ontwrichtten het func-
tioneren van de gemeenschap. 

 Door het in werking treden van het verdrag 
van Schengen in 1995 veranderde de fysieke grens 
tussen Kerkrade en het Duitse Herzogenrath. In 
Bleijerheide was de grens vroeger heel goed voel-
baar, maar dat veranderde. In de Nieuwstraat werden 
de betonnen blokken verwijderd, waardoor Neder-
landse en Duitse buren elkaar voor het eerst konden 
ontmoetten. De officiële grensovergangen met de 
douanekantoren verdwenen uit het straatbeeld. Aan 
de Duitse zijde van de Nieuwstraat werd een super-
markt Lidl gebouwd, waar de bewoners van Bleijer-
heide hun inkopen gingen doen. Inwoners van Her-
zogenrath kwamen op zondag hun boodschappen in 
Kerkrade doen.

 Hiermee werd getracht de bestaande winkel-
centra te versterken, de leegloop van middelgrote 
steden tegen te gaan, het groen rondom de steden te 
beschermen en het (auto-) verkeer te beperken.

 De corporaties renoveerden na-oorlogse wo-
ningen en ontwikkelden nieuwbouwprojecten met 
winstoogmerk. Zo bouwden de corporaties meer dure 
woningen en sloopten ze sociale huurwoningen om 
daar woningen voor hogere inkomensgroepen voor 
terug te bouwen. Dit deden ze onder het mom van 
‘diversiteitbeleid’: door goedkope en dure woningen 
door elkaar te bouwen, zou een buurt leefbaarder 
worden. In de periode 1990-2001 werden er bijna 
120.000 woningen gesloopt en ruim 1 miljoen wonin-
gen nieuw gebouwd. In de periode van 2008 tot 2015 
vielen als gevolg van de wereldwijde economische 
crisis de bouwactiviteiten in Nederland vrijwel stil.

 KRIMP IN KERKRADE Begin jaren negentig 
slaat de bevolkingsgroei in Kerkrade om naar krimp. 
In 1992 bereikte Kerkrade haar hoogste inwoneraan-
tal van 53.364 inwoners. Vanaf dat moment daalde dit 
aantal tot ca 45.000 inwoners in 2015.

 De krimp is het gevolg van vergrijzing en ont-
groening (gezinnen krijgen minder kinderen dan voor-
heen). Daarnaast is er in sommige regio’s sprake van 
een verhoudingsgewijs grote krimp, doordat mensen 
verhuizen naar meer aantrekkelijke vestigingsplaat-
sen. Dit kan te maken hebben met het banenaanbod, 
het gebrek aan voorzieningen of de bewonerssamen-
stelling en de daarmee samenhangende uitstraling 
van een wijk. 
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 Voor de jaren ‘90 voelden de voormalige, aan 
de AFCENT verbonden bewoners zich verantwoor-
delijk voor de ordehandhaving in de flats en in het 
omliggende openbaar groen gebied. Zij initieerden 
gezamenlijke activiteiten. De nieuwe bewoners de-
den dit niet. De ooit vanuit een bottom-up beweging 
ontstane speeltuin werd in 2010 gesloten, omdat er in 
de krimpsituatie te weinig kinderen gebruik maakten 
van deze voorziening.  

 De flats voldeden niet aan de huidige duur-
zaamheidnormen. Elke flat werd centraal gestookt en 
de bewoners betaalden individueel niet voor meer- of 
mindergebruik. In de praktijk werden de woningen ge-
stookt op 24 graden en werden de ramen open gezet 
als er behoefte was aan koelte. Samenvattend volde-
den de flats niet meer aan de huidige eisen. Zonder 
sociale gemeenschap functioneerde de anonieme ar-
chitectuur niet meer. 

 LEEGLOOP Het aanzien en de bouwkundi-
ge staat van de vier flats namen vanaf de jaren ‘00 
zienderogen af. Er werd nog wel geïnvesteerd in 
het vergroten van de hoofdentrees, maar de slechte 
bouwkundige staat van de flats - in  combinatie met 
de heersende krimp - leidde er toe dat in 2012 flat A 
aan de Voorterstraat gesloopt werd. In het infoblad 
van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie 
‘De Koepel’ werd op 4 augustus 2012 een overzicht 
gepubliceerd van de nieuwe bestemmingen, waar 
de bewoners van de 100 appartementen van de flat 
naartoe verhuisden:  zesentwintig gezinnen bleven in 
Bleijerheide; zes gezinnen verhuisden naar Nulland; 
zes gezinnen naar Holz; zes gezinnen naar Mucher-
veld; tien gezinnen naar het centrum van Kerkrade; 
zeventien gezinnen naar Rolduckerveld; zes gezin-
nen naar Chevremont; zes gezinnen naar Heilust en 
drie gezinnen naar Eygelshoven. 

  De regels op het gebied van drugs en pros-
titutie in Nederland verschilden van die in Duitsland. 
Dat vormde de aanleiding voor sommige Duitsers om 
naar Bleijerheide te komen. Dit bracht criminaliteit, il-
legale handel en een gevoel van onveiligheid in de 
wijk. Als gevolg van deze onveiligheid verplaatste het 
leven van de inwoners van Bleijerheide zich steeds 
meer naar de eigen woning. Gezamenlijke activiteiten 
werden steeds minder ontwikkeld. Het verenigingsle-
ven en de sociale cohesie namen zienderogen af.

 Als reactie op de demografische krimp werd 
in 2012 de stadsdeelvisie Kerkrade-Oost opgesteld. 
Deze werd kort daarop in een nieuw bestemmingsplan 
vastgelegd. Hieruit bleek dat de gemeente Kerkrade 
de ontwikkeling van nieuwe woningen in Bleijerheide 
wil voorkomen. De bestemming van de wijkfaciliteiten 
werden verplaatst naar het Maria Goretti-plein in Nul-
land en naar het stadcentrum van Kerkrade.

 VERGANE GLORIE Begin jaren ‘90 trok de 
aan de AFCENT gerelateerde gemeenschap weg uit 
Bleijerheide. In die periode werden de gezinnen in de 
flat kleiner. De vergrijzing nam toe. Dit had een grote 
impact op de flatgemeenschap. Er werden minder ge-
zamenlijke activiteiten georganiseerd en de galerijen 
werden niet meer als ontmoetingsplaats - zogenaam-
de ‘straten’ - gebruikt.

 Vanaf die periode verhuisde de oudste gene-
ratie bewoners naar de Vroenhof of ze kwamen te 
overlijden. Hierdoor kwamen veel woningen vrij voor 
verhuur. Op last van de overheid stelde de woning-
bouwcorporatie in die tijd geen hoge eisen meer aan 
de inkomens van de nieuwe bewoners. Een direct ge-
volg was dat veel nieuwe bewoners niet de intentie 
hadden om zich voor langere tijd te vestigen in de 
flats.

JIDDERINNE VÓLT ZIECH DOA HEEM pag. 115JIDDERINNE VÓLT ZIECH DOA HEEM pag. 114



 Dertien gezinnen verhuisden naar andere 
plekken in Zuid-Limburg, een gezin verhuisde naar 
een andere provincie en een gezin vertrok naar het 
buitenland.

 Begin 2014 moesten ook de bewoners van flat 
B aan de Voorterstraat hun woning verlaten, evenals  
later de bewoners van de flat C aan de Jonkerberg-
straat. Eind 2014 werd de kwaliteit van de galerijen 
en balkons onderzocht en hieruit bleek dat de beton-
constructie niet meer voldeed aan de aangescherpte 
kwaliteitsnormen. Onder alle galerijen en balkons van 
de flat C aan de Jonkerbergstraat en de flat D aan 
de Ursulastraat werden stutten geplaatst. Het ging 
om een preventieve maatregel, de veiligheid van de 
bewoners was niet in het geding. Flat D aan de Ursu-
lastraat werd het langst bewoond.

 WONING NOG STEEDS PRIMA De wonin-
gen in de galerijflats functioneren tot op heden goed. 
De plattegronden van de verschillende woontypen 
zijn ruim opgezet, functioneel en flexibel indeelbaar. 

 De bewoners zijn over het woonoppervlak en 
comfort zeer positief. Zij zullen met zekerheid niet 
een vergelijkbaar grote woning aangeboden krijgen 
voor dezelfde huurprijs. Zij zullen het spectaculair uit-
zicht op de groene omgeving missen.
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 SLOWFOOD EN RE-USE Mede door de eco-
nomische crisis is men bewuster gaan consumeren. 
De zogenaamde ‘slowfood’ beweging zet zich af tegen 
de industriële productie van voedsel waarvan de su-
permarkt en ‘fastfood’ als negatieve voorbeelden ge-
noemd worden. ‘Slowfood’  pleit voor het gebruik van 
regionale producten en het inzichtelijk maken van het 
voedselproductieproces. Op het gebied van grond-
stoffen en bouwmaterialen ontstaat een vergelijkba-
re kritiek. Het creatief herbestemmen van gebouwen 
en het hergebruik van bouwproducten en -materialen 
vormt een nieuwe uitdaging voor de bouwsector.

 BOUWTREND: WAARDECREATIE Waar de 
bouweconomie in het verleden gebaseerd was op 
groei en het afromen van de winsten, daar probeert 
men vandaag op strategische plekken met behulp 
van interventies in de vorm van nieuwbouw en transi-
tieprogramma’s economische groei te stimuleren. De 
nadruk ligt op het creëren van waardevolle locaties, 
waardoor op de lange termijn op deze locaties winst-
gevende bouwprojecten ontwikkeld kunnen worden.

 SLOOP VAN DE FLATS Als gevolg van de 
heersende krimp zijn er in Kerkrade reeds vele wonin-
gen gesloopt. In Kerkrade West zijn grote aantallen 
rijtjeshuizen en de zogenaamde ‘Witte Flats’ tegen de 
vlakte gegaan. Voor de flats in Bleijerheide geldt dat 
de bouwtechnische levensduur - tenminste op onder-
delen - teneinde is gekomen. Op de plek van de vier-
honderd woningen is er door de krimpsituatie slechts 
behoefte aan ongeveer honderd woningen. Bij het 
opstellen van de ‘Stadsdeelvisie Kerkrade-Oost’ is 
rekening gehouden met de sloop van de hoogbouw-
flats.

 WONINGOVERSCHOT Voor het eerst sinds 
de woningnood is er in Nederland - in sommige regio’s 
- sprake van een woningoverschot. Dit lijkt positief, 
maar veroorzaakt onder andere een waardedaling van 
bestaande woningen, die in het verleden op basis van 
verwachte waardevermeerdering zijn gefinancierd. 
Deze ontwikkeling leidt tot een stagnatie in de keten 
van woningendoorloop. Mensen kunnen hun huis niet 
verkopen, waardoor zij ook geen nieuwe woning kun-
nen kopen, met als gevolg dat anderen het eigen huis 
ook niet verkocht krijgen. Een neerwaartse spiraal, die 
alleen door afschrijvingen of sterke economische groei 
doorbroken kan worden. Daarnaast zijn veel woningen 
in slechte bouwkundige staat of sluiten zij om andere 
redenen niet aan bij de actuele vraag uit de markt.

 PARTICIPATIE-SAMENLEVING Begin 2015 
is de situatie onzeker. In de voormalige Oostelijke 
Mijnstreek neemt het aantal bijstandsuitkeringen toe. 
In het algemeen wordt er in Nederland gesproken van 
een toenemende kloof tussen arm en rijk. Tegelijker-
tijd wordt de verzorgingsstaat verder afgebouwd. De 
overheid zet in op de participatiesamenleving, waarin 
iedereen zoveel mogelijk verantwoordelijkheden voor 
zijn eigen rekening neemt - voor zichzelf en zijn omge-
ving. Zorgtaken worden toenemend van het rijk naar 
het niveau van de gemeenten overgedragen. Er wordt 
een beroep gedaan op de zelfredzaamheid.

 LANGZAAM HERSTEL VAN DE CRISIS Na 
de vele ups en downs van de afgelopen vijftig jaar her-
stelt de Nederlandse economie volgens het Internatio-
nal Monetair Fonds in 2015 in een langzamer tempo dan 
werd gedacht. De export en het consumentenvertrou-
wen nemen langzaam toe. In Nederland zijn de huizen-
prijzen gestabiliseerd, maar in Kerkrade is dit vanwege 
de krimpsituatie nog niet het geval.

JIDDERINNE VÓLT ZIECH DOA HEEM pag. 119JIDDERINNE VÓLT ZIECH DOA HEEM pag. 118



 Onder de grond bevindt zich geologisch ka-
pitaal. Het mijnverleden van de streek speelde zich 
direct onder de flats af in de mijnschachten. Deze ge-
schiedenis vormt onderdeel van de plek. De verhalen 
vormen een identiteitsbepalende waarde met betrek-
king tot de locatie. 

 In een krimpsituatie zijn bewoners ook een 
vorm van kapitaal. Cohesie is in een wijk van groot 
belang. Uit de interviews blijkt dat er veel waardevolle 
kennis en visie over de flats en de omgeving aanwe-
zig is. Dit kapitaal wordt in deze publicatie vastgelegd 
en kan bij de ontwikkeling van de nieuwe, ruimtelijke 
planvorming worden ingezet. 

 HERGEBRUIK Met het verkorten van de re-
cycleketen in gedachten wordt onderzocht of de hon-
derd nieuw te bouwen woningen met inzet van het 
sloopmateriaal van de drie flats gerealiseerd kunnen 
worden. Dit materiaal kapitaal wordt in de ideale situa-
tie niet afgevoerd, maar direct ter plaatse hergebruikt. 
Overtollig materiaal kan bovendien ten dienste van 
een ingrijpend landschapsontwerp ingezet worden. 
Deze aanpak vraagt om nieuwe samenwerkingsvor-
men. Deze brengen nieuwe verbindingen en innova-
ties met zich mee, die de locatie nog meer op de kaart 
kunnen zetten. Op deze wijze wordt waarde aan het 
gebied ‘geüpload’. Door verbindingen te leggen met 
lokale initiatieven kunnen nieuwe economische dra-
gers voor het gebied ontwikkeld worden. 

 UP-TO-DATE De uitdaging ligt in het ontwik-
kelen van een woning, die als onderdeel van een 
nieuwe stedenbouwkundige invulling, voldoet aan de 
veranderende woon- en energie-eisen van de volgen-
de decennia. 

 Het is de bedoeling dat door het verdunnen 
van de woningvoorraad en het gelijktijdig verster-
ken van het groene casco er een nieuwe, leefbare 
toekomst aan de locatie Ursulastraat, Jonker-
bergstraat en Voor terstraat gegeven wordt. Zo 
ontstaat er ruimte voor honderd nieuwbouw wonin-
gen in een groene omgeving.

 BLEIJERHEIDE: MOOIER WONEN Met 
de sloop van de flats in Bleijerheide verdwijnt ook 
de grootschaligheid in deze wijk. Woningcorporatie 
HEEMwonen wil op de plek kwalitatieve woningen 
voor lage inkomens ontwikkelen en daarbij zoveel 
mogelijk gebruik maken van de aanwezige kwalitei-
ten, elementen, grondstoffen, materialen, geschiede-
nis, landschap en gedachtegoed. Uit een eerste ana-
lyse blijkt dat de flats en haar directe omgeving een 
groot potentieel hebben.

 KAPITAAL De flatgebouwen vertonen welis-
waar op stedenbouwkundig gebied weinig relatie met 
het door de eeuwen heen toegepaste principe van 
lintbebouwing. Toch zijn er architectonische kwalitei-
ten te benoemen zoals de woningplattegrond en de 
hoogte van de flats. Hoe kan dit kapitaal worden her-
gebruikt?

 In termen van hergebruik vormen de resteren-
de drie flats een groot materiaal kapitaal. Indien er 
een nieuwe toepassing gegeven zou kunnen worden 
aan deze materialen vormen de flats een interessan-
te, nieuwe ‘grondstoffen’ bron.

 Het plangebied is een groot, groen en open-
baar gebied. Het vele groen wordt door bewoners en 
omwonenden van het gebied als kwaliteit omschre-
ven. Een vorm van gemeenschappelijk kapitaal, dat 
in de toekomst behouden en versterkt kan worden. 
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1965-1989

DEMOGRAFIE: WONINGNOOD 
MAATSCHAPPIJ: MODERNE SAMENLEVING 

ECONOMIE: UPS EN DOWNS
CULTUUR: POST-MODERNE INVLOEDEN

BOUWTREND: STANDAARDISATIE

KERKRADE: ONDERDEEL MIJNSTREEK 
BLEIJERHEIDE: LEVENDIGE DORPSKERN 
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FLAT: ONS KENT ONS
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1990-2014

DEMOGRAFIE: KLEINERE HUISHOUDENS 
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ECONOMIE: VAN NEDERLAND NAAR EUROPA
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KERKRADE: KRIMP
BLEIJERHEIDE: MINDER FACILITEITEN 
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WONING: NOG STEEDS PRIMA

2015+

DEMOGRAFIE: WONINGOVERSCHOT 
MAATSCHAPPIJ: PARTICIPATIESAMENLEVING 

ECONOMIE: LANGZAAM HERSTEL CRISIS
CULTUUR: SLOWFOOD EN RE-USE

BOUWTREND: WAARDECREATIE

KERKRADE: SLOOP 
BLEIJERHEIDE: MOOIER WONEN 

FLATENSEMBLE: KAPITAAL
FLAT: HERGEBRUIK

WONING: UP-TO-DATE
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 DE OORSPRONG VAN KERKRADE is te 
vinden in de abdij Rolduc. De abdij werd in 1104 ge-
sticht door Ailbertus van Antoing en speelde een be-
langrijke rol bij de ontginning van het omringende ge-
bied (plaatsnamen met -rade of -rode verwijzen naar 
een ontgonnen plaats). De geschriften van de abdij 
vermelden ‘kalculen’ in het jaar 1113 . Dit woord zou 
‘steenkoolkuilen’ betekenen en daarmee zou het hier 
gaan om de oudste vermelding van steenkooldelving 
in heel Europa. Sinds de middeleeuwen is er op deze 
plek steenkool gewonnen (in het huidige Rolducker-
veld, Wormdal en Holz). Het centrum van de kolen-
winning lag in het begin in de vallei van het riviertje 
de Worms, die toen diepe oevers had uitgesneden 
in het omringende land, waardoor enkele kolenlagen 
werden blootgelegd.
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Abdij Rolduc



 Tijdens de vorming van het Koninkrijk der Ne-
derlanden in 1815 ging de locale abdijmijn over naar 
het eigendom van het nieuwe koninkrijk en kreeg 
zij de naam ‘Domaniale’. Een deel van de conces-
sie lag echter over de nieuwe grens met Pruisen. 
In het grenstraktaat van 26 juli 1816 werd besloten 
dat de ‘Domaniale’ mijn ook het in Pruisen gelegen 
concessiegebied van 173 hectrare mocht blijven ont-
ginnen, als de steenkool op Nederlands grondgebied 
naar boven gebracht werd. Onder de grond verliep 
de grens tussen Duitsland en Nederland dus anders 
dan bovengronds. Enkele jaren later riep België zijn 
onafhankelijkheid uit en werd Kerkrade Belgisch 
grondgebied. Pas in 1839 werd Kerkrade weer Ne-
derlands.
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Schacht Domaniale



 De staatkundige grenzen werden in de prak-
tijk pas echt voelbaar rond de eerste wereldoorlog 
toen aan de Nieuwstraat een ijzeren gordijn werd op-
gericht met een hoogte van circa twee meter. Naar-
mate de internationale verhoudingen na de tweede 
wereldoorlog verbeterden, werd de grensafscheiding 
aan de Nieuwstraat steeds lager. De aanvankelijk 
metershoge draadversperring, die de straat over een 
lengte van meer dan twee kilometer in een Neder-
lands en Duits deel splitste, werd in 1968 zelfs ver-
vangen door leiconblokken van slechts 40 centime-
ter hoog. Voor Kerkrade betekende het verdrag van 
Schengen uit 1993, dat de fysieke grensafbakening 
tussen Kerkrade en Herzogenrath aan de Nieuw-
straat aan het zicht ontrokken werd, maar de fiscale 
en juridische verschillen tussen beide landen bleven 
bestaan. 
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Oude mijngang

Oude grensovergang



 Bleijerheide ligt in het Zuid-Oosten van 
Kerkrade aan de Duitse grens met Herzogenrath. De 
naam Bleijerheide komt van ‘Hoeve de Blij’, een hoe-
ve op het ‘Plateau van Kerkrade’ uit het jaar 1474. 
In het plaatsje Bleijerheide werd steenkool gedolven, 
tot 1904 in de mijn ‘Neuprick’. In 1907 werd door de 
‘Domaniale’ de schacht ‘Nulland’ gebouwd. De iconi-
sche schacht grensde direct aan de wijk Bleijerheide 
en was (beeld-) bepalend voor de omgeving. Na de 
in 1965 aangekondigde sluiting van de Nederlandse 
Staatsmijnen werd de schacht ‘Nulland’ als laatste 
onderdeel van de nationale mijnindustrie buiten ge-
bruik genomen. 
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Schacht Neuprick
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 In 1965 vormde de oude dorpskern aan het Dr. 
Ackensplein en de historische linten het hart van de 
wijk. De historische linten zijn vandaag nog herken-
baar als de hoofdverkeersinfrastructuur: de Bleijer-
heiderstraat, Pannesheiderstraat, Nieuwstraat, Ko-
kelestraat en Kohlbergsgracht. In die jaren vestigden 
zich kleine ondernemers op strategische plekken op 
de hoofdontsluitingswegen. De bebouwing rond de 
linten verdichtte zich door de jaren heen, de relatief 
grote achterterreinen kwamen verder tot ontwikke-
ling. 
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Bleijerheide



 Rondom Bleijerheide bevond zich overwe-
gend landelijk gebied. De Zuid-Westzijde werd door 
inwoners de ‘Bende’ genoemd. Het was dé plek om 
te spelen voor de kinderen uit de buurt. Er lagen 
voetbalterreinen. Hier lag ook de Bleijerheiderbeek. 
De kinderen sprongen over dit beekje dat tevens de 
grens tussen Nederland met Duitsland vormde. Aan 
de oostzijde liep de Nederlands-Duitse grens letterlijk 
in het midden van de Nieuwstraat. De Noord-Weste-
lijke grens werd gevormd door de Voorterstraat, en 
de wijk Nulland. 
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Bleijerheidebeek

KVC Oranje



  Nadat de locatie van het plateau tot woon-
gebied bestemd werd, konden er in 1967 vierhon-
derd woningen ontwikkeld worden. Men koos voor 
systeemwoningen van aannemer Wilma Bouw. In 
Noord-Brabant en Limburg werden van 1960 tot 1975  
in totaal circa 12.000 van deze systeemwoningen 
gerealiseerd. Het bouwsysteem had een gunstige 
prijs-kwaliteitverhouding. In Parkstad Limburg zijn 
vergelijkbare flats in dezelfde periode gebouwd, zoals 
de flats ‘Zonstraat en Ailbertuslaan’ in Chevremont, 
de flats ‘Achter den Winkel’ in Landgraaf en ‘de Vos-
sekuil’ en ‘de Rukker’ in Heerlen. De architectuur is 
verwant met spraakmakende voorbeelden, zoals het 
Engelse ‘Park Hill’ in Sheffield (1961) en de ‘Bijlmer-
meer’ in Amsterdam (1968). De bouwwijze gaf uit-
drukking aan een utopie, waarin het verlangen van de 
samenleving naar een nieuwe, moderne tijd centraal 
stond. 
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