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Samenvatting

Het landsfort in Heerlen: deze heuse kerkburcht domineerde vanaf de volle middeleeuwen de 

stadskern. De huidige stadsbezoeker zal er misschien niets van vermoeden, hoewel de combinatie 

van Pancratiuskerk met Schelmentoren voor iedereen een bijzondere is. De ‘vaart der volkeren’ heeft 

in dit stadsdeel in elk geval duidelijk toegeslagen. De walmuur, de oude huizen, de gracht en de 

poorten: allemaal zijn ze sinds de opheffing van de vesting in de 17e eeuw bovengronds verdwenen. 

Ondergronds rest er nog wel het één en ander van, maar misschien net zo belangrijk: de structuur 

van het landsfort is een slapende schoonheid. Ondanks alle veranderingen in de afgelopen eeuw 

zijn er maar weinig ingrepen gedaan die het wakker kussen van deze schoonheid in de weg 

zouden staan. Met name het Pancratiusplein en de Bongerd bieden vele kansen om het verleden 

beter zichtbaar te maken, en de rijkdom van middeleeuws Heerlen te tonen. Door ingrepen in de 

bestaande structuur is zelfs nog meer mogelijk: korte en lange halen - zowel voor de korte als lange 

termijn zijn er kansen rond het landsfort.

In deze rapportage staan we uitgebreid stil bij de bijzondere en dynamische geschiedenis van het 

landsfort. We gaan niet alleen in op de droge feiten, maar kijken ook naar hoe de inwoners van 

Heerlen zich het verleden eigen hebben gemaakt en het onderdeel van hun cultuur is geworden. 

Het landsfort heeft steeds weer mensen geboeid en geïnspireerd tot nieuwe evenementen. Met de 

handreikingen in dit rapport hopen we op de kansrijkheid van het gebied aan te sluiten en ideeën aan 

te reiken hoe het middeleeuwse en nieuwetijdse verleden in Heerlen nóg tastbaarder kan worden.
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1 Inleiding

1.1 Kader

Zuid-Limburg als geheel en Heerlen in het bijzonder maken momenteel een bijzondere ontwikkeling 

door. De gemeente Heerlen heeft daarop plannen ontwikkeld die een antwoord moeten vormen op 

de demografische verschuiving en de digitale ontwikkeling van de samenleving. Met de integrale 

centrumvisie 2005 als vertrekpunt zet Heerlen nieuwe stappen. De ontwikkeling volgt drie lijnen, 

namelijk ‘de basis op orde’, ‘mensen in de stad’ en ‘economisch verankeren’.

Erfgoed ofwel ‘urban heritage’ speelt een belangrijke rol in de nieuwe ontwikkeling van de stad. 

Eén van de deelstappen is de ontwikkeling van het Romeins Kwartier rond het Thermenmuseum. In 

lijn daarmee heeft het gemeentebestuur de wens uitgesproken om ook te willen werken aan een 

Middeleeuws Kwartier rond de Pancratiuskerk of – beter gezegd – rond het middeleeuwse landsfort.1

In de Regio Deal is uitgewerkt dat met betrekking tot het Landsfort de volgende zaken een rol spelen: 

versterken middeleeuwse structuur, museumfunctie, architectuur, herinrichten openbare ruimte 

op basis van historische en culturele identiteit, (archeologisch) onderzoek en programmering / 

cultuurproductie.2 Het voorliggende onderzoek is één van de uitwerkingen van dit beleid.

1.2 Aanpak

Dit rapport is in de eerste plaats bedoeld als een cultuurhistorisch basisdocument waarin drie zaken 

aan de orde komen:

• de historische ontwikkeling van het landsfort;

• de benoeming van aanwezige waarden / kwaliteiten in het gebied;

• het identificeren van kansen en mogelijkheden voor een grotere herkenbaarheid van het verleden 

van het landsfort. 

De uitvoering van de werkzaamheden bestond uit twee delen. Allereerst werd een bureauonderzoek 

uitgevoerd op basis van beschikbare literatuur, kaartmateriaal 3 en de archeologische 

opgravingsdocumentatie van de gemeente Heerlen.4 Daarna werd een werksessie met lokale 

1  
De term ‘landsfort’ is in de 20e eeuw door gemeentearchivaris Van Hommerich geïntroduceerd. Hisrtorisch gezien zijn er meerdere termen 
mogelijk. We zullen in dit rapport daarom meerdere termen laten terugkomen, maar veelal ‘burcht’ gebruiken.

2  
RegioDeal, documentatie gemeente Heerlen.

3  
Kaartendatabanken, minuutplans, topografische kaarten, achterhangende data als kadastrale leggers (via Kadaster Archiefviewer).

4  
De opgravingsdocumentatie bevindt zich bij het Historisch Centrum Limburg, locatie Heerlen.
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beleidsmedewerkers, inhoudelijk deskundigen en experts op het gebied van erfgoedbeleving 

gehouden. De conclusies uit die bijeenkomst zijn in dit rapport verwerkt.

1.3 Dankwoord

Betrokken bij de totstandkoming van deze publicatie waren Rob Ubachs en Frits Lamers 

(stedenbouwkundigen), Mark Ritzen (projectleider Nieuwe Nor), Bram de Groot 

(beleidsmedewerker erfgoed), Michel Lemaire (stadshistoricus) en Rinia Chedi (projectleider 

openbare ruimte). Zij zijn allen werkzaam bij de gemeente Heerlen. Extern betrokken waren 

André Viersen (bouwhistoricus) en Marc Kocken (archeoloog, erfgoedadviseur). Het project werd 

aangestuurd door Hilde Vanneste, regio-archeoloog Parkstad. Aan iedereen zeggen wij dank voor 

de samenwerking!

Figuur 1. Grenzen van het onderzoeksgebied: het voormalige “landsfort Herle”.
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2 De historie van de burcht 
Heerlen

2.1 Inleiding

In de afgelopen eeuw is er relatief veel aandacht geweest voor de ontwikkeling van het landsfort. 

Daarbij wijzen we vooral op de bijzondere werkzaamheden van de gemeentelijke archivarissen Piet 

Peters (1865-1940), Leo van Hommerich (1909-1976) en Jo Jamar (1944-2010). Zij hebben veel 

van hun tijd besteed aan precies dit onderwerp. Daarnaast was ook een auteur als W. Lindelauf 

Figuur 2. Aantekeningen 
in een cahier van 
Peters (archeologische 
opgravingsdocumentatie 
gemeente Heerlen, scan 
609_0054).
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van betekenis. Zij publiceerden de resultaten van hun archiefonderzoek, en vooral Peters en Van 

Hommerich maakten aantekeningen van graaf- en verbouwingswerkzaamheden. Ook daarop 

werden weer syntheses geschreven, zoals in de publicatie over de Pancratiuskerk uit 1985.5 Daarin 

somt men de waarnemingen van Peters uit de periode 1901-1910 op en worden zijn notities in de 

samengestelde cahiers onder de loupe genomen.

Meer recent is er archeologisch en bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd, onder meer in het kader 

van de sloop van de panden rond de kerk (1967), de bouw van de borstwering ter visualisering 

van het landsfort (1968), de uitbreiding van het glaspaleis (2001-2002), voor de Nieuwe Nor 

(2005) en voor het Pleinenplan (2006/2009). Historische input kwam onder meer van de zijde van 

stadshistoricus Roelof Braad.6

In dit rapport hebben we vooral getracht de (ruimtelijke) hoofdlijn te schetsen over een lange 

periode van meer dan duizend jaar. Daarbij kunnen we onmogelijk alle details meenemen. Ook de 

wetenschappelijke discussies over individuele aspecten hebben we niet allemaal kunnen meenemen. 

Soms zijn die overigens voor de ruimtelijke gegevenheden ook niet van belang.

Tot slot gaan we in deze ontwikkelingstekst in op de manier waarop men ná 1967 – dat we gerust 

als rampjaar voor het landsfort mogen beschouwen – met de inrichting van de vrijgekomen ruimte is 

omgegaan.

2.2 Adellijk woonverblijf op een eigengoed (1000-1246)

Van de vroegste ontwikkeling van de burcht hebben we nog maar een beperkt beeld. De 

hoeveelheid schriftelijke bronnen is beperkt en archeologische gegevens zijn ook schaars. 

Het ontstaan van de burcht moeten we plaatsen in het licht van regionale conflicten tussen 

machtsblokken. Om dat te kunnen begrijpen, gaan we in de geschiedenis terug tot de 11e eeuw.7

In die tijd maakte het huidige Heerlen deel uit van een zogenaamd allodium, een areaal aan 

cultuurland met gebouwen waarvan de eigenaar aan geen hogere heren verantwoording schuldig 

was. De eigenaar van dat allodium, dat net als de plaats zelf ook de naam Heerlen droeg 8, was 

een zekere Udo, zoon van graaf Riquinus uit Ripuarië en Mathilde uit Alemannië. Hun herkomst 

is evenals die van het allodium zelf in nevelen gehuld, maar een koninklijke achtergrond lijkt 

onwaarschijnlijk. Het is niet onmogelijk dat zijn moeder identiek is aan comitissa Mathildis de Herla 

uit een genezingsmirakel dat in 1050 plaatsvond. Zij kan de weduwe geweest zijn van Riquinus de 

Lemborch, die dan tussen 1033 en 1050 overleed en uit wiens familie het allodium afkomstig was.9

5 
Van het Hooft & Post 1985

6 
Braad 1988; Braad (red.) 2011

7 
Ramakers 1986

8 
Het volledige allodium besloeg de omgeving van Heerlen, Voerendaal, Hoensbroek, Schaesberg en Nieuwenhagen (Ramakers 1986: 9).

9 
Ramakers 1986: 10; een latere comes Udo de Lemborc zou een oomzegger van Udo van Toul geweest zijn, zoon van Van Touls broer Richwin II 
de Castelijn.
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Tussen 1052 en zijn dood in 1069 was Udo bisschop van Toul ten zuidwesten van Metz. Hij was 

als zodanig de opvolger van zijn beschermheer Bruno van Egisheim, die nadien paus Leo IX zou 

worden.10 De paus bezocht Voerendaal in 1049 en wijdde daar de kerk.11

De vroegste archeologische resten uit de omgeving van de burcht dateren uit de periode die 

archeologen Vroege Middeleeuwen D noemen: de periode tussen 900 en 1050 na Christus. Ze zijn 

aangetroffen bij een opgraving ten oosten van de Schelmentoren, ter plaatse van de Nieuwe Nor.12

In de stad waar Udo bisschop was, werd een collegiaal stift, een kerk met kloostergemeenschap, 

gesticht. Het werd gewijd aan de heilige Gangulf. De oorkonde van 1065 betreft enerzijds een 

schenking door de bisschopskerk van Toul aan het Gangulfusklooster, anderzijds een compensatie 

van de kerk met eigen goederen van Udo.13

Aan de bisschopskerk van Toul schonk Udo in 1065 zijn uitgebreide bezittingen in Heerlen en 

omgeving. Daartoe behoorde ook een vierde deel (van de inkomsten) van de Andreaskapel in 

Heerlen. Wellicht is deze Andreaskapel de voorganger van de huidige Pancratiuskerk, maar 

de kapel kan ook op de plaats van de oudere Romeinse tempel hebben gestaan.14 Tot datzelfde 

eigengoed behoorde ook de moederkerk in Voerendaal en een vierde deel (van de inkomsten) van 

de Martinuskapel te Welten.15

10 
Er is wel onderzoek gedaan naar de herkomst van Udo en daarmee de potentieel karolingische oorsprong van het allodium Heerlen. Omdat dat 
vooraf gaat aan de ontwikkeling van het eigenlijke landsfort, laten we die geschiedenis hier buiten beschouwing (Van Hommerich 1952).

11 
Ramakers 1986: 7-8

12 
Van de Water & Paulussen 2017: 25-26

13 
Ramakers 1986: 8

14 
Mertens 2010: 38; Braad (red.) 2011: 36

15 
Augustus e.a. 1998: 51

Figuur 3. De St. Etiënne-
kathedraal van Toul, de vroegere 
bisschopskerk, dateert in zijn 
huidige vorm uit de vroege 13e 
eeuw (bron: Wikimedia Commons).
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In 1121 bleek de neef van Udo, Theoderich graaf van Are, eigenaar van de bezittingen in Heerlen 

te zijn. Meerdere historici vermoeden daar waarschijnlijk terecht het ongedaan maken van de 

transactie uit 1065, wellicht zelfs al vóór 1087. Deze familie bracht ook elders bezittingen die aan 

kerken en kloosters geschonken waren in familiehand terug.16 Theoderich bezat in 1087 al de voogdij 

over de kerk van Echt en maakte deel uit van een Rijnlands netwerk van adellijken. Waarschijnlijk 

was hij familie van de vroegere eigenaar, Udo.17 Het is aannemelijk dat Theoderich betrokken was bij 

de bouw van een woontoren, nu bekend als de Schelmentoren. Vermoedelijk startte hij ook de bouw 

van een nieuwe kerk.18 We komen daar op terug.

De oude Theoderich werd als graaf opgevolgd door zijn kleinzoon Theoderich II, die vanaf 1149 

graaf van Are wordt genoemd. In 1158 stierf hij, zonder nakomelingen. Zijn volle neef Theoderich 

(door Ramakers Theodericus I genoemd 19), zoon van oom Theoderich II’s oom Otto, was vanaf 1162 

de graaf van Are-Hochstaden en graaf van Wickrath. Onderdeel van de uitgebreide bezittingen die 

hij in 1166 in de Eifel en het Rijnland verwierf was het eigengoed Heerlen.20 Zijn jongere broer Otto, 

verwierf in 1176 zowel Wickrade als een deel van de leen- en laatrechten in Heerlen. Hochstaden 

behield de andere rechten, inclusief de burcht.21

In de 13e eeuw nam door het versnipperen van het bezit van het gravengeslacht en een overspeelde 

hand in machtspolitiek 22 hun macht af. Bovendien raakten telgen van het geslacht Van Are-

Hochstaden in conflict met de hertog van Brabant. Die strijd werd in 1239 door de laatste gewonnen, 

waarna hij Heerlen kon verwoesten en innemen. In 1244 werd te Roermond een vredesverdrag 

gesloten, waarbij Theodericus II (Dirk) van Are-Hochstaden als compensatie onder meer 

toestemming kreeg van de hertog om in Heerlen – na verwoesting – een burcht (munitio) te (her)

bouwen.23 Na de dood van Dirk werd een deel van de bezittingen in 1246 aan de aartsbisschop van 

Keulen overgedragen. Deze werden voortaan via een afzonderlijke leenkamer beheerd.24 

2.3 Burcht, kerk en gracht
2.3.1 Burcht en kerk

De oude kern van Heerlen ligt op een smal deel van een lössglooiing tussen de Geleenbeek in het 

zuidwesten en de Caumerbeek in het noordoosten 25, en wel op een noordelijke kaap van een hoger 

deel dat zich naar het zuiden toe uitstrekt. Het terrein daalt vanaf de burcht naar het westen, noorden 

en oosten. Naar de Gasthuisstraat toe is duidelijk de afdaling naar het dal van de Caumerbeek te 

herkennen, en vanaf de Bongerd en het Wilhelminaplein kan het huidige kerkterrein via een trap 

16  
Ramakers 1986: 11; Augustus e.a. 1998: 52

17  
Ramakers 1986: 12

18  
Hupperetz e.a. 2005: 430; www.rijckheyt.nl

19  
Ramakers 1986: 12)

20  
www.rijckheyt.nl

21  
Ramakers 1986: 12

22  
Augustus e.a. 1998: 53

23  
Van de Water & Paulussen 2017: 22-23

24  
Ramakers 1986: 13-14; Hupperetz e.a. 2005: 430; www.rijckheyt.nl

25  
Braad 1998
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worden bereikt. Vanaf de zuidelijke zijde loopt het maaiveldniveau niet op richting de kerk. De 

burcht doet dus mee in de algehele helling van het terrein naar het westen, oosten en noorden toe. 

Aan de route naar Aken lag de burcht toen nog niet, want de Akerstraat als hoofdverbinding naar 

Aken dateert pas uit de late 18e eeuw.26 Of de weg zelf er niet al eerder lag, is onduidelijk.

Het complex vindt zijn oorsprong in de huidige Schelmentoren als woontoren.27  De aarden walburcht 

werd vervolgens in de vroege 12e eeuw aangelegd, waarin de woontoren werd opgenomen. De 

26  
Lindelauf 1951

 27  
Hupperetz e.a. 2005: 430

Figuur 4. Deze hoogtekaart illustreert de ligging van het landsfort op een uitloper van de hogere gebieden in het 
zuidoosten tussen Geleenbeek en Caumerbeek. Direct ten noorden van het landsfort gaat de kleur over van het hogere 
bruin naar het lagere lichtbruin/groen.
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Figuur 5. Impressie van de vroegste burcht Heerlen, vroege 12e eeuw (uit: Mertens 2010: 38).

Figuur 6. Impressie van de vroegste burcht Heerlen, late 12e eeuw (uit: Mertens 2010: 39).
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burcht, een Kirchenburg 28, bestond aanvankelijk uit een omwald ovaal terrein van ongeveer 110 

bij 93 meter, waaromheen een min of meer ronde gracht van zo’n 12 meter breed en 5 meter dan 

wel 6,25 meter diep werd gegraven.29 De omwalling zelf was ongeveer 100 meter in doorsnede. 

In het zuidwesten lag de oorspronkelijke toegang, die tot in de vroege 20e eeuw nog herkenbaar 

was. Vermoedelijk 30 werd deze burcht in de levensbeschrijving Vita Beati Gerlaci Eremytae van de 

kluizenaar Gerlachus († 1165/1166), omstreeks 1227 31, als castrum aangeduid.

Eveneens in de vroege 12e eeuw werd binnen de burcht een kerkje gebouwd, nu nog herkenbaar in 

het middenschip van de Pancratiuskerk. Mogelijk stond dit kerkje op dezelfde plek als de vroegere 

Andreaskapel. De graven van Are-Hochstaden verbonden aan dit kerkje een nieuwe patroon, Sint-

Pancratius, een populaire Rijnlandse ridderheilige.32 Er bestaan ook theorieën dat Pancratius al 

eerder een nevenpatroon was, en dat er dus slechts sprake is van een patroonverschuiving.33

In het derde kwart van de 12e eeuw werd dit kerkje uitgebreid met een westwerk, waarvan 

archeologische resten bekend zijn en waarvan in de westmuur van het schip ook bovengronds nog 

delen herkenbaar zijn. 34 Begin 13e eeuw was Heerlen in ieder geval van Voerendaal afgesplitst; er 

wordt dan een pastoor van Heerlen vermeld.35 Het recht tot het voordragen van een persoon aan de 

bisschop ter benoeming als pastoor lag in handen van de heren van Heerlen. Dit patronaatsrecht 

kwam in 1179 voort uit de eigenkerk, dat toen als fenomeen formeel werd afgeschaft.36

Vermoedelijk nog in de 12e eeuw werd de aarden wal van de walburcht vervangen door een muur, 

deels tot 2,60 meter dik en plaatselijk niet dikker dan 0,75 meter, van zandsteen en Kunrader steen. 

De muur bestond uit meerdere ringen, waarvan de buitenste 2,5 meter dieper gefundeerd was dan 

de binnenste. De afstand tussen beide muren was vier tot vijf meter.37 De muur werd aangesloten op 

de woontoren, die daardoor een muurtoren werd. Aan het muurwerk is deze latere aansluiting nog 

te herkennen.38 Poorten zijn bekend, maar bij opgravingen van de Trichterpoort zijn geen resten 

van poorttorens aangetroffen. Mogelijk waren het dus slechts doorgangen in de muur, met stevige 

funderingen van mergelsteen ter plaatse van de ophaalbruggen.39 Na het verdrag van 1244 werd de 

(deels) verwoeste burcht herbouwd. In 1318 komt het als oppidum weer in de bronnen voor. De heer 

van Valkenburg had toen, vermoedelijk vanuit een relatie met de aartsbisschop van Keulen, met de 

burcht te maken. De troepen van de hertog van Brabant belegerden toen de burcht en namen deze 

28 
Renes 1988: 98; Van Geest 2003: 11; daarvan zijn er onder meer in Baden-Württemberg en Beieren vele bekend. Deze ‘kerkburchten’ dienden 
vaak als vluchtburcht, en de kerk zelf was verdedigbaar (Wehrkirche). 

29 
Dat de gracht pas in 1379 werd gegraven, zoals Augustus e.a. (1998: 73) melden, lijkt hoogst onwaarschijnlijk; Van Hommerich 1967: 13; Jamar 
1975: 68

30 
Braad (red.) 2011: 36

31 
Heerlen vierde in 1975 haar jubileum als ‘750 jaar Landsfort’, uitgaande van de datering van dit document in 1225 (Jamar 1975).

32 
Van Hommerich 1957: 26; Ramakers 1986: 28

33 
Senden 1952

34 
Mertens 2010

35 
Ramakers 1986: 26

36 
Augustus e.a. 1998: 55

37 
Vanneste 2006: 8

38 
Mertens 2010: 37

39 
Vanneste 2006: 11; Mertens 2010: 38
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Figuur 7. Impressie van de burcht Heerlen in de 13e eeuw, nu met een nieuwe kerk tegen het westwerk (uit: Mertens 
2010: 39).

Figuur 8. Reconstructie van middeleeuws Heerlen na de bouw van de toren, zoals verwerkt in een maquette van het 
oudheidkundig museum, midden jaren 70 (Jamar 1975: 64).
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in. Brabant gaf daarmee te kennen belangrijke rechten op Heerlen te hebben en deze zo nodig te 

verdedigen.40

Grote delen van deze muur zijn in de afgelopen eeuwen bovengronds verdwenen, maar een klein 

deel staat daarvan nog overeind. Ondergronds is er meer aanwezig. Op plekken waar de muur 

recent nog eens is opgegraven is de fysieke kwaliteit en gaafheid als goed beoordeeld.41

In 1318 zien we de versterking zoals al aangehaald in historische bronnen terug als oppidum, 

voorstadium van een stad.42 Tot een daadwerkelijke stadsrechtverlening kwam het echter door 

het verdwijnen van het geslacht Van Are-Hochstaden niet.43 In 1354 werd Heerlen een vestene 

genoemd.44 De kern werd een vrijheid, een juridische status gecreëerd door de landsheer, 

waarbinnen slechts één leengoed lag en dat verder vrijheidsbezit was. In de 17e eeuw was de 

burcht verkaveld en stonden er 25 huizen.45

40  
Ramakers 1986: 14

41  
Vanneste 2006: 11

42  
Hupperetz e.a. 2005: 430; Van de Water & Paulussen 2017: 23

43  
Augustus e.a. 1998: 61; Cox 2005

44  
Augustus e.a. 1998: 56

45  
Van Hommerich 1962: 41 & 43

Figuur 9. Impressie van de burcht Heerlen eind 14e eeuw (uit: Mertens 2010: 41). Vergelijk de verschillen met de 
impressie hieronder, bijvoorbeeld ten aanzien van de ligging van de gebouwen binnen de burcht en het aantal erven 
daarbuiten!
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De burcht of vesting in Heerlen had zeker in de 15e eeuw nog een belangrijke militaire betekenis. In 

1407, 1417 en 1440 werden er troepen geconcentreerd.46

2.3.2 Aan- en afwatering van de gracht

Van Hommerich parafraseerde de oud-archivaris Peters (1934) in 1967 dat er ook een buitengracht 

moest zijn geweest. Peters was er door de jaren intensief mee bezig geweest. Deze buitengracht lag 

volgens hem op 100 meter of meer van de binnengracht, en voorzien van aarden wallen aan de 

binnenzijde. Beide grachten zouden zijn verbonden, kruisgewijs, door vier diepe grachten: namelijk 

langs de Akerstraat, langs de Geleenstraat, van de Bongerd oostwaarts door het gebouw van 

Hollenkamp & Co. en van de Bongerd oostwaarts dwars door de Emmastraat. Het hele systeem werd 

gevoed door het Vlot, een gegraven watergang vanaf de Caumerbeek naar de stad.47

Van Hommerich geeft aan dat de buitengracht werd aangetroffen in de Klompstraat, en bij de 

verlenging van de Dautzenbergstraat naar het Wilhelminaplein. In die laatste situatie werd 

aardewerk uit de 14e tot 16e eeuw uit de grachtbedding gehaald.48 Ook tijdens recent onderzoek op 

het Raadhuisplein is een gracht aangetroffen.49

Deze aspecten vragen om een nadere analyse. Een dubbele omgrachting van dien aard is 

ongebruikelijk; we kennen ‘m op die manier niet van andere locaties. Wat zien we nu op 

46  
Van Hommerich 1954

47  
Van Hommerich 1967: 13

48  
Van Hommerich 1962: 42; Van Hommerich 1967: 14

49  
Schriftelijke mededeling H. Vanneste (gemeente Heerlen).

Figuur 10. Impressie van de burcht Heerlen na de laatste ophoging van de toren, 15e eeuw. Met uitzondering van de 
Schelmentoren is de getekende bebouwing hypothetisch. We herkennen het afzonderlijk ommuurde kerkhof rondom de 
kerk (bron: Miko Kriek / Gemeente Heerlen).
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kaartmateriaal terug, ook al was ten tijde van het ontstaan van die kaarten het nodige al gedempt? 

Op het kadastraal minuutplan herkennen we in de eerste plaats de Caumerbeek, die van zuid naar 

noord langs Heerlen stroomde. Nabij de hoeve Den Scheffeler splitste een watergang af van de 

beek, die langs de westzijde van de Akerstraat in noordelijke richting liep. Bij de Putgraaf wisselde 

deze van wegberm en liep onder de Dorpstraat door naar de Kerkgraaf, de zuidelijke gracht die 

Figuur 11. Een eerste model van de tweede watergordel rond Heerlen, mogelijk van de hand van Peters 
(archeologische opgravingsdocumentatie gemeente Heerlen, 897_0004).
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in 1822 nog resteerde. Die was langs de westzijde van de vesting ondergronds verbonden met de 

Bongerdpoel, de noordelijke gracht.50 Vanuit de noordoostelijke hoek van de Bongerdpoel liep een 

watergang langs de westzijde van het Wilhelminaplein naar de Willemstraat. Mogelijk was dit de 

Veemarktsgraaf, zoals die in 1512 werd genoemd.51 Bij het kruispunt met de Stationstraat sloot daar 

een watergang op aan, Het Vlot, die langs de Geerstraat liep en bij de Stationstraat naar het oosten 

afboog. Deze watergang begon iets ten westen van de Geerstraat.

50  
Lindelauf 1952: 122

51  
Van Hommerich 1967: 13

Figuur 12. De afwateringsstructuur, zoals door Van Hommerich afgeleid uit het kaartbeeld van 1760-1769 / 1787 
(bron: Van Hommerich, 1961b).
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De oudere kaart van Heerlen uit 1760-1769 / 1787 geeft echter een nog completer beeld van de 

vroege watergangen rond de vesting (zie figuur 17). Daarop is een systeem van watergangen in een 

soort rechthoek rond de burcht te zien, gevoed door een watergang vanuit het zuiden en afwaterend 

via een watergang langs de Willemstraat naar het noorden. Van Hommerich verduidelijkte dat 

systeem in een eigen weergave (figuur 12). Een onbekende tekenaar maakte hierop nog een variant 

(figuur 13).

Wat zegt dit nu als we naar het terreinreliëf kijken? Het landschap is hier noord-zuid-georiënteerd. 

Dat betekent dat we in het oosten het dal van de Caumerbeek hebben, westelijk daarvan een lange, 

noord-zuid-gestrekte lössglooiing en verder westelijk het dal van de Geleenbeek. Wat nu opvalt 

Figuur 13. Reconstructie van historische waterlopen op een ondergrond uit 1938, met de veronderstelde tweede 
watergordel rond de stad. De opsteller ervan is niet bekend. Merk de afwijkingen t.o.v. de reconstructie van Van 
Hommerich op (archeologische opgravingsdocumentatie gemeente Heerlen, scan 897_0002).
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als we naar de ligging van het landsfort kijken, is dat dit op de noordelijke punt van een hoger 

deel van deze lössglooiing ligt. Dat betekent, dat het terrein vanuit het landsfort in drie richtingen 

kan afwateren: naar het westen, het noorden en het oosten. Alleen in het zuiden liggen hogere 

terreindelen, en we mogen dan ook veronderstellen dat het water vanuit de Caumerbeek door 

de watergang langs de Akerstraat naar het noorden toe, dus richting het landsfort, gestroomd zal 

hebben.52 Van daaruit liep het naar het noorden, in de richting van Wilhelminaplein en Willemstraat, 

weg. De watergang langs de Stationstraat (Het Vlot) zal dan ook in oostelijke richting, dus naar de 

Willemstraat toe, hebben afgewaterd.

52 
Dat staat haaks op de bewering van Peters, die beweerde dat het water van de Caumerbeek via Het Vlot naar de grachten liep. Vanwege het 
oplopende reliëf naar het zuiden toe lijkt dat heel onaannemelijk (Van Hommerich 1967: 13).

Figuur 14. Hoogtebeeld met daarop ingetekend de aanvoerende watergang vanuit de Caumerbeek, de watergang 
langs de Stationstraat en de afvoerende watergang langs de Willemstraat. Rondom het landsfort (oranje stip) lag het 
rechthoekige patroon van watergangen zoals op voorgaande kaartbeelden is weergegeven.
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Het rechthoekige patroon aan smalle watergangen rond het landsfort is nog onverklaard. Voor een 

defensieve rol waren ze te smal, en bovendien zou een watersysteem van dien aard het vullen van 

de grachten eerder bemoeilijken dan vergemakkelijken. Wellicht moeten we eerder denken aan het 

zinvol ontwateren van het betrekkelijk laag gelegen gebied aan de voet van de burcht ten behoeve 

van agrarisch gebruik. Ook de Heerlense stadshistoricus Roelof Braad dacht eerder in die richting; 

hij noemde het een ringsloot.53

We kennen daarnaast uit de bronnen ook een canael richting de Geleenbeek, die we in dit kader 

niet goed kunnen plaatsen.54

2.4 Uitbouw van de kerk

Over de bebouwing binnen de burcht in de late middeleeuwen weten we vrijwel niets. Mogelijk ging 

het grotendeels nog om vakwerkbouw. Het verschil met de kerk was groot: die was uit steen en werd 

met enige regelmaat vernieuwd. Na de bouw van het westwerk werd de oude kerk vervangen, maar 

de gevels bleven bewaard. De koorsluiting kende vermoedelijk halfronde uitbouwen, zogenaamde 

apsiden.55

Tussen de late 12e en late 14e eeuw werd in plaats van het westwerk een toren gebouwd, die 

nadien nog tweemaal werd opgehoogd. De laatste ophoging mét ventilatie- of schietopeningen 

is gedateerd in 1394; de bouw en eerste ophoging zouden dus van daarvóór moeten dateren. 

Ramakers veronderstelde in 1986 op basis van de formuleringen in de bronnen nog, dat de toren 

op vrije grond werd gebouwd en dus in zijn geheel uit die periode moet dateren.56 Vermoed wordt 

dat de toren, in het centrum van de burcht geplaatst, ook een defensieve functie had. De hertog 

verleende aan de inwoners van Heerlen een refugierecht: men mocht zich bij gevaar terugtrekken 

in de burcht.57 Daar komt de eerder al genoemde vluchtfunctie van een Kirchenburg terug. Aan drie 

zijden van de toren kon mogelijk een tijdelijke houten galerij ter verdediging worden geplaatst.

2.5 Een nederzetting rond de kerk

Uit de opgravingen aan de Pancratiusstraat blijkt dat er al vanaf de 10e of 11e eeuw bewoning 

buiten de burcht bestond.58 Dat wordt bevestigd door een cijnsregister uit circa 1330 van de 

Wickraadse cijnsgronden.59 De vele ambachtslieden die daarin voorkomen, wijzen mogelijk op een 

verzorgingskern zoals we die op kaarten uit de laatste twee eeuwen ook herkennen. Er worden 

huizen aan de Veemarkt (6), de Bongerd (2), de Evengats (1) en de Gracht (5) genoemd. Aan de 

Bongerd stonden het Papenhuis, en een dame met de naam spapendoghter (dochter van de pastoor) 

53  
Archeologische documentatie Heerlen, scan 385_0147

54  
Augustus e.a. 1998: 119

55  
Mertens 2010: 40

56  
Ramakers 1986: 27; Mertens 2010: 57

57  
Mertens 2010: 57

58  
Van de Water & Paulussen 2017

59  
Augustus e.a. 1998: 64
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Figuur 15. De ligging van de twee torens in het noordwestelijk deel van de kaart (bron: archeologische 
opgravingsdocumentatie gemeente Heerlen, scan 185_0001).
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werd aangeslagen voor de spicherhuse.60 Dat laatste wijst op de bouw van (opslag)spijkers, een 

bekend fenomeen bij en rond kerken, onder meer op kerkhoven.61

Het is daarom heel plausibel dat ook de dries buiten de burcht, de Veemarkt (Wilhelminaplein), al 

een middeleeuwse oorsprong heeft. Deze zou dan oorspronkelijk vooral bedoeld kunnen zijn om 

het vee bij elkaar te drijven, een klassieke brink dus. De dries in Heerlen werd gekenmerkt door 

een grote waterput, die in de 19e eeuw door een pomp vervangen werd.62 Opvallend genoeg zijn 

in 1959 in het verlengde van de Willemstraat, dus iets westelijk van het zuidelijke einde van de 

vroegere Veemarkt, de funderingen van twee torens aangetroffen bij nieuwbouw van apotheek 

De Hesselle, op 5 à 6 meter van elkaar.63 Het is niet onmogelijk dat we hier te maken hebben met 

een voormalige buitenpoort van de vesting, al is daar voor zover ons bekend historisch niets over 

gedocumenteerd.

Behalve de verbinding naar Maastricht in westelijke richting en Aken in zuidelijke richting liepen er 

vanuit de burcht als ‘spin in het web’ ook wegen via de Veemarkt naar Hoensbroek/Amstenrade en 

door het beekdal van de Caumerbeek richting Nieuwenhagen. Om de uitvalswegen buiten het fort 

om met elkaar te verbinden, liepen er wegen langs de buitenoever van de gracht: de Bongartstraat 

in het noorden, en de Dorpstraat in het zuiden en oosten. In de Dorpstraat lag, ter hoogte van 

de afsplitsing van de Gasthuisstraat, ook een waterput. Ook langs deze wegen stond al vroeg 

bebouwing, met één uitzondering: langs de Bongartstraat ontbrak de bebouwing in 1822 volledig, 

terwijl de gevelwand langs de Dorpstraat gesloten was.

2.6 De burcht in verval: de nieuwe tijd (1500-1800)

Vanaf de eerste helft van de 16e eeuw werd de Schelmentoren als gevangenis gebruikt – vandaar 

ook de huidige naam. Vermoedelijk zetelde er ook het dorpsbestuur, dat bestuurde, maar ook recht 

sprak. Onderhouden werd er maar matig, en in 1707 verkeerde de toren in ruïneuze toestand. Het 

zou tot de tweede helft van die eeuw duren voor deze daadwerkelijk werd opgeknapt.64 In de toren 

was ook het vertrek van de schout ondergebracht. In de gevangenis zaten in 1773 in totaal 37 

veronderstelde bokkenrijders gevangen, die allemaal aan de Hooghees zijn geëxecuteerd. Ook 

lagen er lokale archieven opgeslagen.65 De functie van regionale gevangenis behield het gebouw tot 

1870, van lokale gevangenis tot 1879. Toen werd het gebouw vanwege zijn slechte toestand voor 

dat doel gesloten.66 

De burcht zelf bleef bij tijd en wijle militaire belangstelling oproepen. In 1543 werd Heerlen 

belegerd door Gelderse troepen. In de periode 1574-1580 was vervolgens buskruit opgeslagen om 

60 
Ramakers 1986: 28

61 
Keunen 2020

62 
Augustus e.a. 1998: 192-193

63 
Archeologische documentatie Heerlen, scan 185_0001; notitie uit agenda van N. Eussen, 20-02-1959, mededeling van dhr. Heiligers, 
tekenkamer Publieke Werken, 19-02-1959

64 
Augustus e.a. 1998: 115; voor een gedetailleerdere beschrijving van de Schelmentoren verwijzen we naar Viersen 2016

65 
Van Hommerich 1953: 72

66 
Eussen 1966: 122-123
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de vesting te kunnen verdedigen. Ook in de jaren 1588-1594 werd de vesting nog actief verdedigd, 

en tot 1619 komt Heerlen voor in de krijgsgeschiedenis van het gebied.67

Daarna ging het bergafwaarts. Nog rond 1670 wilde het college van schout en schepenen de 

versterkingen opknappen, en deed daarvoor een oproep aan de Staten-Generaal. Omdat de 

militaire functie echter was verdwenen, werd die aanvraag niet gehonoreerd en raakte de burcht 

meer en meer in verval. De toegangspoorten werden daarentegen wel in stand gehouden. Het ging 

om de Kerkhofs- of Veemarktspoort aan de noordoostelijke zijde, en de Aeckerpoort (1551 68; na 

1650 ook Trichter Poort genoemd) aan de zuidwestelijke zijde.69 Beide uitgangen van de burcht 

herkennen we nog heel duidelijk op het kadastraal minuutplan uit 1822. Ze bevinden zich nu ter 

plaatse van het Pancratiusplein en bij de doorgang tegenover het Wilhelminaplein. Daarnaast lag 

aan de zuidoostzijde nog de poort aan het Manhuis of Keulse leenkamer.70

Na de afwijzing uit 1670 verdween het weerbare karakter geleidelijk en werd de vesting in etappes 

ontmanteld. De Akerpoort werd Kerkhofsbrug genoemd; de walmuren aan deze zijde werden 

omstreeks 1760 en verder in 1787-1788 deels afgebroken. De ophaalbrug en het schilderhuis 

67  
Van Hommerich 1954: 31-32; Van Hommerich 1975

68  
Lindelauf 1952: 121

69  
Augustus e.a. 1998: 117

70  
Lindelauf 1952: 122-123

Figuur 16. Impressie van de burcht Heerlen begin 17e eeuw (uit: Mertens 2010: 42).
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werden eveneens rond 1760 afgebroken.71 De poort komt na 1738 niet meer in de schriftelijke 

bronnen voor. De gracht werd in fasen gedempt en bestond in 1822 nog uit twee delen, de 

Bongerdpoel in het noorden en de Kerkgraaf in het zuiden. In december 1899 waren beide grachten 

gedempt.72 De brug zoals die tot in de vroege 20e eeuw bestond dateerde vermoedelijk van na de 

sloping van de ophaalbrug, omstreeks 1760.73

In de late 18e eeuw was de gracht langs een groot deel van de huidige Pancratiusstraat al gedempt, 

vermoedelijk al geruime tijd ervoor, zelfs al voor 1684.74 Een deel ervan was in die late 18e eeuw 

al bebouwd; eerder waren het moeshoven. Hier stond toen de gemeentelijke school, die in 1786 

was geopend.75 De school was opgenomen in een nieuw bebouwingslint op de voormalige gracht 

71  
Lindelauf 1954: 35

72  
Kadaster Heerlen, kadastraal hulpkaartje 253, d.d. 14 december 1899; zie ook Lindelauf 1952: 120-121

73  
Lindelauf 1954: 35

74  
Lindelauf 1952: 116; Lindelauf 1954: 36

75  
Augustus e.a. 1998: 138

Figuur 17. De oudst bekende gedetailleerde afbeelding van de burcht Heerlen.De kaart wordt zowel in de periode 
1760-1769 als op 1787 gedateerd. De grachten waren toen al voor de helft gedempt en in het westen en oosten al 
deels bebouwd. Rondom de vesting lag een systeem van smallere watergangen, voor de afwatering? (bron: Rijckheyt, 
THA 139A).
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Figuur 19. Min of meer dezelfde fotolocatie, 2019. Het enige herkenningspunt is links op de foto de pastorie met zijn 
bakstenen gevel met speklagen (foto: RAAP, 26 november 2019).

Figuur 18. Het karakteristieke Hotel Cloot, in 1822 nog eigendom van landbouwer Pieter Gaspar Dehesselle, stond 
net als alle buurpanden links ervan op deze foto, op de gedempte gracht aan de huidige Pancratiusstraat. Na de 
sloop werd de gracht eronder archeologisch onderzocht.
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tussen de Veemarkt en het huidige Pancratiusplein. Later had dit schoolgebouw een functie als 

gemeentehuis (tot 1879), opleidingsgebouw voor onderwijzers en in herbouwde vorm sinds 1902 als 

pastorie voor de deken van Heerlen.76 Langs de Schelmentoren liep een smal pad dat een overblijfsel 

was van de afwatering van de Kerkgraaf richting de Veemarkt.77 In de 18e eeuw was er nog sprake 

van water dat van de overste kerckgraef naer den underste af kon stromen. De demping van de 

gracht in het westen kon zich in het midden van de 18e eeuw niemand meer herinneren.78

De situatie zoals we die op het kadastraal minuutplan zien (gekarteerd in 1822, bijgewerkt tot 

1840), wijkt in enkele opzichten af van het vroegste gedetailleerde kaartbeeld uit 1787. Deels 

kunnen we de wijzigingen uit de periode 1787 – 1840 ook afleiden uit de hoge kadastrale 

perceelsnummers die sommige percelen in 1840 droegen. In die periode werd in elk geval het 

huizenlint op de voormalige gracht langs de Pancratiusstraat naar het zuiden toe uitgebreid met de 

huidige adressen Pancratiusstraat 21-39 (toen een bouwproject van de familie Schils), werd een 

huizenrij ter plaatse van het huidige Schunck gebouwd (bouwproject van de familie Merkelbach) en 

werd de kerk naar het oosten toe uitgebreid. Op dat laatste komen we nog terug.

2.7 De burcht als verzorgingskern

Ongetwijfeld stond er in de late middeleeuwen al meer bebouwing binnen de grachten van de 

burcht dan alleen de Pancratiuskerk en de Schelmentoren, maar daarover zijn we niet geïnformeerd. 

We kunnen alleen op basis van jongere bronnen ons een voorstelling maken van hoe de bebouwing 

binnen de burcht eruit zag.

76  
Europese Bibliotheek 1987: 38

77  
Lindelauf 1952: 117

78  
Van Hommerich 1961b

Figuur 20. In den Prins van Oranje herkennen we hier als herberg aan de Geleenstraat, gezien vanaf de latere 
Emmastraat. Helemaal rechts is nog een stukje van de walmuur zichtbaar vóór de sloop rond 1901.
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Figuur 21. Grondgebruik in de burcht, situatie volgens het oudste minuutplan van 1822-1840, weergegeven op de 
huidige luchtfoto.
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Rond de Pancratiuskerk lag een ommuurd kerkhof, waarop in de 18e eeuw nog stenen kruizen 

stonden 79, en daaromheen lag een weg. Langs de buitenzijde van die straat stond een vrijwel 

gesloten bebouwing. In 1822 was alleen het zuidelijk gedeelte wat opener bebouwd, maar dat 

zegt niet zo heel veel over de vroegere periode. Kenmerkend is wel dat er naast de kerk en de 

gevangenis in de vroege 19e eeuw nog meer (semi-)publieke gebouwen in de burcht stonden. Het 

gaat om de pastorie ten zuiden van de kerktoren (gebouwd in 1808 80) en een huis van de gemeente 

tegen de Schelmentoren.

Binnen de burcht stond ook een huis, in 1742 gebouwd, waarin Joodse families woonden. Het stond 

bij de Akerpoort tegenover de pastorie (1822: D 328) en werd later bekend als het huis-Canter.81 

Binnen de contouren van de vroegere de burcht woonden in 1822 verder een winkelierster, herbergier, 

apotheker, advocaat, horlogemaker, kleermaker en kooplieden. Zij hadden vooral lokale betekenis.82

Buiten de burcht stonden, zoals gebruikelijk bij stedelijke nederzettingen, herbergen met namen 

als In de Klok en Bij den Prins Oranie aan de Akerstraat en De Kroon aan de Dorpstraat.83 Aan de 

Veemarkt stond vermoedelijk in de 18e eeuw al een synagoge.84 Daar waren naast burgerhuizen 

ook boerderijen, iets wat in de burcht in 1822 alleen nog naast de pastorie in het zuidelijke, meest 

‘landelijke’ deel voorkwam. Dat is ook een treffend fenomeen dat we uit het minuutplan uit 1822 

kunnen opmaken: waar het zuidelijke en zuidoostelijke deel heel open bebouwd waren en dus nog 

landbouwers actief waren, was de westelijke en noordelijke zijde het meest verstedelijkt.

De politie had in periode ca 1800 – ca 1830 een nachtwachtlokaal in de Schelmentoren, en later 

was de toren het startpunt voor de sociale beweging van Dr. Poels, inclusief de functie als centrale 

van de Nederlandse R.K. Mijnwerkersbond.85

Naast een aloude veemarkt kende Heerlen sinds 1844 een jaarmarkt op 10 mei, de St. Jobsmarkt, 

en sinds 1845 een wekelijkse markt. Deze wekelijkse markt was verdeeld over een groentemarkt 

op de Veemarkt (Wilhelminaplein) en een graanmarkt op het Kerkplein (een deel van het huidige 

Pancratiusplein).86

79  
Lindelauf 1952: 118

80  
Archeologische documentatie Heerlen, scan 609_0073

81  
Het huis werd bewoond door Isaac Michel Canter (1772-1851), zoon van Michel Eleaser Canter en Rosa Philips.

82  
Kadaster Heerlen, Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, 1822; Augustus e.a. 1998: 171

83  
Augustus e.a. 1998: 134

84  
Augustus e.a. 1998: 125

85  
Van Hommerich 1953: 72

86  
Augustus e.a. 1998: 169
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Figuur 22. Eigendomsverhoudingen volgens het kadaster, 1822-1840. Opvallend zijn de bruine bezittingen van de 
gemeente (grachten, pastorie, kerk en kerkhof), en de grote aaneengesloten terreinen in het zuiden (pastorie, hoeve 
Penners) versus de kleine verkaveling in oosten, westen en noorden. Langs de Geleenstraat lag een kenmerkende 
opstrekkende verkaveling met diepe percelen.
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2.8 Aanpassingen aan kerk en kerkhof (1830-1905)
2.8.1 De eerste kerkuitbreiding

Tussen 1632 en 1830 gold het zogenaamde simultaneum: de hervormden en katholieken gebruikten 

de kerk gelijktijdig 87, zeer bijzonder in de Nederlandse kerkgeschiedenis.88 De kerk was formeel 

eigendom van de gemeente Heerlen, en bleef dat tot de gemeente in dienstjaar (dj.) 1882 89 

afstand deed van haar kerkelijke bezittingen, in dit geval ten gunste van de rooms-katholieke kerk.90 

Afspraken over het onderhoud werden maar beperkt nagekomen, waardoor de kerk in de vroege 

19e eeuw in een slechte staat was.91

87 
Mertens 2010: 59

88 
Munier 2003: 50

89 
De afkorting ‘dj.’ staat voor ‘dienstjaar’, het jaar waarin de kadastrale administratie plaatsvond. De daadwerkelijke gebeurtenis was doorgaans 
1 à 2 jaar eerder.

90 
Kadaster Heerlen, Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, sectie D

91 
Mertens 2010: 59

Figuur 23. Impressie van de burcht te Heerlen in de 19e eeuw, grotendeels op basis van het kadastraal minuutplan 
(uit: Mertens 2010: 43).



Een slapende schoonheid; een cultuurhistorische studie van het middeleeuwse landsfort in Heerlen, met handreikingen voor de toekomst 

38

Na teruggave van de kerk aan de katholieken namen die letterlijk de schade op. De kerk werd 

gerestaureerd, en er kwam een nieuw priesterkoor met driezijdig gesloten apsis.92 Daardoor groeide 

de kerk in oostelijke richting, tot buiten het kerkhof. Het beeld dat toen, omstreeks 1840, ontstond 

zien we op het kadastraal minuutplan terug.

2.8.2 Het kerkhof

In 1796 werd bepaald dat er niet meer in de kerk begraven mocht worden. Daarop nam de druk 

op het omliggende kerkhof toe. In 1820 werd de situatie als onhoudbaar gezien; de zerken sloten 

bijna aaneen en er was nauwelijks nog een plek te vinden. In 1821 werd daarom een nieuwe 

begraafplaats aan de Akerstraat aangelegd, en het oude gesloten. Het oude kerkhof bleef tot 1901 

als zodanig bestaan. Bij de uitbreiding van de kerk verdween het kerkhof uit het straatbeeld en werd 

een marktplein aangelegd.93 Andere bronnen maken melding van een ingebruikname van het hele 

Kerkplein als marktplein in 1844.

92  
Mertens 2010: 59

93  
Augustus e.a. 1998: 183-184

Figuur 24. De uitbreiding van de kerk naar het oosten is weergegeven op dit kadastrale hulpkaartje uit juli 1903 (bron: 
Kadastrale hulpkaartjes Heerlen, sectie D, nummer 279).
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2.8.3 De tweede kerkuitbreiding

De meest ingrijpende verbouwing van de kerk in de laatste eeuwen vond in de periode 1901-

1903 plaats. Reden daarvoor was de bevolkingsgroei door de aansluiting op het spoorwegnet 

en de werkgelegenheid in de mijnen. Het koor uit 1840 met alle 19e-eeuwse aanbouwen werd 

afgebroken. Daarvoor in de plaats kwam een nieuw gedeelte met vieringtoren, transept, priesterkoor 

met apsis en zijbeuken, crypte en sacristie. In 1903 werd de nieuwbouw afgesloten en de restauratie 

van toren en koor gestart. Daarnaast werd de oude pastorie afgebroken voor de aanleg van het 

Emmaplein en verrees achter het koor van de kerk, op de plaats van de oude school, gelijktijdig een 

nieuwe pastorie (nu: Pancratiusstraat 41). De uitbreiding van de kerk betekende op structuurniveau 

dat het niet langer meer mogelijk was de ronde rond de kerk te lopen, omdat de kerk nu met de 

achterzijde van de bebouwing aan de Emmastraat (nu: Pancratiusstraat) werd verbonden.

Tegelijk met de bouw van de kerk werden in 1902 de vloer in de kerk en het omliggende Kerkplein 

verlaagd. Aan de zuidzijde was dat ongeveer 70 centimeter, aan de noordzijde minder.94 Men 

vermoedde, dat de vloer in de kerk ooit was opgehoogd met materiaal van het kerkhof.95 Beenderen 

die in 1902 bij graafwerkzaamheden op het kerkhof werden gevonden, werden herbegraven op de 

toenmalige begraafplaats.96

94  
Archeologische documentatie Heerlen, scan 609_0071

95  
Archeologische documentatie Heerlen, scan 609_0075

96  
Archeologische documentatie Heerlen, scan 609_0096

Figuur 25. Zicht op Heerlen in de late 19e eeuw, met gracht, walmuren en bakstenen prieel; collectie Van der 
Noordaa, 1863. Links in wit herkennen we het oude huis-Canter, dat we hierna ook op foto’s vinden (bron: RHC 
Limburg, CVDN 228).
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Figuur 26. Eén van de weinige duidelijke foto’s van de grachten, in dit geval aan de Bongerd. Het pand met de A 
bestaat nog, en ligt op de hoek Bongerd / Wilhelminaplein. We kijken hier dus naar het oosten.

Figuur 27. Foto vanaf ongeveer dezelfde locatie, 2019 (foto: RAAP, 26 november 2019).
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Figuur 28. De pastorie (links en midden) en resterend deel van de walmuur met bakstenen prieel, ca 1900. Vrijwel het 
hele terrein op deze foto maakt nu deel uit van het Pancratiusplein (foto: Rijckheyt, collectie 328-001, nr. 49).

Figuur 29. Dezelfde locatie in 2017. Herkenningspunten zijn de rand van de torenverdieping boven het traptorentje, 
het dak van het schip en de rooilijn van de panden rechts. Op de bovenste foto is de spits van de Schelmentoren nog 
te zien, op de onderste gaat die schuin achter de vieringtoren van de kerk (foto: Google Streetview).
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2.9 De burcht in verandering (1899-1910)
2.9.1 De aftrap

De start voor het verdere slechten van de burcht werd in 1898 gegeven toen de oude straatnamen 

in de omgeving van het Landsfort 97 Heerlen werden vervangen door namen van leden van de 

koninklijke familie:

• Veemarkt > Wilhelminaplein

• Damengraaf of Dorpstraat > Emmastraat

• Emmaplein

• Schram > Willemstraat

• Bongerd > Prins Hendriklaan 

Van Hommerich sprak daar in 1969 schande van: het zou een gebrek aan historisch besef geweest 

zijn.98 Inmiddels heeft de Bongerd haar oude naam teruggekregen, en zijn Emmastraat en Emmaplein 

hernoemd naar de eveneens niet-historische begrippen Pancratiusstraat en Pancratiusplein.

97  
De vroegste vermelding van deze naam hebben we aangetroffen in Van Hommerich 1969

98  
Van Hommerich 1969: 109

Figuur 30. De pas gedempte 
Bongerd; vergelijk met figuur 26, 
waar dezelfde overhangende 
boompjes vóór de demping te 
zien zijn.
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2.9.2 Opening van de burcht

Enkele foto’s laten nog het beeld van de burcht zien zoals dat omstreeks 1900 bestond. Op een 

fraaie foto vanaf het huidige Pancratiusplein herkennen we nog de oude pastorie (D 332), daarop 

aansluitend de oude walmuur met een bakstenen prieel en daarachter de stadsboerderij van Penners 

(D 335). Vóór de walmuur zien we een grasstrook, met daarvóór de Dorpstraat. Wat vooral opvalt 

is hoe het complex naar binnen gekeerd was.99 Overigens was al in de late 18e eeuw een deel van 

de walmuur bij de pastorie afgebroken.100 Boven de walmuur torenden toen nog de fruitbomen in de 

99 
Europese Bibliotheek 1987: 57

100 
Lindelauf 1952: 119

Figuur 31. 
Het oude huis 
Canter vóór de 
sloop in 1900, 
met jaarankers 
uit 1752. De 
topgevel rechts 
hoorde bij het 
buurhuis dat wel 
bleef staan.

Figuur 32. Dat buurhuis 
zien we op deze foto, 
waarvoor de fotograaf 
een stukje verder het 
landsfort in liep. De foto 
is kort na 1900 gemaakt, 
want links zien we het 
nieuwe huis-Canter al. 
Het witte pand werd 
in 1912 vervangen 
door een nieuw huis 
(archeologische 
opgravingsdocumentatie 
gemeente Heerlen, scan 
305_0004).
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Figuur 33. Zicht vanaf het Kerkplein in noordelijke richting, ca 1905, op het huis waar kort daarna de doorbraak naar 
de Prins Hendriklaan zou komen (foto: Rijckheyt, collectie 328-001, nr. 443).

Figuur 34. De doorbraak van Prins Hendriklaan naar Kerkplein, 1919 (foto: Rijckheyt, collectie 328-P01, nr. 23295 – 
rechthebbenden Brinio, Rotterdam & Unitas Heerlen).
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tuin van de pastoor uit, en er stond een antiek zomerhuisje van de pastoor onder hoog welvende 

reuzen-acacia’s.101 

De 20e eeuw werd ingeluid met de demping van de grachten, en daarnaast de vergroting van de kerk. 

Dat vormde ook de opmaat naar een veel ingrijpender transformatie van de burcht in de decennia die 

zouden volgen. Op kleinere schaal waren er eerder al veranderingen in de structuur door de bouw 

van nieuwe panden, zoals de Vroom & Dreesmann net ten westen van de burcht in 1929, maar ook de 

verdichting van de bebouwing aan alle zijden van de kerk tussen 1840 en 1917.102

101 
Sijstermans 1954: 22

102  
Europese Bibliotheek 1987: 25; het gebouw bestaat nog en huisvest tegenwoordig de TK MAXX.

Figuur 35. Zicht op 
het huis-Canter (links), 
een (weg)tolhuisje en 
de oude pastorie vóór 
de Pancratiuskerk, ca 
1890 (bron: Rijckheyt, 
collectie 328-001, nr. 
206).
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De doorbraak van Kerkplein naar Prins Hendriklaan (de huidige Bongerd 103) in 1906-1907 

betekende een geringe opening in de oude gesloten burcht.104 Die doorbraak werd gerealiseerd 

in verband met de gewenste vergroting van het marktplein. Het betekende de sloop van het oude 

huis dat in 1822 nog toebehoorde aan advocaat Musch uit Luik (D 316) en, in tegenstelling tot wat 

wel geschreven wordt, niet het buurpand (D 315; ook bekend als het pand Hennen, bewoond door 

bakker Cox 105). Tegelijk had men de gelegenheid het enige nog niet gerestaureerde pand aan het 

Kerkplein te slopen, waardoor het zicht op de kerk ook nog zou verbeteren.106

103 
Van Hommerich 1951: 76

104 
Europese Bibliotheek 1987: 26

105 
Europese Bibliotheek 1987: 31; Merkwaardigerwijs is ook in het B&W-voorstel uit december 1906 sprake van de aankoop van het perceel van  
Hennen (Eussen 1969: 19).

106 
Eussen 1969: 20

Figuur 36. Reconstructie van Heerlen in de vroege 20e eeuw. De demping van de grachten, opening aan de zijde van 
het Emmaplein, slechting van de walmuur en uitbreiding van de kerk hadden het landsfort in zijn structuur al veranderd 
(uit: Mertens 2010: 44).
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Figuur 37. Het Emmaplein na de oplevering van het postkantoor, 1903. In de straat is de oude walmuur al door een 
goot gemarkeerd (foto: Rijckheyt, collectie 328-001, nr. 1641).

Figuur 38. Hetzelfde aanzicht met de ‘nieuwe versie’ van de muurmarkering, 2017 (foto: Google Streetview).
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De gecreëerde straat bestaat nog altijd (of eigenlijk: weer), en loopt vanuit het noorden recht op de 

kerktoren af. Ook bij de Akerbrug werd toen gesloopt: het oude huis Canter uit 1742 werd in 1900 

vervangen door een nieuw winkelpand. Op structuurniveau waren het echter allemaal beperkte 

wijzigingen.107 Aan de zuidzijde was toen echter al wat anders gaande, met veel meer impact.

Ingrijpende veranderingen vonden namelijk enige jaren na de demping van de grachten plaats. Met 

de afbraak van de oude pastorie en de aangrenzende walmuur in 1902 (opgeblazen met dynamiet 
108) ontstond ten zuidwesten van de kerk een klein plein, het Emmaplein. Dat werd in 1903-1904 

ingericht als plantsoen.109 Daarin was ogenschijnlijk door middel van een witte goot al aandacht voor 

het vroegere verloop van de walmuur, een vroege vorm van visualisatie!

Tegelijk werd, verder oostelijk op het oude pastorie-erf en voor een klein deel zelfs over de 

gedempte gracht, in de jaren 1901-1903 een post- en telegraafkantoor met directeurswoning 

gebouwd met de gevel naar het plein gekeerd. Dat zorgde voor de eerste echte opening in 

de gesloten burcht. De hiervoor genoemde vervanging van het pand-Canter zorgde voor een 

107  
Europese Bibliotheek 1987: 53

108  
Van Hommerich 1962: 49

109  
Limburger Koerier, 24 november 1903 & 16 april 1904

Figuur 39. Het Kerkplein ten noorden van de kerk, ca 1915. Door de uitbreiding stak de kerk als het ware in het 
oostelijk daarvan gelegen bouwblok (foto: Rijckheyt, collectie 328-001, nr. 25).



Een slapende schoonheid; een cultuurhistorische studie van het middeleeuwse landsfort in Heerlen, met handreikingen voor de toekomst 

49

volwaardige aankleding van het plein met representatieve gevelwanden, die als het ware als een 

trechter naar het Kerkplein toe functioneerden.110 

De oude brug bleef nog jarenlang herkenbaar als een soort hellingbaan richting de kerk (zie figuur 

37).111 Ten oosten van de kerk betekende de verlenging van het gebouw in 1901-1903 de sloop 

van enkele bijgebouwen van de Schelmentoren, van het huis van (eertijds) winkelierster Bloem (D 

340) en het verdwijnen van het straatje achter het koor. Daardoor werd de ‘ommegang’ om kerk en 

kerkhof definitief onmogelijk.

2.9.3 Beleving en transitie

Tot aan het dempen van de grachten was het een lokale traditie de bestorming van de burcht na te 

spelen op Kermismaandag, een vorm van re-enactment voordat het die naam droeg. Sijstermans 

schreef daar in 1954 heel beeldend over: Wie de kern van het oude Heerlen niet heeft gekend 

in zijn oorspronkelijke, aan de middeleeuwen herinnerende burchtgedaante, die kan maar slecht 

bevroeden de voorliefde, neen, het kind en grijsaard meeslepend enthousiasme, waarmede in 

de negentiger jaren kermisvierend Heerlen niet alleen, doch ook de bewoners van vele plaatsen 

110 
Europese Bibliotheek 1987: 60

111  
Europese Bibliotheek 1987: 59

Figuur 40. Het dicht bebouwde landsfort na de eerste openingen bij het Emmaplein en naar de Prins Hendriklaan, 
1926. Voorafgaand aan de bouw van enkele huizen aan de huidige Pancratiusstraat, op de voorgrond, is enkele jaren 
daarvoor nog een stuk walmuur gesloopt. Het gaat vermoedelijk om huizen in de rode cirkel (foto: collectie RCE).
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Figuur 41. De toestand in 1917: de grachten waren omgevormd in pleinen, met in het noorden de vergrote Bongerd 
(westelijke grens buiten kartering), centraal het oude Kerkplein en in het zuiden het nieuwe Emmaplein.
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in de verre omtrek, en daarvan heus ook weer niet alleen de jongere generatie, elk jaar op 

Kermismaandag het “stormen” van de vesting Heerlen meebeleefde. Alléén in Heerlen kon dit 

pseudo-oorlogs-festijn worden opgevoerd, dáár alleen was het natuurgetrouw uit te beelden! Het 

“stormen” was aloude traditie! Zolang de kern van Heerlen nog maar enigszins aan een burcht 

herinnerde – al was die “burcht” dan ook reeds lang nog maar een restant van vroegere heerlijkheid 

– kon het spel zich in volle glorie handhaven. Naarmate echter de moker zijn werk verrichtte 

meer dan goed was en nodig, vooral ook sedert de omsluitende grachten, de “Kirkgraaf” en de 

“Bongerd”, gedempt werden, had het stormen zijn grootste aantrekkelijkheid verloren, had het geen 

zin meer. (…) Heerlen is daardoor zijn meest typisch volksfeest … en een hoop strategen armer. Het 

“stormen” is alreeds historie geworden! 112 Het stormen, dat zich onder meer bij het Kerkstraatje, 

de oude Akerpoort, afspeelde, zou na een incident in 1906 verboden zijn.113 Sijstermans heeft 

deze traditie in 1954 nauwkeurig gedocumenteerd.114 In de jaren ’70 is het stormen nog eens 

herhaald. De traditie is in 2017 naar Heerlen teruggekeerd onder de naam HeerlenStormt, een 

hindernissen-stormloop.

2.9.4 Functies

We zagen hiervoor al dat bijvoorbeeld de post- en telegraafdienst in 1902 een nieuw onderkomen 

binnen de vesting kreeg, en wel aan het Emmaplein, ter vervanging van het oude kantoor aan de 

Geleenstraat.115 Waar de kerk zijn functie als gebedshuis over vele eeuwen continu behield, kreeg de 

Schelmentoren steeds wisselende functies. Naast het bondsverleden (zie § 2.7) was het ook het begin 

112 
Sijstermans 1954: 21

113 
Europese Bibliotheek 1987: 39; de man die gewond raakte, Jan Hendrik Hubert Janssen (1879), was de rest van zijn leven ‘semi-invalide’ en 
kwam uiteindelijk bij echte oorlogshandelingen in 1944 om het leven (Janssen 1975).

114 
Sijstermans 1954

115 
Van Hommerich 1973: 79

Figuur 42. Het “stormen” 
in 1906.
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van de rooms-katholieke openbare leeszaal en vond vanaf 1953 de lokale beeldhouwer Nic. Timmers 

er een atelier.116 Tegenwoordig wordt het bouwwerk door de lokale carnavalsvereniging gebruikt.

2.10 Grootschalige transformaties (1910-1970)
2.10.1 Sloop van de walmuur

Met de aanleg van het Emmaplein was een deel van de walmuur afgebroken. Het verlengde ervan, 

langs de Emmastraat, bleef waarschijnlijk nog enige tijd gehandhaafd. Vermoedelijk tussen 1910 

en 1925, waarschijnlijk in de zomer van 1919 117, werd de walmuur ten zuiden van het nieuwe 

kerkkoor ook afgebroken. Daarbij kwamen gewelfbogen tevoorschijn die werden gerelateerd aan 

de voormalige burcht.118 De walmuur ‘voor huis Paré’ was er minder dan 2 meter dik, met een lager 

gedeelte van ruim 1 meter dik ervoor. Peters beschreef de kenmerken van deze muur en de daarvoor 

liggende gracht van ruim 11,5 meter breed en tot 5,25 meter diep nauwkeurig.119 Vermoedelijk was 

dit één van de stukken muur waarvan in de voorlopige lijst van monumenten van geschiedenis en 

kunst (1926) nog sprake was dat het nog bestond: Van den uit zandsteen en Kunrader kalksteen 

gebouwden walmuur (XIII?) zijn nog twee stukken over, het eene tusschen de Markt en het Koningin 

116  
Van Hommerich 1953: 72

117  
Archeologische documentatie Heerlen, scan 308_0001

118  
Van Hommerich 1962: 37 & 40

119  
Archeologische documentatie Heerlen, scan 308_0001

Figuur 43. Een stuk walmuur langs de huidige Pancratiusstraat, 1915 (foto: collectie RCE). Zie ook figuur 40.
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Figuur 44. De kadastrale wijzigingen in kaart gebracht bij de bouw van het glaspaleis. In blauw de oude kleinschalige 
verkaveling, in rood de nieuwe situatie. Rechts zien we de contour van de Pancratiuskerk, in oranje de openbare ruimte 
(bron: Kadastrale hulpkaartjes Heerlen, sectie D, nummer 927).

Figuur 45. Luchtfoto van het landsfort met links de Pancratiusstraat en onder de Bongerd, vóór 
1967. Rechts zien we het reeds gebouwde Schunck, op de achtergrond het Emmaplein met reeds 
verdwenen postkantoor. Op de voorgrond het bouwblok dat in 1967 volledig werd gesloopt. 
Hetzelfde geldt voor het bouwblok achter Schunck (foto: Land van Herle 1993: 66).
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Emmaplein, het ander aan het verlengde van de Gasthuisstraat naast het postkantoor.120 Het 

eerstgenoemde zou dan nabij Schunck moeten zijn geweest.

Tussen walmuur en straat, ter plaatse van de vroegere gracht, lag een terrein dat door een 

bouwmaterialenhandel werd gebruikt.121 Tussen 1921 en 1934 werden er op het terrein huizen 

gebouwd, die er nog staan.122

2.10.2 Vergroting van maat en schaal

Ondertussen zocht men vanwege de groei van het inwonertal een groter terrein om de markten te 

kunnen houden. Het oude Kerkplein was daarvoor te klein geworden. In 1916 vergrootte men de 

Bongerd tot aan de Saroleastraat.123

120  
Z.a. 1926

121  
Europese Bibliotheek 1987: 62-63, 67

122  
Kadaster Archiefviewer, Heerlen, sectie D, hulpkaartjes 689 en 884

123  
Van Hommerich 1951

Figuur 46. Oblique luchtfoto van het landsfort, 1962. De vele bebouwing rond de Pancratiuskerk was nog aanwezig. 
Prominent in beeld is het Emmaplein met links het pand-Canter en rechts de locatie waar eertijds het postkantoor 
(1902) had gestaan, en in de oorlogsperiode een nieuw pand met voorgevel aan het plein was gebouwd (foto: 
Rijckheyt, THA 615-L, rechthebbende Gemeente Heerlen (Openbare Werken)).
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Hoewel die verandering een omslag in de structuur was, waren de maat en schaal nog vrij 

traditioneel. De eerste afwijking daarop was de bouw van het nieuwe warenhuis van Schunck in 

de stijl van het ‘nieuwe bouwen’, in 1933. Daarvoor werd het bouwblok ten noordwesten van de 

kerktoren gesloopt. De commentaren daarop waren niet altijd lovend: Prijzenswaardig om de durf 

der Heerlense firma is het niettemin jammer dat ongeveer op die plaats een al te modern warenhuis 

werd gezet, dat niet harmonieert met de oude en eerbiedwaardige Pancratiuskerk en deze letterlijk 

Figuur 47. Schets van de kelders aan het Kerkplein, 1964 (bron: archeologische 
opgravingsdocumentatie gemeente Heerlen, scan 473_0011).
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Figuur 48. Een weergave van het Heerlens pleinenplan, 1971.

Figuur 49. Reconstructie van de burcht in zijn maximaal open toestand, tussen 1967 en ca 1990 (uit: Mertens 2010: 45).
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en figuurlijk in de schaduw stelt!124 Voor de bouw van het pand werd een flink stuk van de walmuur 

weggebroken.125 

Bij graafwerkzaamheden voor kabels en leidingen in 1960 werd abusievelijk een ondergronds stuk 

van de walmuur verwijderd.126

2.10.3 De sanering van Heerlen ten noorden en westen van de kerk (1967)

Er bestonden in de jaren ‘60 in het kader van een grootschalige sanering (waarover hierna meer) 

plannen om in de ‘onderaardse gewelven’ die onder het Kerkplein vermoed werden, cafés en bars 

te vestigen. Daarvoor werden door Publieke Werken zelfs al veldverkenningen uitgevoerd. Ook 

toen had men nog het vermoeden, dat de kelders van de huizen ooit deel van een onderaards 

stelsel onder het landsfort waren. Dat ze eerder bestonden dan de huizen gebouwd werden, zou 

nog te zien zijn geweest in het oude koopmanshuis Mercurius. De gangen liepen door tot onder het 

kerkhof.127

124 
Sijstermans 1954: 22

125 
Van Hommerich 1967: 13-14

126  
Archeologische Documentatie Heerlen, scan 472_0001

127  
Archeologische Documentatie Heerlen, scan 473_0006

Figuur 50. Aankondiging van het archeologisch onderzoek in 1967 (archeologische opgravings-documentatie 
gemeente Heerlen, scan 613_0057).
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Figuur 51. Luchtfoto van de omgeving van de Pancratiuskerk, februari 1967. Het bouwblok zuidelijk van Schunck was 
als eerste gesloopt (foto: Rijckheyt, THA 7-8251_1967, rechthebbende KLM Aerocarto / © Dotka Data BV).

Figuur 52. Tijdens de sloop van de panden documenteerden de archeologen in 1967 de ligging van de walmuur:  
westelijk van de Pancratiustoren (archeologische opgravingsdocumentatie gemeente Heerlen, scan 608_0097).
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Figuur 53. Restanten van de walmuur onder het bouwblok ten zuiden van het glaspaleis, 3 maart 
1967 (archeologische opgravingsdocumentatie gemeente Heerlen, scan 306_0005).

Figuur 54. Profiel van de grachtvulling er 
plaatse van Hotel Cloot aan de Bongerd, 
25 april 1967 (foto: archeologische 
opgravingsdocumentatie gemeente Heerlen, 
scan 187_0003).
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Figuur 55. Blootgelegde vestingmuur op de Bongerd na de sloop van de panden, 31 augustus 1970 (bron: 
archeologische opgravingsdocumentatie gemeente Heerlen, scan 188_0032).
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De grootste gebiedstransformatie vond echter in 1967 plaats, toen de gemeente een sanering van 

de binnenstad doorvoerde en het (eerste) ‘pleinenplan’ realiseerde. De plannen daarvoor werden 

deels al vóór 1964 gemaakt. Er werd een lange Promenade gerealiseerd waarvan de Bongerd een 

onderdeel vormde. Een open Kerkplein en Emmaplein vormden onderdeel van dit plan. Onder het 

Kerkplein moest ook een fietsenkelder komen.128 Op de pleinen kregen de markt en de kermissen 

de ruimte, en ook de cafés en restaurants kregen meer plek. De fietsenkelder bleef bij de latere 

nieuwbouw van 1989 bestaan.129

Het wordt ook wel beschreven als de ontmanteling van de St.-Pancratiuskerk.130  Interessant is dat in 

alles wat geschreven is de focus vooral ligt op de militaire geschiedenis (muren, wallen, grachten, 

gangensystemen) en nauwelijks of niet op de waarde van de bebouwing binnen het landsfort die 

moest wijken.

128  
Publieke werken 9, september 1971, jaargang 39

129  
Archeologische Documentatie Heerlen, scan 474_0013

130  
Europese Bibliotheek 1987: 35

Figuur 56. Kadastraal beeld van de sloopwerkzaamheden van april 1967. In blauw de vroegere verkaveling, in zwart 
de nieuwe situatie (bron: Kadastrale hulpkaartjes Heerlen, sectie D, nummer 1327).
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Figuur 57. Gesloopte aanbouwen aan de noordgevel van de Schelmentoren, in vakwerk (foto: Rijckheyt, 
collectie 328-003, nr. 5468 – fotograaf Cohnen).
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Figuur 58. Foto van iets grotere afstand dan het beeld hiervoor, met een stuk walmuur dat in 1968 
onder de slopershamer viel ten behoeve van de aanleg van parkeerplaatsen op het huidige plein 
ten noorden van de kerk. In 1989 verrees op deze plek de nieuwbouw die er nog staat. Het terrein 
helemaal links is nu het Schelmenhofje (foto: collectie Hilde Vanneste).
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Getroffen werd toen als eerste, in maart 1967, het bouwblok ten zuiden van Schunck 131, waardoor 

de kerktoren aan een ruimer (Emma)plein kwam te staan. In april 1967 volgde de sloop van de 

kleinschalige bebouwing ten noorden van de Pancratiuskerk, van het huis Hennen in het noordwesten 

tot aan de Schelmentoren in het noordoosten. Ook de aanbouw van de Schelmentoren in vakwerk 

verdween toen waarschijnlijk onder de slopershamer.132 De laatste grote delen van de walmuur 

werden toen ook gesloopt.133

De kelders en onder- en bovengrondse resten van de walmuur werden door de gemeentelijke 

oudheidkundige dienst geregistreerd en door Van Hommerich (stadsarchivaris) en Halbertsma 

(ROB) in ogenschouw genomen.134 Het onderzoek naar de kelders was mede het gevolg van 

de lokale mythes rondom gangenstelsels onder het landsfort.135 De lokale archeologische dienst 

documenteerde onder meer op dat moment en de decennia erna de volgende structuren:

131  
De panden waren toen in gebruik als kantoorgebouwen voor de firma Schunck (Europese Bibliotheek 1987: 52).

132  
Kadastrale Leggers Heerlen, reeks 4, artikel 356/6039 e.v.; Europese Bibliotheek 1987: 34

133  
Braad (red.) 2011: 40

134  
Van Hommerich 1967

135  
Zie ook Tummers & Tummers 1954

Figuur 59. De ingrepen in het kader van de sloopwerkzaamheden bleven niet beperkt tot boven de grond. In 2001-
2002 werd vervolgens ook het terrein ten zuiden van het glaspaleis, vóór de kerktoren, tot enkele meters diep 
ontgraven (archeologische opgravingsdocumentatie gemeente Heerlen, scan 190_0170).
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• walmuur bij de afbraak van de panden ten zuiden van het glaspaleis (3 en 6 maart 1967);

• een grachtprofiel ter plaatse van Hotel Cloot aan de Bongerd, alsmede restanten van de walmuur 

als dempingsmateriaal in die gracht (25 april 1967);

• een stuk walmuur tussen de panden “Het Witte Huis” en “Repra” aan de Kerkpleinstraat (25 april 

1967);

• twee gewelfde kelders onder het pand “Het Witte Huis”, hoek Emmastraat-Kerkpleinstraat 

(zuidzijde; 12 april 1967);

• gedeelte van de walmuur aan de zijde van de Bongerd, onder meer tegenover het transept van de 

kerk (zuidzijde; 7 april 1967);

• gedeelte van wallen en kazematten aan het Kerkplein (1971);

Figuur 60. Ingetekende muren en kelders ten westen, noorden en oosten van de Pancratiuskerk, zoals aangetroffen in 1967 
(muurwerk in rood, kelders in groen) (archeologische opgravingsdocumentatie gemeente Heerlen, scan 613_0027).
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• skeletmateriaal uit een kabelsleuf aan noordzijde van Pancratiuskerk, herbegraven in afgesloten 

tuingedeelte ten zuiden van kerk (1 september 2000);

• voormalig Kerkplein ten N van de kerk: skeletresten, muur van kunrader kalksteenbrokken (14 

september 2001);

• stuk van de walmuur ten zuiden van Schunck, bestaand uit Kunrader kalksteenbrokken, deels in 

bodem gelaten (10 oktober 2001);

• waterput met bakstenen rand ten zuiden van het glaspaleis, met vulling uit eerste kwart van de 20e 

eeuw, behorend bij de panden die in 1967 werden gesloopt (18 februari 2002). 

Figuur 61. Weergave van het muurwerk, zoals in 1967 aangetroffen, op de huidige luchtfoto. Merk op dat de goot, 
die het verloop van de muur zou moeten weergeven, bij de reconstructie kort na 2000 deels op de verkeerde plek lijkt 
te zijn gesitueerd. Of was er sprake van een tweede buitenmuur op deze plek? De muurdelen in het noorden bij de 
nieuwbouw in 1988-1989 zijn mogelijk niet bewaard gebleven.
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Tegelijk hield archivaris Van Hommerich nauwkeurig bij welke panden er werden gesloopt, welke 

daarvan werden bezocht, waar kelders werden aangetroffen en of die opgemeten werden.136 

Herkenbaar op de gemaakte foto’s is dat er al bij de sloop in 1967 tot diep onder het maaiveld 

is gegraven, vermoedelijk om de kelders van de aanwezige panden te verwijderen. Uit latere 

waarnemingen, zoals twee sleuven in maart en april 1998, blijkt dat men in 1967 delen van de 

walmuur liet zitten.137

136  
Van Hommerich 1967

137  
Archeologische documentatie Heerlen, scan 608_0099

Figuur 62. Luchtfoto van de kern van Heerlen na de sanering van 1967, met stenen borstweringen op de beide pleinen 
aan weerszijden van de kerk (Jamer 1975: 66).
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2.10.4 Ontwikkelingen ten zuiden van de kerk

Veel organischer was de ontwikkeling ten zuiden van de kerk, op het huidige Pancratiusplein. De 

sloop van pastorie en walmuur en aanleg van het Emmaplein in 1902 zagen we al. Vanuit het 

Kerkplein gezien was daar nooit sprake geweest van een gesloten gevelwand, en die zou zich 

daar ook niet ontwikkelen. In 1916 werd iets oostelijker een deel van de oude hoeve van Lodewijk 

Penners gesloopt (D 339), waarna er in de jaren daarna nieuwe bebouwing op de voormalige 

gracht voor terugkwam. Uiteindelijk ontwikkelde de hoeve van Penners zich tot het huidige gebouw 

Pancratiusplein 46, de voormalige kapelanie, in dj. 1940 verkocht aan De Twentsche Bank en 

Figuur 63. Ontwerp voor de inrichting van de parkeerterreinen rond de kerk, 1967 (bron: archeologische 
opgravingsdocumentatie gemeente Heerlen, 188_0003).
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bankgebouw geworden (later ABN-bank). Het oude huis was in dj. 1942 gesloopt en in dj. 1943 

vervangen door een nieuw pand.138

Het Pancratiusplein was daardoor uiteindelijk ontstaan door de sloop van de pastorie, de latere 

sloop van het postkantoor (1938) ten behoeve van een HEMA die er nooit kwam 139 en de sloop van 

het huizenblok vóór de kerktoren (1967).140

Ter compensatie van de eerdere sloop van de oude walmuur en ter visualisatie van de vesting werd 

bij de herinrichting in 1968 op verzoek van gemeentearchivaris Van Hommerich op het toenmalige 

Emmaplein een imitatie-borstwering aangebracht.141 Tegen die verstoring van de verkregen openheid 

bestond toen echter ook al protest.142 Op de Bongerd, waar een hoogteverschil van 1½ tot 2½ meter 

bestond, werd een keermuur gebouwd die in 1971 enigszins verhullend werden gepresenteerd als 

‘stadswallen’.

138  
Munier 2005: 31

139  
Van Geest 2003: 48

140  
Van Hommerich 1961a

141  
Van Hommerich 1973: 79

142  
De Uitkijk, 19 september 1968

Figuur 64. Stuk van de walmuur ten zuiden van de Pancratiuskerk in 1998, met daar bovenop de reconstructie uit 
1968 (scan: archeologische opgravingsdocumentatie gemeente Heerlen, 26 maart 1998, scan 608_0001).
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Figuur 65. Een stuk walmuur dat de sloopwerkzaamheden van 1967 ‘overleefde’ (archeologische 
opgravingsdocumentatie gemeente Heerlen, scan 313_0001).
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Figuur 66. De twee verticaal gelede bouwblokken uit het nieuwbouwplan van 1989, met daartussen een opgang naar 
het hoger gelegen plein rond de kerk. Links zien we de pastorie en daarnaast de open ruimte van het Schelmenhofje 
(foto: RAAP, 26 november 2019).

Figuur 67. Sloop van de bebouwing ter plaatse van het huidige Schelmenhofje, 2001 (archeologische 
opgravingsdocumentatie gemeente Heerlen, scan 611_0001).
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De enige zijde waar de kleinschaligheid gehandhaafd bleef was juist de oostzijde, waar het ging 

om bebouwing die vanaf de late 18e eeuw op de gedempte gracht was gebouwd. Deze gebouwen 

zijn weliswaar deels van (veel) later datum dan die 18e eeuw, maar de kleinschaligheid van de 

verkaveling is er nog aanwezig.

Om de historische ontwikkeling herkenbaar te maken werd er vanaf 1 augustus 1968 gewerkt aan 

een borstwering die het tracé van de historische walmuur volgde. Daarbij werden de funderingen 

van de oude walmuur en op 12 augustus de Kerkhofspoort blootgelegd en door de gemeentelijke 

archeologische dienst opgemeten, getekend en gefotografeerd.143

143  
Archeologische documentatie Heerlen, scan 306_0033 en 306_0049

Figuur 68. Door nieuwbouw aan het noordzijde werd het oude Kerkplein als omsloten ruimte in ere hersteld (uit: 
Mertens 2010: 46).



Een slapende schoonheid; een cultuurhistorische studie van het middeleeuwse landsfort in Heerlen, met handreikingen voor de toekomst 

73

2.11 Tegengestelde bewegingen (1970-heden)
2.11.1  De laatste restanten van de walmuur

Van het oude landsfort was bovengronds na de ingrijpende veranderingen van 1967 niet meer 

veel over. Er verdween bovendien ook daarna nog een stuk walmuur; toch bleef er nabij de 

pastorie een stuk bewaard dat in 1980 fotografisch werd vastgelegd door de Rijksdienst voor de 

Monumentenzorg.144

144  
Archeologische documentatie Heerlen, scan 313_0001 e.v.; 896_0010

Figuur 69. Het Pancratiusplein in 1995, nog duidelijk verdeeld in een binnengedeelte (parkeren) en een 
buitengedeelte (verkeer & winkelen) (foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort).
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2.11.2  Vieren van het verleden

De sloop van de bebouwing rond de kerk in 1967 had in de eerste plaats te maken met het creëren 

van meer ruimte in het hart. Het leidde er – hoe contradictief ook – mede toe dat de aandacht voor 

het landsfort zelf groeide. In 1975 werd daarom het 750-jarig bestaan van het landsfort gevierd.

2.11.3  Openheid en geslotenheid

Decennialang werd de noordzijde van het landsfort, zoals het inmiddels bekend was komen te staan, 

gekenmerkt door openheid. Daar kwam in 1990 een verandering aan met de oplevering van twee 

nieuwe bouwblokken met winkels en woningen tussen Bongerd en Pancratiusplein. De ontwikkelaar 

was Vastgoed Ontwikkelings Centrum B.V.; de bedoeling was het oude plein eerherstel te geven 

en als centrum van de stad te laten herleven, vooral met horeca. De sloop van de oude keermuur 

uit 1967-1968 was in augustus 1988 gestart.145 Over de vondst van archeologische resten van de 

vroegere bebouwing en walmuur tijdens de nieuwbouw van 1988-1989, zo die al gespaard waren 

door de aanleg van de fietsenkelder, is ons niets bekend. Veel daarvan was bij de sloop in 1967 al 

ingemeten en ingetekend.

Rond de Schelmentoren zou enkele jaren later juist meer openheid gecreëerd worden, het huidige 

Schelmenhofje.146 De panden die daar werden gesloopt en in ieder geval van ná de tweede helft 

van de 17e eeuw dateerden, bevatten resten van vakwerk.147 Een nieuwbouwplan zoals dat in 

2003 bestond heeft niet plaatsgevonden; de gemeente vond het zicht op de Schelmentoren en 

Pancratiuskerk interessant genoeg om met de eigenaar van het terrein in gesprek te gaan.148 De 

geschiedenis herhaalde zich daarbij: in 1938 speelde hetzelfde na de sloop van het postkantoor 

uit 1903; de burgemeester vond vanwege het vrijgekomen zicht op de Pancratiuskerk de bouw van 

een HEMA op die plek toch geen goed plan. Tegelijk kon de burgemeester een impuls geven aan de 

ontwikkeling van de omgeving van het huidige raadhuis, een nieuw stadsdeel. De HEMA liet hier in 

1939 een nieuw filiaal bouwen. Dat gold voor meer grote warenhuizen.149

Later volgde een nieuwe muziekschool onder architectuur van Wiel Arets en Jo Coenen, waardoor 

de nieuwe straat uit 1906-1907 naar het toen nieuwe marktplein werd hersteld.150

2.11.4  Herinrichting van pleinen

Waar aan de noordzijde van de kerk werd gestreefd naar meer intimiteit en het opnieuw creëren 

van het oude plein, speelde aan de zuidzijde wat anders. Vanaf 2002 werden het Pancratiusplein, 

Bongerd en andere pleinen in de kern heringericht in het kader van het Pleinenplan. Doel was om 

zoveel mogelijk ruimte te maken voor multifunctioneel gebruik; paaltjes, muren etc. moesten daarom 

145  
Archeologische Documentatie Heerlen, scan 474_0008

146  
Sniekers 1988

147  
Archeologische documentatie Heerlen, scan 611_0001

148  
Archeologische documentatie Heerlen, scan 612_0025; Limburgs Dagblad, 6 oktober 2001

149  
Van Geest 2003: 48-49

150  
Mertens 2010: 46
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verdwijnen.151 Van een parkeergarage onder het Pancratiusplein werd vanwege de beperkte ruimte 

afgezien.152

De borstwering uit 1968 op het Pancratiusplein werd daarbij opgeruimd. Tot dat moment nog was 

het gedeelte binnen het landsfort in gebruik als parkeerplaats. Hoe niet-historisch ook: er bestond 

een duidelijk verschil in ruimtegebruik tussen de ruimte binnen en buiten het landsfort, waardoor de 

beleefbaarheid van de oude begrenzing groter was dan zij tegenwoordig is.

Maatschappelijk en politiek was er in 2006 een discussie over de zichtbaarheid van de 

ondergrondse walmuur.153 Deels werd die dat jaar ook opgegraven.154 In 2006 werd met origineel 

materiaal een muur opgetrokken rond een stroomkast op het Pancratiusplein. Het zichtbaar maken 

van de oude muur onder een glasplaat werd toen als te duur beschouwd.155 Uiteindelijk werd 

gekozen voor een goot die blauw wordt aangelicht.156

151  
De Uitkijk, 27 maart 2002

152  
De Limburger, 21 maart 2000

153  
Limburgs Dagblad, 11 en 17 augustus 2006

154  
Limburgs Dagblad, 25 en 28 oktober 2006; Vanneste 2006

155  
Limburgs Dagblad, 15 en 22 december 2006

156  
Nieuwsbrief Gemeente Heerlen, 22 september 2006
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3 Waardestellende 
inventarisatie

3.1 Aanpak

In deze studie gaat het er niet om, in gradaties van waarde naar het gebied te kijken. Het gaat er 

ons inziens veel meer om, om aanknopingspunten te vinden om in een aangepast ontwerp beter 

aan te sluiten bij het historisch-ruimtelijk karakter van het ‘gesloten landsfort’ zoals dat tot de vorige 

eeuwwisseling bestond. Het heeft ons inziens dan ook geen meerwaarde om alle onderdelen te 

gaan ‘scoren’ op hun relatieve waarde. Veel meer is het essentieel om per onderdeel na te gaan wat 

de bijdrage in de huidige vorm is aan het historisch karakter van het gebied.

3.2 Waardevolle aspecten
3.2.1 Bouwwerken

Kerk
De rijksmonumentale Pancratiuskerk is het geestelijke hart van de voormalige vesting, en maakt 

het ondanks alle ingrepen eromheen als de historische kern van Heerlen beleefbaar. Samen 

met de Schelmentoren vertegenwoordigt dit bouwwerk dan ook een onvervangbare rol in de 

cultuurhistorische waarde van het landsfort. De vele verbouwingen en verlengingen doen daar – 

ondanks de wijze waarop het nieuwe koor de ruimte binnen het landsfort heeft afgesloten – in feite 

niets aan af.

Donjon
De Schelmentoren is het militaire hart van de voormalige vesting. Het rijksmonument vormt een twee-

éénheid met het geestelijke centrum, de Pancratiuskerk. De Schelmentoren is het laatste van buitenaf 

herkenbare overblijfsel van de voormalige vesting, en geeft aan de beschouwer aan dat hier militair-

strategisch meer aan de hand was dan ‘zomaar’ een dorpskerk. Door afbraak van panden in de 20e 

eeuw staat het nu zowel aan de west- als oostzijde vrijer dan voorheen.

Woon- en/of winkelpand
De waardevolle woon- en/of winkelpanden vallen in drie groepen uiteen:

• Het pand Pancratiusplein 46, dat als enige pand ten zuiden van de Pancratiuskerk nog in de 

binnenring van de oude bebouwing staat, en daarmee beleefbaar maakt waar ooit het zuidelijke 

deel van het kerkhof en de weg rond het kerkhof ophielden en de private huispercelen beginnen.

• Enkele panden langs de Pancratiusstraat: deze vooroorlogse panden maken door hun 

kleinschaligheid en traditionele architectuur tot op zekere hoogte de historische sfeer van het 
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landsfort beleefbaar, ook al staan ze merendeels op de grachten die vanaf de 18e eeuw in fasen 

gedempt zijn.

• Het winkelpand van Schunck in functionalistische stijl: dit pand uit 1933, past met zijn moderne 

architectuur slecht bij de traditionele architectuur die zeker ten tijde van de bouw, maar ook nu 

nog, het gebied kenmerkt. Tegelijk is de waarde als object zelf groot (vandaar de status van 

rijksmonument) en is ook de ligging op een niveauverschil bijzonder te noemen. Omdat het pand 

gebouwd werd toen de kleinschalige structuur van het landsfort nog grotendeels intact was, staan 

de gevels merendeels langs historische rooilijnen. Slechts aan de noordwestelijke zijde is het 

bouwblok deels over de voormalige grachtloop gebouwd. 

Kleinschalig bouwblok
De optelsom van de hiervoor genoemde woon- en/of winkelpanden aan de Pancratiusstraat 

hebben we in een contour gevat. Daarbinnen vallen ook de panden met een moderne architectuur, 

die in maat en schaal zich wel in de gevelrij voegen. Alhoewel de kleinschaligheid zich zowel 

vanaf de straat als op kaart openbaart, is tegelijk een feit dat door uitbreiding van de panden naar 

achter toe de voormalige onbebouwde delen van de erven zijn verdwenen. De uitbreiding van de 

Pancratiuskerk in 1901-1903 heeft overigens aan het dichtgroeien van het tussenliggende gebied 

ook sterk bijgedragen.

Figuur 70. De Pancratiuskerk, gezien vanaf het vroegere Kerkplein (foto: RAAP, 26 november 2019).
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Grootschalige invulling
Enerzijds werkt de grootschalige invulling beeldverstorend (zie § 3.3). Een positief aspect is echter 

dat zowel het rijksmonumentale winkelpand Schunck als de drie andere grotere bouwdelen aan 

het vroegere Kerkplein als het voormalige V&D-pand aan de Geleenstraat zodanig geplaatst zijn, 

dat zij de historische stedelijke ruimtes op een historisch correcte manier van elkaar scheiden. Soms 

zijn door het moment van bouwen de historische kavel- en rooilijnen exact op de historische locatie 

gelegd (V&D, Schunck), soms ook benadert de positionering van het pand de oude rooilijnen. Een 

historische reconstructie is het echter niet, al was het maar door hun architectuur. De Schelmentoren 

stond tot 1967 meer ingebouwd, hetgeen door de sloop van de bebouwing op het Kerkplein (1967) 

en de bebouwing op het tegenwoordige Schelmenhofje (2001) teniet gedaan is. Dankzij de manier 

waarop de nieuwbouw vanaf ca 1990 geplaatst is, hebben we echter nog wel een beleving bij de 

historische dimensie van het Kerkplein (zie § 3.2.2).

3.2.2 Structuren

Historische kavel- of rooilijn
Ondanks de ingrijpende wijzigingen van het landsfort in de 20e eeuw zijn er nog de nodige 

kavelgrenzen en rooilijnen terug te vinden die verwijzen naar de historische situatie van vóór 

Figuur 71. De Schelmentoren, in het zicht gebracht door de sloop van Pancratiusstraat 43-45 in 2001. Sindsdien is er 
een pleintje ingericht, het Schelmenhofje. Links is de pastorie te zien, rechts een muurschildering op de nieuwbouw uit 
1989 (foto: RAAP, 26 november 2019).
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1899.157 Enerzijds zijn dat de rooilijnen van de percelen buiten de wegen rondom het landsfort: 

de Bongerd, Wilhelminaplein, Pancratiusstraat, Gasthuisstraat, Pancratiusplein, Geleenstraat, 

Akerstraat en Saroleastraat. Het geldt eveneens voor historische bebouwing die nog bestaat, zoals 

de Pancratiuskerk m.u.v. het 20e-eeuwse transept en koor, de Schelmentoren en het bouwblok 

aan de Pancratiusstraat (zowel rooilijnen als deels kavelgrenzen). Opvallender is daarnaast dat 

ook grootschalige bebouwing die gebouwd werd toen de kleinschalige bebouwing eromheen nog 

bestond, het warenhuis Schunck, deels de oude rooilijnen volgt.

Wegtracé
Waar nu grote pleinen liggen, liepen vroeger soms smalle straten. Ondanks alle stedenbouwkundige 

wijzigingen in de grote ingrepen in het stedelijk gebied – zoals de aanleg van het Pancratiusplein, 

de doorbraak van Bongerd naar Pancratiusplein, en het westelijke verlengde van de Bongerd – 

is het historisch stratenpatroon nog goed herkenbaar: de Bongerd, Saroleastraat, Geleenstraat/

Akerstraat en Pancratiusstraat rond het oude landsfort, het Wilhelminaplein en Gasthuisstraat als 

twee uitlopers naar respectievelijk het noorden en oosten, het straatje langs Schunck en vanaf de 

Pancratiusstraat richting Schunck als oude toegangen tot het omsloten Kerkplein, en zelfs nog een 

157 
We houden hier het dempen van de laatste grachtdelen aan als moment dat de meest ingrijpende aanpassing van het landsfort in de laatste 
eeuwen werd ingezet.

Figuur 72. Kleinschalige bebouwing op de gedempte gracht langs de Pancratiusstraat (foto: RAAP, 26 november 
2019).
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stukje gevelwand ten zuiden van de Pancratiuskerk dat een deel van het weggetje rond het kerkhof 

visualiseert. Gevelwanden met historische bebouwing markeren op veel plekken nog het verloop 

van oude wegen. Tegelijk is bijvoorbeeld oostelijk van Schunck het historische patroon ook in een 

stedenbouwkundig modernere omgeving nog herkenbaar.

Markering walmuur
Alhoewel minder prominent aanwezig dan in de periode 1968-2006 vinden we op het 

Pancratiusplein nog een markering van het tracé van de vroegere walmuur. De markering bestaat 

uit een goot met blauwe aanlichting. Op het noordwestelijke uiteinde is een visualisering van de 

walmuur in natuursteen aanwezig. Daarop staat een bronzen maquette van het landsfort. Goot met 

aanlichting, visualisering in steen en maquette met toelichtende plaquette vertellen met de kerk en 

Schelmentoren tegenwoordig vooral nog het verhaal van het landsfort. De markering ligt mogelijk 

deels op een verkeerde locatie.

Pleinruimte
Het onderzoeksgebied kent een zekere dynamiek in de ontwikkeling van de pleinruimten. De oudste 

pleinruimten zijn die ten noorden en zuiden van de kerk, alhoewel die tot in de 19e eeuw herkenbaar 

waren als kerkhof en er dus van een daadwerkelijk plein pas na 1844 sprake was. De oude dries 

van het Wilhelminaplein is daardoor verreweg als oudste ‘openbare pleinruimte’ te beschouwen.

Figuur 73. Het glaspaleis en de Pancratiuskerk, met op de voorgrond het voormalige Emmaplein (foto: RAAP, 26 
november 2019).
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Figuur 74. Waardevolle samenstellende (bovengrondse) onderdelen, zoals nu aanwezig.
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Terwijl het noordelijke deel van het kerkplein door nieuwbouw vanaf ca 1990 zijn oude dimensie 

tot op zekere hoogte terug heeft gekregen, is het zuidelijke kerkplein enerzijds verkleind door de 

zuidelijke uitbouwen van de Pancratiuskerk en anderzijds enorm vergroot door de aanleg van 

het Emmaplein (1901) en later het Pancratiusplein (1967). Tegelijk is van de gedempte gracht op 

de Bongerd ook een plein gemaakt, dat in meerdere fasen in westelijke richting fors is uitgebreid, 

tot aan de Geerstraat. Het ‘oude’ plein van de Bongerd, tussentijds vergroot, en het kleinere 

Emmaplein hebben min of meer gelijktijdig bestaan, tussen grofweg 1901 en 1967. Het oudste deel 

van de Bongerd als opvolger van de gracht hebben we als waardevol element in het kaartbeeld 

opgenomen, het Emmaplein – opgenomen in het veel grotere Pancratiusplein – niet. Essentieel in de 

herkenbaarheid van de pleinen als historisch gegeven zijn ook de veelal kleinschalige historische 

panden langs de buitenzijde van de straten om het landsfort.

3.3 Beeldverstorende aspecten

Openheid en pleinen
Sinds de eerste jaren van de 20e eeuw is het landsfort in toenemende mate ‘geopend’. De demping 

van de laatste stukken gracht en sloop van de pastorie in 1901 maakte de weg vrij voor de aanleg 

van een eerste plein dat het gesloten landsfort verbond met de omliggende straten: het Emmaplein. 

Figuur 75. Het voormalige zuidelijke kerkplein, met links de uitbreiding van de kerk (1901-1903) en rechts de 
nieuwbouw op de vroegere plek van de kapelanie. Het is nu, als opslagplek van terrasmeubilair en vuilcontainers, een 
achterafhoekje geworden (foto: RAAP, 26 november 2019).
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Figuur 76. Impressie van de walmuur, daarop een bronzen maquette van het landsfort, en daarachter de markering/
goot over het tracé van de walmuur (foto: RAAP, 26 november 2019).
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Daarna volgde de doorbraak in het verlengde van de Oranje Nassaustraat, en vervolgens in 1967 

de ingrijpende sloop aan de west-, noord- en noordoostzijde. Door nieuwbouw rond 1990 is een 

deel van die openheid inmiddels weer ingevuld, maar vooral aan de zuidwestelijke zijde is nog 

altijd sprake van een groot plein (Pancratiusplein) dat afbreuk doet aan het in zichzelf gekeerde en 

gesloten karakter van het landsfort.

Maat en schaal van bebouwing
Eeuwenlang werd het landsfort gekenmerkt door een bouwwerk dat alles oversteeg: de 

Pancratiuskerk. Daaromheen lag een krans van lagere bebouwing met een kleinere maat en 

schaal. Er was, de Schelmentoren daargelaten, sprake van maximaal 3 bouwlagen met kap. Dat 

betrof veelal de laat-19e-eeuwse of vroeg-20e-eeuwse bebouwing; de oudere was nog lager. 

Ook de omvang van de gebouwen was beperkt, variërend van kleine woon-winkelhuizen tot een 

enkele hoeve. Alhoewel er rond de vorige eeuwwisseling dus wel sprake was van een opschaling, 

bijvoorbeeld met de bouw van het pand van Canter, bleef de schaal evenals de architectuur nog 

enigszins aansluiten bij de fijnmazigheid van daarvóór. Met de bouw van het winkelpand van 

Schunck in 1933 werd radicaal met dat oude beeld gebroken. Direct voor de oude kerktoren werd 

een winkelpand gebouwd met een dragende constructie van beton en een niet-dragende gevel met 

veel glas. In de afgelopen decennia volgden het homogene bouwblok aan de Bongerd, het losse 

Figuur 77. Centraal op deze foto stond tot 1901 de pastorie van Heerlen, en tot 1938 het postkantoor. Na sloop van 
dat laatste pand werd het plein verder vergroot, tot in 1967 de volgende vergroting dichter bij de Pancratiuskerk 
plaatsvond (foto: RAAP, 26 november 2019).
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bouwdeel aan de Pancratiusstraat en de muziekschool naast Schunck. Daarmee was de noordelijke 

helft van het landsfort gevuld met slechts vier bouwwerken. Afgezien van individuele kwaliteiten op 

het gebied van architectuur, op basis waarvan Schunck zijn rijksmonumentale status heeft gekregen, 

en het feit dat ze tezamen het Kerkplein weer min of meer volgens de oude rooilijnen afsluiten (zie § 

3.2.1), hebben ze in maat en schaal niets met het oude landsfort te maken, en roepen ze dat gevoel 

ook niet op.

Demping van de gracht
Tot 1899 bestonden niet alleen nog aanzienlijke delen van de walmuur, maar lagen ook delen 

van de oude gracht – over de Bongerd en het huidige Pancratiusplein – nog open. Naast de 

beslotenheid moet ook dat de afzondering van het omwalde deel hebben benadrukt voor de 

bezoeker. Bij grachten hoorden ook bruggen, en ook die brachten dat gevoel met zich mee. Het 

verdwijnen van de grachten – zowel de delen in 1899 als de grachtdelen vóór 1787 – heeft in 

etappes de herkenbaarheid van het landsfort verminderd.

Tegelijkertijd maakte het dempen van de grachten het bebouwen van deze strook land mogelijk, 

hetgeen aan de beslotenheid van het geheel heeft bijgedragen. Aan de huidige zuidoostelijke zijde 

Figuur 78. Deels monumentale architectuur, maar in weinig aansluitend op het kleinschalige karakter van het 
landsfort: de nieuwbouw uit 2010 (links) en het glaspaleis uit 1933 (rechts). Het straatje, ook wel bekend als het 
Kerkpleinstraatje, werd in 1906-1907 voor het eerst aangelegd en ontstond in 2010 opnieuw (foto: RAAP, 26 
november 2019).
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is nog te zien hoe het bouwblok de ruimte tussen ‘buiten’ en ‘binnen’ misschien nog wel meer dan 

een walmuur afsluit.

Figuur 79. Markering van de oude walmuur, met rechts daarvan de voormalige gracht, die als zodanig niet aangeduid 
is. De goot is nu vooral een onderbreking van de pleinbestrating, niet een duidelijke overgang naar een andere sfeer 
(foto: RAAP, 26 november 2019).
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4 Adviezen voor ontwerp, 
inrichting en visualisatie

4.1 Aanpak
4.1.1 Transities

Het landsfort heeft vooral sinds de jaren 1930 veranderingen doorgemaakt die de herkenbaarheid 

als oude vesting niet ten goede gekomen zijn. Daaraan voorafgaand was deze tendens al ingezet 

door de demping van de grachten en de slechting van vrijwel de hele walmuur. De volgende 

ontwikkelingen hebben het karakter in hoge mate gewijzigd:

• de opschaling van de bebouwing en de daarmee gepaard gaande ‘verstedelijking’ van het 

karakter van het gebied, inclusief de inrichting van de openbare ruimte;

• de wens tot het creëren van open ruimten in een van oudsher kleinschalige, overwegend naar binnen 

gekeerde (ommuurde) ruimte, waardoor de geslotenheid van de vesting minder beleefbaar werd. 

In hoofdstuk 3 hebben we een aantal waardevolle essenties van de huidige stedenbouwkundige 

structuur benoemd, en tegelijk aangehaald welke onderdelen de historische structuur van het 

landsfort verstoren. Vanuit die gedachtegang hebben we ideeën of handreikingen voor een betere 

herkenbaarheid van het landsfort uiteengezet. De benadering van de manier waarop een verhoogde 

beleefbaarheid bereikt kan worden, sluit aan bij de gedachten die daarover in de afgelopen twee 

decennia zijn ontwikkeld en gepubliceerd.158

Daarbij hebben we een voordeel in de kracht van de fysieke, nog tastbare en begrensde plek die het 

landsfort is. Dat maakt, dat we heel specifiek kunnen kijken waar we de openbare ruimte e.a. kunnen 

verbeteren. Opwaardering en verzilveren van cultuurhistorische kansen zouden hier het vertrekpunt 

moeten zijn!

4.1.2 Omgangsvormen

In de afgelopen twee decennia heeft het verbeelden en beleefbaar maken van erfgoed in 

Nederland een vlucht genomen. Het onzichtbare, ondergrondse erfgoed was vooral in de 

Belvedereperiode een stiefkind door de beperktere aaibaarheid. Gebouwen en landschappen 

deden het veel beter.159 Sindsdien is echter wel het nodige en goede gekeerd, met name voor het 

Romeinse erfgoed en het laatmiddeleeuwse/nieuwetijdse conflicterfgoed.160 Zelfs prehistorisch 

erfgoed heeft hier en daar in het landschap al een zichtbare plaats gekregen.

158  
Kocken 2009; Kocken 2012

159  
Kocken 2009: 8

160  
Kocken 2009: 9
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De opgave in een gebied bepaalt wat er mogelijk is bij de verbeelding van verborgen erfgoed. De 

mogelijkheden daarvoor zijn in drie hoofdgroepen van ruimtelijke omgangsvormen onder te brengen:

• Fysiek beschermen

• Zichtbaar maken

• Herinneren en verwijzen 

Die drie omgangsvormen kunnen op hun beurt weer op verschillende manieren richting het publiek 

gepresenteerd en vermarkt worden. Deze methoden kunnen met elkaar gecombineerd worden om de 

informatiegraad te verhogen.161

Elk van de drie omgangsvormen heeft een aantal concrete uitwerkingsmogelijkheden. Fysiek 

beschermen (in lijn met in situ behoud, met behoud van de wetenschappelijke informatie als 

uitgangspunt) kan in de vorm van conserveren of consolideren. Daarnaast is ook restaureren 

van de resten mogelijk. Tegengaan van verval kan bijvoorbeeld door afdekking met grond, het 

verhogen van de grondwaterspiegel of het afzetten van bomen waarvan de wortels de resten 

kunnen aantasten.162 Het inpassen van onzichtbaar erfgoed, waardoor het geëtaleerd en onthuld 

kan worden, past zowel in de hoofdgroep ‘fysiek beschermen’ als in ‘zichtbaar maken’. Dat laatste, 

met herkenbaar maken van de oorspronkelijke verschijningsvorm, kan ook door het maken van een 

reconstructie. Ook het visualiseren daarvan, waarbij de bestaande resten geïnterpreteerd worden 

om – vaak met geheel andere methoden en materialen – te laten zien wat er aanwezig is, is een 

mogelijkheid binnen deze omgangsvorm. Aandachtspunt is dan dat de ingrepen voor de visualisatie 

eventueel nog aanwezige resten niet beschadigen. Binnen de hoofdgroep ‘herinneren en verwijzen’, 

het ontwerpen van herdenkingsarchitectuur, kunnen we denken aan meer afgeleide vormen, 

indirect visualiseren, waarbij we kunnen denken aan vormen van beeldende kunst, het ensceneren 

(bijvoorbeeld tijdens evenementen), het verwijzen in namen, het brengen van de waarden naar 

het heden (‘actualiseren’) en het materialiseren. Er is vaak een goede opzet nodig om het verleden 

zodanig te presenteren dat het begrepen wordt.163

Behalve deze ruimtelijke omgangsvormen zijn er ook omgangsvormen voor de presentatie en 

vermarkting. Onder het eerste, het overbrengen van informatie, vallen informatiedragers als brochures, 

kaarten en boeken, maar ook illustraties, digitale media (tijdvenster) en maquettes, die elk aspecten 

van het erfgoed kunnen overbrengen. Vermarkten of branding kan bijvoorbeeld door een beeldmerk, 

door toeristische productontwikkeling, publieksevenementen en – algemener –  door city marketing.

In alle gevallen is het belangrijk om enkele zaken in het oog te houden, namelijk het (bewezen) 

succes van de gekozen strategie (dat is bij digitale toepassingen niet altijd het geval), de kennis als 

basis te gebruiken (en een bepaalde tijdslaag te selecteren), het hebben van bestuurlijk draagvlak 

en het samen optrekken van erfgoeddeskundigen en ontwerpers ((landschaps)architecten, 

161  
Kocken 2009: 10

162  
Kocken 2009: 10

163  
Kocken 2009: 12
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kunstenaars).164 Dan nog is het van belang de programmatische eisen voor de plek (uitgangspunten, 

randvoorwaarden, budget versus ambitie, dilemma’s) helder te krijgen.165

In bijlage 1 hebben we een schema opgenomen waarin deze vormen onderscheiden zijn, evenals 

de omgangsvormen die daaruit volgen. Alle adviezen en handreikingen in dit hoofdstuk hebben we 

ondergebracht in paragrafen die overeenkomen met bovenstaande drie invalshoeken.

4.1.3 Sjoeën Heële

Benoemd moet nog worden dat Heerlen beschikt over een kadernota beeldkwaliteit openbare 

ruimte centrum Heerlen, met de titel Sjoeën Heële (2018). Belangrijke kernpunten daarin zijn de 

kwaliteitsverbetering en uniformering van het materiaalverbruik, het toevoegen van water en het 

beredeneerd toepassen van groen. Daarbij is de klimaatopgave in combinatie met energie & 

duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt, waar waterretentie een belangrijke rol in speelt. Tegelijk 

is een sterkere benutting van de ‘urbane kwaliteit’ een speerpunt. Belangrijke conclusies zijn daarom:

• Centrum van Heerlen is herkenbaar als eenheid

• Centrum heeft een duidelijke grens/entree

• Tijdlagen van Heerlen zijn herkenbaar

• Eenvoudig te oriënteren 

Alle navolgende adviezen passen binnen dit raamwerk of kunnen daaraan worden gelinkt. Op 

onderdelen wijken ze wel af / gaan ze verder dan de concrete maatregelen die voor middeleeuws 

Heerlen worden voorgesteld. Deze afwijkingen, zoals de kwestie openheid/geslotenheid rond de 

Pancratiuskerk, zullen we ook expliciet onderbouwen.

4.2 Fysiek beschermen
4.2.1 Behoud van erfgoed

Ondanks de dynamiek in de afgelopen anderhalve eeuw zijn er nog enkele zeer waardevolle 

objecten en structuren aanwezig in het gebied. In de eerste plaats gaat het om de rijksmonumenten 

Pancratiuskerk, Schelmentoren en het relict van de walmuur, voor de recentere periode ook het 

glaspaleis van Schunck. Behoud daarvan vereist een bestendig gebruik. Voor de lange termijn 

blijft het noodzakelijk om over gebruik van deze panden na te denken, in de eerste plaats over de 

Schelmentoren, die nu relatief extensief gebruikt wordt. Op een gebruiksmogelijkheid komen we in 

§ 4.3.1 nog terug. Van een andere orde is het behoud van het ondergrondse erfgoed. Belangrijkste 

vertegenwoordiger daarvan is de (dubbele) walmuur, die in elk geval onder het Pancratiusplein 

nog goed bewaard is gebleven. Datzelfde geldt voor de diepste lagen van de grachtvulling op 

Pancratiusplein en Bongerd. Wat er zich nog aan archeologische resten onder het Kerkplein bevindt 

als gevolg van de aanleg van de fietsenkelder en de bouw van de panden in 1988-1989 is niet 
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helemaal duidelijk. Voorstelbaar is dat het volledige landsfort als een archeologisch gemeentelijk 

monument wordt aangewezen.

4.3 Zichtbaar maken
4.3.1 Ontsluiting van het erfgoed: de Schelmentoren als “Experience”

Het bestaande erfgoed en vooral de historisch-ruimtelijke context daarvan is maar beperkt 

beleefbaar. Een zichtbare openstelling van de kerk en een toegankelijke presentatie over 

het landsfort in de Schelmentoren (“experience center”) zouden al enorm bijdragen aan 

de beleefbaarheid. Te denken valt aan analoge en digitale presentatiemogelijkheden, een 

cultuurhistorische hotspot in de binnenstad. De nadruk kan daar onder meer worden gelegd op de 

bloeiperiode van het landsfort in de middeleeuwen, de ontwikkeling van de omwalde nederzetting 

én aan de ruimtelijke transities in de 20e eeuw. Zo kan het pleinenplan van de jaren ’60 als een 

episode in de ontwikkelingsgeschiedenis van het landsfort geplaatst worden, zoals in het boek 

over de Pancratiuskerk met de ontwikkelingsschetsen feitelijk ook al is gebeurd, maar dan met meer 

toelichting over de stedenbouwkundige gedachten erachter.

Nu is de Schelmentoren niet voor iedereen helemaal toegankelijk, vooral vanwege de trappen en 

het ontbreken van een lift. 3D-scannen biedt de mogelijkheid om alle ruimtes digitaal toegankelijk te 

maken, en bijvoorbeeld te presenteren op de ‘begane grond’ van de toren. Zo nodig moet voor de 

toiletruimten een andere oplossing worden gezocht.

4.3.2 Het Schelmenhofje als kijkvenster

Met de sloop van de panden tussen Schelmentoren en de straat ontstond een nieuw pleintje, het 

Schelmenhofje. Dit plein ligt op de plek van de oude gracht. Hier bestaat de mogelijkheid om deze 

doorsnede als een soort ‘kijkvenster’ te behandelen, waarbij de lijn Schelmentoren – Nieuwe Nor 

als het ware als een profiel of doorsnede van de omgrachting en ommuring van het landsfort wordt 

behandeld. In praktische zin kan worden gedacht aan een kijksleuf door de gracht, die enerzijds 

archeologische kennis oplevert over het landsfort en anderzijds gebruikt kan worden voor een 

permanent openliggende verdieping van het maaiveld. De bezoeker kan door deze sleuf lopen 

en het gevoel krijgen daarmee door de gracht van het landsfort te wandelen en het landsfort 

te betreden. Daardoor ontstaat er ook een spannende wisselwerking tussen oud binnen het fort 

(Schelmentoren) en nieuw (Nieuwe Nor) daarbuiten.

4.3.3 Structuuraanpak op de Bongerd

Ingrijpender is het aanpakken van de problematiek in dit gebied op structuurniveau. Dat is namelijk 

minder eenvoudig dan het wellicht lijkt. Er speelt namelijk een aantal beperkingen:

• Het warenhuis van Schunck, gebouwd in 1933, is vanwege zijn hoge cultuurhistorische waarde 

beschermd als rijksmonument.

• Het Pancratiusplein is één van Heerlens belangrijkste evenementenpleinen. 
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Vanuit die twee beperkingen richten de mogelijkheden zich in eerste instantie vooral op het plein 

ten noorden van de Pancratiuskerk. De bouwblokken die daar in 1988-1989 zijn verrezen dragen, 

deels door hun massa en deels door hun architectuur, nauwelijks of niet bij aan de beleving 

van het historisch karakter van dit gebied. Tegelijk moeten we vaststellen dat de historische 

bebouwing die hier stond met uitzondering van de Schelmentoren definitief verloren is gegaan 

bij de sloopwerkzaamheden in 1967. Daarom pleiten we voor de volgende uitgangspunten bij 

herontwikkeling van het gebied:

• Herstel van het historisch profiel van de Bongerd, d.w.z. het op enigerlei wijze terugbrengen 

van water in een groene context in het straatbeeld. Daardoor kan de Bongerd een 

aangenaam verblijfgebied worden, waarbij een relatie gelegd kan worden met de Nieuwe 

Nor als publiekstrekker. De panden aan de noordzijde van de Bongerd blijven zelfs bij een 

natuurgetrouwe reconstructie bereikbaar omdat daar in de historische situatie ook sprake was van 

een Bongartstraat;

• Bijbehorend visualiseren van het voormalig verloop van de vestingmuur aan de binnenzijde van de 

gracht (asymmetrisch profiel?); 

Het terugbrengen van het water kan voor veel mensen een eye-opener zijn als het gaat om 

middeleeuws Heerlen. Dat heeft meer effect dan het aanpassen van de bestrating, waar velen niet 

Figuur 80. De Bongerd is in een aantal stappen verlengd, en verdwijnt nu aan de einder in de Promenade 
(foto: RAAP, 26 november 2019).
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over zullen nadenken als ze erover lopen. In het kader van klimaatadaptatie zou hiervoor wellicht 

financiering kunnen worden aangevraagd via de Erfgoeddeal van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed.

Daarnaast is de omvang van de Bongerd nog een aspect. Door de vergroting in de vroege 20e 

eeuw en de aanleg van de Promenade omstreeks 1970 is de Bongerd veel groter geworden dan hij 

ooit was. Al dan niet in combinatie met visualisering van de gracht is het raadzaam om de Bongerd 

zijn contouren van vóór 1900 terug te geven, en dus de opening ten westen van Schunck af te sluiten 

met een bouwwerk.

• Herontwikkeling van de bouwmassa’s, waarbij de volgende aandachtspunten meegenomen 

zouden moeten worden in het ontwerp:

- Herstel van de historische, enigszins onregelmatige rooilijnen in plaats van eenvormige, te 

massieve bouwblokken;

- Kiezen voor een traditionele architectuur die de cultuurhistorische belevingswaarde van het 

gebied kan verhogen;

- Verticale onderverdeling van het gevelbeeld, d.w.z. opknippen van de bouwmassa in smallere 

en bredere delen;

- Heterogeniteit in architectuur, waardoor de bouwmassa ‘gebroken’ wordt en het gevoel van een 

organisch gegroeid geheel wordt vergroot.

• Streven naar een herstel van de vroegere interne eenheid van het Kerkplein aan noord-, west- en 

zuidzijde, met bebouwing waarvan de voorgevels op dat plein gericht zijn, en zo mogelijk een 

verhoogde beleefbaarheid van het middeleeuwse kerkhof langs de noord- en zuidgevel van het 

kerkschip. 

Een alternatief is sloop van de huidige bebouwing aan de zuidzijde van de Bongerd en het op 

een andere manier vormgeven van deze zijde van het Kerkplein, bijvoorbeeld door een moderne 

interpretatie van de walmuur (al dan niet met het doortrekken van de trap zoals die nu al tussen de 

twee gebouwen bestaat) in een groene en blauwe (water-)context. Dat biedt dan ook ruimte om het 

kerkhof zijn onbestrate karakter van vóór 1822 terug te geven. Nadeel daarvan is echter wel dat het 

cultuurhistorisch aspect van het besloten Kerkplein daar niet in terug zou komen: de bebouwingsring, 

die al sinds de late middeleeuwen bestaat, wordt dan ontkend.

4.3.4 Visuele zonering van het Pancratiusplein

Vanuit cultuurhistorisch perspectief is het ook interessant om na te denken wat er gedaan kan worden 

met het enorme Pancratiusplein. Dat is eigenlijk de overtreffende trap van het Emmaplein dat rond 

1902 ontstond toen de oude pastorie werd afgebroken en de gracht al was gedempt. Wellicht is het 

plein geschikt voor evenementen, maar de verblijfskwaliteit is beperkt. Voor evenementen bestaan 

wellicht ook andere grote ruimten in de omgeving.

Nu is het zo dat de ruime toegang tot de omgeving van de Pancratiuskerk aansluit bij de veel 

nauwere historische entree, die altijd hier op de hoek van de Geleenstraat en Akerstraat lag: de 

Trichterpoort. Door de tijd heeft deze toegang zich steeds verder verwijd. Door de huidige breedte, 
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met in het noordwesten het pand van Schunck en in het zuidoosten het pand Pancratiusplein 46, is 

het plein echter zo groot geworden dat het zelfs groter is geworden dan het oude Kerkplein waar de 

toegang op uitkwam. In plaats van een doorgang naar een grotere ruimte is het nu een trechter die 

in een nauwere ruimte eindigt. Vanuit een historisch-stedenbouwkundig perspectief zou het daarmee 

wenselijk zijn om:

• de toegang te accentueren door aan weerszijden van de toegang de ruimte op de één of andere 

manier te verengen;

• de nieuwe structuren zo te plaatsen dat de bezoeker als het ware verleid wordt naar het Kerkplein 

te komen;

• de objecten zo te plaatsen dat zowel vanuit de doorgang als vanuit het Kerkplein een 

‘voorkantsituatie’ ontstaat.

• verdere visualisering te realiseren van de locatie van de walmuren, in het maaiveld waar de 

ruimte open moeten blijven en mogelijk deels bovengronds waar de gelegenheid daartoe bestaat, 

inclusief visualisatie van de prieel in de pastoorstuin;

• beleefbaarheid van de historische gracht te realiseren ter plaatse van het Schelmenhofje; 

de Schelmentoren als zichtbaar onderdeel van een walmuur i.p.v. een vrijstaande toren. 

Deze visualisatie kan goed worden gecombineerd met de wens om tussen Nieuwe Nor 

Figuur 81. Impressie van een herinrichting van De Bongerd, met heraanleg van de gedempte gracht (bron: Gemeente 
Heerlen, WH).
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en Schelmentoren de verblijfskwaliteit te verhogen. Er kan zelfs worden gedacht aan een 

archeologische proefsleuf haaks op de gracht, die nadien verder wordt uitgegraven, zodat de 

bezoekers als het ware ‘door de gracht’ naar het landsfort kan lopen.

Deze ingreep kan dan aansluiten bij de hiervoor geopperde wens om het Pancratiusplein meer te 

zoneren en de verschillende onderdelen van de historische ruimte in de inrichting c.q. de bestrating 

te laten terugkomen.

4.3.5 Water op het Pancratiusplein

Naast een nadruk op zonering van het plein, waarbij bebouwing een mogelijkheid is, maar zeker 

ook breder gedacht kan worden, bestaat ook de mogelijkheid om hier – net als op de Bongerd – 

het water van de gedempte gracht te laten terugkeren. Door een gereconstrueerde gracht, al dan 

niet met een asymmetrisch profiel met zichtbaarmaking van de walmuur aan de landsfortzijde, 

wordt water in de binnenstad teruggebracht. Dat dient meerdere doelen: verhoging van de 

verblijfskwaliteit op het plein (ook in relatie tot de horeca!), klimaatadaptatie (lagere temperaturen 

in de binnenstedelijke omgeving), ecologische kwaliteit (mogelijkheden tot waterleven) en 

cultuurhistorie (vergroting van de herkenbaarheid van het landsfort).

4.4 Herinneren en verwijzen
4.4.1 Draagvlak

Het verwerven van draagvlak kan het best met beelden. Er zouden dan ook enkele fotoprojecties 

gemaakt moeten worden om de publieke en private sector te overtuigen dat bijvoorbeeld herstel van 

de grachten tot een aantrekkelijk straatbeeld kan leiden. 

Daarnaast is een kort en bondig, aansprekend publieksverhaal belangrijk. Dit rapport kan daarvoor 

de basis leggen.

4.4.2 Ruimtelijke kwaliteit

Het eerste aspect richt zich vooral op het gebruik van het gebied door burgers en ondernemers. 

Vooral het gebruik door de horeca van de openbare ruimte is een aandachtspunt (inclusief de 

gevelbeelden aan de pleinen), maar ook de inrichting zelf is niet overal optimaal. Tussen Schunck 

en de muziekschool is sprake van een zorgvuldig gekozen inrichting, waardoor de bezoeker als het 

ware naar de Pancratiuskerk ‘gezogen’ wordt. Dit uitgangspunt blijft belangrijk bij nieuwe ingrepen 

in het kader van verbetering van de zichtbaarheid van het museum.

Bij de doorgang tegenover het Wilhelminaplein is de situatie echter volledig anders. De op zichzelf 

interessante trapopgang wordt visueel geblokkeerd door een kunstwerk halverwege de trap, 

windschermen en reclame-uitingen bovenaan de trap en een straatlantaarn op het plein zelf. Deze 

‘kakafonie’ aan straatmeubilair nodigt amper uit tot het bestijgen van de trappen, terwijl daar toch 

een imposant kerkgebouw achter schuilgaat. Hier valt nog een slag te maken.
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4.4.3 Historisch karakter

Het tweede aspect is niet volledig los te zien van de gevolgen van de ontwikkelingen in de 20e 

eeuw. De sloop van een groot deel van de historische context van de kerk maakte de weg vrij om 

niet alleen moderne architectuur toe te voegen, maar er ook een modern stadsplein van te maken. 

De bestrating en lantaarnpalen dragen bij aan de beperkte historische beleving van de plek.

Bij de uitwerking van een inrichting die meer aansluit op het historisch karakter is het vooral 

relevant om stil te staan bij de historische geleding van het gebied. We benoemden hiervoor al de 

mogelijkheid om het water een nieuwe plek op Bongerd en Pancratiusplein te geven, maar zowel met 

als zonder die stap is er aan de inrichting veel te verbeteren

Weliswaar loopt er nu al een band over het terrein die visualiseert waar ooit de walmuur gelegen 

zou hebben (deels mogelijk foutief), maar de bijdrage daarvan aan de beleving is nog beperkt 

(figuur 83). Voor een nadere uitwerking denken we aan de volgende zaken:

• Indien niet overgegaan wordt tot reconstrueren van de grachten: herkenbaarheid van de 

breedte van de gracht in een materialisering die het gevoel van water oproept (Bongerd en 

Pancratiusplein), alsmede accentuering van het muurverloop volgens een tracé dat zo nodig in het 

veld getoetst kan worden met proefputten;

Figuur 82. De bezoeker moet zich tussen windschermen doorwerken om bij de Pancratiuskerk te komen (foto: RAAP, 
26 november 2019).
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• Verschillen in bestrating tussen het gebied buiten het landsfort en daarbinnen (traditioneel vs. 

modern);

• Herkenbaarheid van de historische toegangen / bruggen tot het landsfort, waardoor ook de 

vroegere beslotenheid extra nadruk krijgt; 

4.4.4 Routing

Niet alleen is het belangrijk samenhang te creëren tussen alle ingrepen die gedaan worden om 

het landsfort als één historisch gegeven herkenbaar te maken, ook zou aandacht besteed moeten 

worden aan de routing. Nog altijd bestaat de mogelijkheid om rond het landsfort te lopen, maar 

het publiek ervaart dit wellicht niet als ‘een rondgang rond een ronde structuur’. Dat zou in de vorm 

van bebording, aanduidingen op het maaiveld, bijvoorbeeld met punaises, en in gevelwanden, etc. 

benadrukt kunnen worden: “Loop rond het landsfort en u beleeft het verleden!” Uiteraard zou herstel 

van beide grachtgedeelten daarbij het beste effect sorteren, want dat helpt om het gevoel van 

eenheid in de ronde structuur te vergroten.

4.4.5 Aandacht voor het militaire karakter

Het landsfort was uiteraard in de eerste plaats een militaire, defensieve structuur – naast de betekenis 

als ‘woonvesting’. De walmuur en grachten hebben daarmee te maken, maar ook de kerktoren van de 

Figuur 83. Weliswaar markeert een band sinds 2006 het historisch grachtverloop, maar binnen en buiten de band is 
de bestrating / inrichting hetzelfde. Daardoor ontbreekt een ‘historische sensatie’ ten aanzien van het landsfort (foto: 
RAAP, 26 november 2019).
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Pancratiuskerk met zijn schietgaten, gericht op de plekken waar de toegangspoorten waren. Dat aspect 

zou op verschillende manieren nog meer kunnen worden uitgedragen.

4.4.6 Werken met een plan

Bovenstaande handreikingen vragen om een ruimtelijk plan. Daarnaast is het echter net zo goed 

belangrijk om een belevingsplan op te stellen: hoe ga ik alle bouwstenen op elkaar aansluiten, en op 

welke manier ga ik welke verhalen vertellen? Welke rol speelt de gemeentelijke website hierin?

Daarnaast is het ook belangrijk om – met keuzes op cultuurhistorische grondslag – te kijken wat dat 

betekent voor parkeren, routings en de locatie van evenementen. Op basis van de informatie uit dit 

rapport is een dergelijke ingrijpende verandering op basis van sterke cultuurhistorische argumenten 

te onderbouwen.

4.4.7 Zichtbaarheid zonder reconstructie

De Nieuwe Nor biedt met een grote glazen gevel straks een uitzicht op het landsfort, en meer 

specifiek op de Schelmentoren en het koor van de Pancratiuskerk. We benoemden al de fysieke 

mogelijkheden op het Schelmenhofje, maar daarnaast biedt ook die glazen gevel perspectieven. Op 

de gevel kan een lijnenpatroon worden aangebracht, wat vanaf de juiste plek – kijkernd van binnen 

naar buiten – als het ware het fort weer laat herleven, door ontbrekende dalen van de walmuur en 

de gracht weer aan te vullen. Zo ontstaat een subtiele ingreep met toch een heel sprekend effect.
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Overzicht van figuren en 
bijlagen

Figuren:
Figuur 1.   Grenzen van het onderzoeksgebied: het voormalige “landsfort Herle”.

Figuur 2.   Aantekeningen in een cahier van Peters (archeologische opgravingsdocumentatie 

gemeente Heerlen, scan 609_0054).

Figuur 3.   De St. Etiënne-kathedraal van Toul, de vroegere bisschopskerk, dateert in zijn huidige 

vorm uit de vroege 13e eeuw (bron: Wikimedia Commons).

Figuur 4.   Deze hoogtekaart illustreert de ligging van het landsfort op een uitloper van de hogere 

gebieden in het zuidoosten tussen Geleenbeek en Caumerbeek. Direct ten noorden van 

het landsfort gaat de kleur over van het hogere bruin naar het lagere lichtbruin/groen.

Figuur 5.   Impressie van de vroegste burcht Heerlen, vroege 12e eeuw (uit: Mertens 2010: 38).

Figuur 6.   Impressie van de vroegste burcht Heerlen, late 12e eeuw (uit: Mertens 2010: 39).

Figuur 7.   Impressie van de burcht Heerlen in de 13e eeuw, nu met een nieuwe kerk tegen het 

westwerk (uit: Mertens 2010: 39).

Figuur 8.   Reconstructie van middeleeuws Heerlen na de bouw van de toren, zoals verwerkt in een 

maquette van het oudheidkundig museum, midden jaren 70 (Jamar 1975: 64).

Figuur 9.   Impressie van de burcht Heerlen eind 14e eeuw (uit: Mertens 2010: 41). Vergelijk de 

verschillen met de impressie hieronder, bijvoorbeeld ten aanzien van de ligging van de 

gebouwen binnen de burcht en het aantal erven daarbuiten!

Figuur 10. Impressie van de burcht Heerlen na de laatste ophoging van de toren, 15e eeuw. Met 

uitzondering van de Schelmentoren is de getekende bebouwing hypothetisch. We 

herkennen het afzonderlijk ommuurde kerkhof rondom de kerk (bron: Miko Kriek / 

Gemeente Heerlen).

Figuur 11. Een eerste model van de tweede watergordel rond Heerlen, mogelijk van de hand van 

Peters (archeologische opgravingsdocumentatie gemeente Heerlen, 897_0004). 18

Figuur 12. De afwateringsstructuur, zoals door Van Hommerich afgeleid uit het kaartbeeld van 

1760-1769 / 1787 (bron: Van Hommerich, 1961b).

Figuur 13. Reconstructie van historische waterlopen op een ondergrond uit 1938, met de 

veronderstelde tweede watergordel rond de stad. De opsteller ervan is niet bekend. 

Merk de afwijkingen t.o.v. de reconstructie van Van Hommerich op (archeologische 

opgravingsdocumentatie gemeente Heerlen, scan 897_0002).

Figuur 14. Hoogtebeeld met daarop ingetekend de aanvoerende watergang vanuit de Caumerbeek, 

de watergang langs de Stationstraat en de afvoerende watergang langs de Willemstraat. 

Rondom het landsfort (oranje stip) lag het rechthoekige patroon van watergangen zoals 

op voorgaande kaartbeelden is weergegeven.

Figuur 15. De ligging van de twee torens in het noordwestelijk deel van de kaart (bron: 
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archeologische opgravingsdocumentatie gemeente Heerlen).

Figuur 16. Impressie van de burcht Heerlen begin 17e eeuw (uit: Mertens 2010: 42).

Figuur 17. De oudst bekende gedetailleerde afbeelding van de burcht Heerlen.De kaart wordt 

zowel in de periode 1760-1769 als op 1787 gedateerd. De grachten waren toen al voor 

de helft gedempt en in het westen en oosten al deels bebouwd. Rondom de vesting lag 

een systeem van smallere watergangen, voor de afwatering? (bron: Rijckheyt).

Figuur 18. Het karakteristieke Hotel Cloot, in 1822 nog eigendom van landbouwer Pieter Gaspar 

Dehesselle, stond net als alle buurpanden links ervan op deze foto, op de gedempte gracht aan 

de huidige Pancratiusstraat. Na de sloop werd de gracht eronder archeologisch onderzocht.

Figuur 19. Min of meer dezelfde fotolocatie, 2019. Het enige herkenningspunt is links op de foto de 

pastorie met zijn bakstenen gevel met speklagen (foto: RAAP, 26 november 2019).

Figuur 20. In den Prins van Oranje herkennen we hier als herberg aan de Geleenstraat, gezien 

vanaf de latere Emmastraat. Helemaal rechts is nog een stukje van de walmuur zichtbaar 

vóór de sloop rond 1901.

Figuur 21. Grondgebruik in de burcht, situatie volgens het oudste minuutplan van 1822-1840, 

weergegeven op de huidige luchtfoto.

Figuur 22. Eigendomsverhoudingen volgens het kadaster, 1822-1840. Opvallend zijn de bruine 

bezittingen van de gemeente (grachten, pastorie, kerk en kerkhof), en de grote 

aaneengesloten terreinen in het zuiden (pastorie, hoeve Penners) versus de kleine 

verkaveling in oosten, westen en noorden. Langs de Geleenstraat lag een kenmerkende 

opstrekkende verkaveling met diepe percelen.

Figuur 23. Impressie van de burcht te Heerlen in de 19e eeuw, grotendeels op basis van het 

kadastraal minuutplan (uit: Mertens 2010: 43).

Figuur 24. De uitbreiding van de kerk naar het oosten is weergegeven op dit kadastrale hulpkaartje 

uit juli 1903 (bron: Kadastrale hulpkaartjes Heerlen, sectie D, nummer 279).

Figuur 25. Zicht op Heerlen in de late 19e eeuw, met gracht, walmuren en bakstenen prieel; 

pentekening door M. de Witt, ca 1890. Links in wit herkennen we het oude huis-Canter, 

dat we hierna ook op foto’s vinden (bron: Land van Herle 2008 / collectie Rijckheyt).

Figuur 26. Eén van de weinige duidelijke foto’s van de grachten, in dit geval aan de Bongerd. Het 

pand met de A bestaat nog, en ligt op de hoek Bongerd / Wilhelminaplein. We kijken 

hier dus naar het oosten.

Figuur 27. Foto vanaf ongeveer dezelfde locatie, 2019 (foto: RAAP, 26 november 2019).

Figuur 28. De pastorie (links en midden) en resterend deel van de walmuur met bakstenen prieel, ca 

1900 (foto: collectie Rijckheyt).Vrijwel het hele terrein op deze foto maakt nu deel uit van 

het Pancratiusplein.

Figuur 29. Dezelfde locatie in 2017. Herkenningspunten zijn de rand van de torenverdieping 

boven het traptorentje, het dak van het schip en de rooilijn van de panden rechts. Op 

de bovenste foto is de spits van de Schelmentoren nog te zien, op de onderste gaat die 

schuin achter de vieringtoren van de kerk (foto: Google Streetview). 

Figuur 30. De pas gedempte Bongerd; vergelijk met figuur 26, waar dezelfde overhangende 

boompjes vóór de demping te zien zijn.

Figuur 31. Het oude huis Canter vóór de sloop in 1900, met jaarankers uit 1752. De topgevel rechts 

hoorde bij het buurhuis dat wel bleef staan.
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Figuur 32. Dat buurhuis zien we op deze foto, waarvoor de fotograaf een stukje verder het 

landsfort in liep. De foto is kort na 1900 gemaakt, want links zien we het nieuwe huis-

Canter al. Het witte pand werd in 1912 vervangen door een nieuw huis (archeologische 

opgravingsdocumentatie gemeente Heerlen, scan 305_0004).

Figuur 33. Zicht vanaf het Kerkplein in noordelijke richting, ca 1905, op het huis waar kort daarna 

de doorbraak naar de Prins Hendriklaan zou komen (foto: collectie Rijckheyt).

Figuur 34. De doorbraak van Prins Hendriklaan naar Kerkplein, 1919 (foto: collectie Rijckheyt).

Figuur 35. Zicht op het huis-Canter (links), een (weg)tolhuisje en de oude pastorie vóór de 

Pancratiuskerk, ca 1890 (bron: Land van Herle 2003: 51).

Figuur 36. Reconstructie van Heerlen in de vroege 20e eeuw. De demping van de grachten, 

opening aan de zijde van het Emmaplein, slechting van de walmuur en uitbreiding van de 

kerk hadden het landsfort in zijn structuur al veranderd (uit: Mertens 2010: 44).

Figuur 37. Het Emmaplein na de oplevering van het postkantoor, 1903. In de straat is de oude 

walmuur al door een goot gemarkeerd (foto: collectie Rijckheyt).

Figuur 38. Hetzelfde aanzicht met de ‘nieuwe versie’ van de muurmarkering, 2017 (foto: Google 

Streetview).

Figuur 39. Het Kerkplein ten noorden van de kerk, ca 1915. Door de uitbreiding stak de kerk als het 

ware in het oostelijk daarvan gelegen bouwblok (foto: collectie Rijckheyt).

Figuur 40. Het dicht bebouwde landsfort na de eerste openingen bij het Emmaplein en naar de 

Prins Hendriklaan, 1926. Voorafgaand aan de bouw van enkele huizen aan de huidige 

Pancratiusstraat, op de voorgrond, is enkele jaren daarvoor nog een stuk walmuur 

gesloopt. Het gaat vermoedelijk om huizen in de rode cirkel (foto: collectie RCE).

Figuur 41. De toestand in 1917: de grachten waren omgevormd in pleinen, met in het noorden de 

vergrote Bongerd (westelijke grens buiten kartering), centraal het oude Kerkplein en in 

het zuiden het nieuwe Emmaplein.

Figuur 42. Het “stormen” in 1906.

Figuur 43. Een stuk walmuur langs de huidige Pancratiusstraat, 1915 (foto: collectie RCE). Zie ook 

figuur 40.

Figuur 44. De kadastrale wijzigingen in kaart gebracht bij de bouw van het glaspaleis. In blauw 

de oude kleinschalige verkaveling, in rood de nieuwe situatie. Rechts zien we de contour 

van de Pancratiuskerk, in oranje de openbare ruimte (bron: Kadastrale hulpkaartjes 

Heerlen, sectie D, nummer 927).

Figuur 45. Luchtfoto van het landsfort met links de Pancratiusstraat en onder de Bongerd, vóór 1967. 

Rechts zien we het reeds gebouwde Schunck, op de achtergrond het Emmaplein met reeds 

verdwenen postkantoor. Op de voorgrond het bouwblok dat in 1967 volledig werd gesloopt. 

Hetzelfde geldt voor het bouwblok achter Schunck (foto: Land van Herle 1993: 66).

Figuur 46. Oblique luchtfoto van het landsfort, 1962. De vele bebouwing rond de Pancratiuskerk was 

nog aanwezig. Prominent in beeld is het Emmaplein met links het pand-Canter en rechts 

de locatie waar eertijds het postkantoor (1902) had gestaan, en in de oorlogsperiode een 

nieuw pand met voorgevel aan het plein was gebouwd (foto: collectie Rijckheyt).

Figuur 47. Schets van de kelders aan het Kerkplein, 1964 (bron: archeologische 

opgravingsdocumentatie gemeente Heerlen, scan 473_0011).

Figuur 48. Een weergave van het Heerlens pleinenplan, 1971.
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Figuur 49. Reconstructie van de burcht in zijn maximaal open toestand, tussen 1967 en ca 1990 

(uit: Mertens 2010: 45).

Figuur 50. Aankondiging van het archeologisch onderzoek in 1967 (archeologische 

opgravingsdocumentatie gemeente Heerlen, scan 613_0057).

Figuur 51. Luchtfoto van de omgeving van de Pancratiuskerk, maart 1967. Het bouwblok zuidelijk 

van Schunck was als eerste gesloopt (foto: collectie Rijckheyt).

Figuur 52. Tijdens de sloop van de panden documenteerden de archeologen in 1967 de ligging van 

de walmuur:  westelijk van de Pancratiustoren (archeologische opgravingsdocumentatie 

gemeente Heerlen, scan 608_0097).

Figuur 53. Restanten van de walmuur onder het bouwblok ten zuiden van het glaspaleis, 3 maart 

1967 (archeologische opgravingsdocumentatie gemeente Heerlen, scan 306_0005).

Figuur 54. Profiel van de grachtvulling er plaatse van Hotel Cloot aan de Bongerd, 25 april 1967 

(foto: archeologische opgravingsdocumentatie gemeente Heerlen, scan 187_0004).

Figuur 55. Blootgelegde vestingmuur op de Bongerd na de sloop van de panden, 31 augustus 1970 

(bron: archeologische opgravingsdocumentatie gemeente Heerlen, scan 188_0033).

Figuur 56. Kadastraal beeld van de sloopwerkzaamheden van april 1967. In blauw de vroegere 

verkaveling, in zwart de nieuwe situatie (bron: Kadastrale hulpkaartjes Heerlen, sectie D, 

nummer 1327).

Figuur 57. Gesloopte aanbouwen aan de noordgevel van de Schelmentoren, in vakwerk (foto: 

collectie Rijckheyt).

 Figuur 58. Foto van iets grotere afstand dan het beeld hiervoor, met een stuk walmuur dat in 1968 

onder de slopershamer viel ten behoeve van de aanleg van parkeerplaatsen op het huidige 

plein ten noorden van de kerk. In 1989 verrees op deze plek de nieuwbouw die er nog 

staat. Het terrein helemaal links is nu het Schelmenhofje (foto: collectie Hilde Vanneste).

Figuur 59. De ingrepen in het kader van de sloopwerkzaamheden bleven niet beperkt tot boven de 

grond. In 2001-2002 werd vervolgens ook het terrein ten zuiden van het glaspaleis, vóór 

de kerktoren, tot enkele meters diep ontgraven (archeologische opgravingsdocumentatie 

gemeente Heerlen, scan 190_0170).

Figuur 60. Ingetekende muren en kelders ten westen, noorden en oosten van de Pancratiuskerk, 

zoals aangetroffen in 1967 (muurwerk in rood, kelders in groen) (archeologische 

opgravingsdocumentatie gemeente Heerlen, scan 613_0027).

Figuur 61. Weergave van het muurwerk, zoals in 1967 aangetroffen, op de huidige luchtfoto. Merk 

op dat de goot, die het verloop van de muur zou moeten weergeven, bij de reconstructie 

kort na 2000 deels op de verkeerde plek lijkt te zijn gesitueerd. Of was er sprake van 

een tweede buitenmuur op deze plek? De muurdelen in het noorden bij de nieuwbouw in 

1988-1989 zijn mogelijk niet bewaard gebleven.

Figuur 62. Luchtfoto van de kern van Heerlen na de sanering van 1967, met stenen borstweringen 

op de beide pleinen aan weerszijden van de kerk (Jamer 1975: 66).

Figuur 63. Ontwerp voor de inrichting van de parkeerterreinen rond de kerk, 1967 (bron: 

archeologische opgravingsdocumentatie gemeente Heerlen, 188_0003).

Figuur 64. Stuk van de walmuur ten zuiden van de Pancratiuskerk in 1998, met daar bovenop de 

reconstructie uit 1968 (scan: archeologische opgravingsdocumentatie gemeente Heerlen, 

26 maart 1998).
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Figuur 65. Een stuk walmuur dat de sloopwerkzaamheden van 1967 ‘overleefde’ (archeologische 

opgravingsdocumentatie gemeente Heerlen, scan 313_0001).

Figuur 66. De twee verticaal gelede bouwblokken uit het nieuwbouwplan van 1989, met daartussen 

een opgang naar het hoger gelegen plein rond de kerk. Links zien we de pastorie en 

daarnaast de open ruimte van het Schelmenhofje (foto: RAAP, 26 november 2019).

Figuur 67. Sloop van de bebouwing ter plaatse van het huidige Schelmenhofje, 2001 

(archeologische opgravingsdocumentatie gemeente Heerlen, scan 611_0001).

Figuur 68. Door nieuwbouw aan het noordzijde werd het oude Kerkplein als omsloten ruimte in ere 

hersteld (uit: Mertens 2010: 46).

Figuur 69. Het Pancratiusplein in 1995, nog duidelijk verdeeld in een binnengedeelte (parkeren) 

en een buitengedeelte (verkeer & winkelen) (foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

Amersfoort).

Figuur 70. De Pancratiuskerk, gezien vanaf het vroegere Kerkplein (foto: RAAP, 26 november 2019).

Figuur 71. De Schelmentoren, in het zicht gebracht door de sloop van Pancratiusstraat 43-45 in 2001. 

Sindsdien is er een pleintje ingericht, het Schelmenhofje. Links is de pastorie te zien, rechts 

een muurschildering op de nieuwbouw uit 1989 (foto: RAAP, 26 november 2019).

Figuur 72. Kleinschalige bebouwing op de gedempte gracht langs de Pancratiusstraat (foto: RAAP, 

26 november 2019).

Figuur 73. Het glaspaleis en de Pancratiuskerk, met op de voorgrond het voormalige Emmaplein 

(foto: RAAP, 26 november 2019).

Figuur 74. Waardevolle samenstellende (bovengrondse) onderdelen, zoals nu aanwezig.

Figuur 75. Het voormalige zuidelijke kerkplein, met links de uitbreiding van de kerk (1901-1903) en 

rechts de nieuwbouw op de vroegere plek van de kapelanie. Het is nu, als opslagplek 

van terrasmeubilair en vuilcontainers, een achterafhoekje geworden (foto: RAAP, 26 

november 2019).

Figuur 76. Impressie van de walmuur, daarop een bronzen maquette van het landsfort, en daarachter 

de markering/goot over het tracé van de walmuur (foto: RAAP, 26 november 2019).

Figuur 77. Centraal op deze foto stond tot 1901 de pastorie van Heerlen, en tot 1938 het 

postkantoor. Na sloop van dat laatste pand werd het plein verder vergroot, tot in 

1967 de volgende vergroting dichter bij de Pancratiuskerk plaatsvond (foto: RAAP, 26 

november 2019).

Figuur 78. Deels monumentale architectuur, maar in weinig aansluitend op het kleinschalige 

karakter van het landsfort: de nieuwbouw uit 2010 (links) en het glaspaleis uit 1933 

(rechts). Het straatje, ook wel bekend als het Kerkpleinstraatje, werd in 1906-1907 voor 

het eerst aangelegd en ontstond in 2010 opnieuw (foto: RAAP, 26 november 2019).

Figuur 79. Markering van de oude walmuur, met rechts daarvan de voormalige gracht, die als 

zodanig niet aangeduid is. De goot is nu vooral een onderbreking van de pleinbestrating, 

niet een duidelijke overgang naar een andere sfeer (foto: RAAP, 26 november 2019).

Figuur 80. De Bongerd is in een aantal stappen verlengd, en verdwijnt nu aan de einder in de 

Promenade (foto: RAAP, 26 november 2019).

Figuur 81. Impressie van een herinrichting van De Bongerd, met heraanleg van de gedempte gracht 

(bron: Gemeente Heerlen, WH).

Figuur 82. De bezoeker moet zich tussen windschermen doorwerken om bij de Pancratiuskerk te 
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komen (foto: RAAP, 26 november 2019).

Figuur 83. Weliswaar markeert een band sinds 2006 het historisch grachtverloop, maar binnen 

en buiten de band is de bestrating / inrichting hetzelfde. Daardoor ontbreekt een 

‘historische sensatie’ ten aanzien van het landsfort (foto: RAAP, 26 november 2019).

Bijlagen:
Bijlage 1. Omgangsvormen met erfgoed

Bijlage 2. Het onzichtbare verbeeld (digitale bijlage, op verzoek toe te sturen).
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Bijlage 1: Omgangsvormen 
met erfgoed



Een slapende schoonheid; een cultuurhistorische studie van het middeleeuwse landsfort in Heerlen, met handreikingen voor de toekomst 

112



RA
A

P-rapport 4244 | Een slapende schoonheid. Een cultuurhistorische studie van het m
iddeleeuw

se landsfort in H
eerlen, m

et handreikingen voor de toekom
st


	omslag_Klein
	RAAPraport_4244_HERLE.pdf
	omslag_Klein



