
 Glaspaleis
 Bongerd 18

Dit is hét icoon van de stad. Dit glanzend staaltje 
bouwkunst stamt uit 1935, destijds pure science-
fiction. Stoffenhandelaar Peter Schunck liet hier
een overdekte markthal bouwen vol licht en ruimte. 
De enorme glazen wanden staan vrij van de  
betonconstructie met de karakteristieke 
paddenstoelvormige pilaren, een architectonisch 
meesterwerk van Peutz. | The ‘Glass Palace’ is
an architectonic masterpiece by Peutz and among 
the thousand most important buildings of the
20th century. 

 Maankwartier
 Spoorsingel 63

"Vroeger was de stationomgeving van Heerlen het 
meest beruchte deel van de stad. Met de komst van 
het Maankwartier van kunstenaar Michel Huisman 
neemt deze geschiedenis een hoopvolle wending.
Dit fonkelnieuwe stukje stad is een kunstwerk vol 
kunstwerken. Huisman verwerkte 89 kunstwerken in 
zijn bouwwerk. Het pronkstuk is de 50 meter hoge 
Heliostaat. Deze zonnetoren weerspiegelt zonlicht 
naar de diepste lagen van het Maankwartier, de 
parkeergarage. Dat ik in deze betoverende omgeving 
kan wonen is echt geweldig!" | The Maankwartier 
(Moon Quarter) is both the new railway station and 
Heerlens largest artwork.    

 Pancratiuskerk
 Pancratiusplein 45

De robuuste gevels met grote, donkergrijze stenen 
van Romeinse oorsprong en kogelgaten uit de 
Tweede Wereldoorlog verraden dat deze kerk al 
lang over Heerlen uitkijkt, al sinds de 12e eeuw. 
Binnen lijkt het interieur sober, maar dan heb je 
de plafondschilderingen in de zijbeuken en de 
‘gordijnen’ achter het altaar (ook schilderwerk)
nog niet gezien. Elke zaterdag zijn er gratis
rondleidingen! | This 12th century church carries 
traces of Roman history as well as bullet holes 
from WWII.

 Stadsschouwburg
 Burgemeester van Grunsvenplein 145

Dit imposante bouwwerk stamt uit 1961, de 
hoogtijdagen van de mijnindustrie. Deze cultuur-
tempel was het laatste erfstuk van Burgemeester 
van Grunsven, ontworpen door Peutz. Het geheel 
van theater, plein en omringende flats ademt nog 
steeds de sfeer van de jaren zestig. ’s Avonds is 
het plein op haar mooist. Parkstad Limburg 
Theaters heeft een van de beste programmeringen 
van Limburg. Tip: jongeren (13 - 29 jaar) kunnen 
op de dag zelf goedkope last-minute kaarten
bemachtigen! | Our city theater is most beautiful
at night, when the lights are low… Check out 
the program.

Zien
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Stads
geheimen
 Romeins keldertje
 Coriovallumstraat 17

"Aan de rechtergevel van de makelaar op de hoek 
van de Coriovallumstraat en de Schoolstraat zitten 
ventilatiegaten in het natuursteen. Kijk maar eens 
naar binnen! Hier zie je de resten van een Romeins 
keldertje. Als het kantoor open is, mag je vast even 
naar binnen om 'm van boven te bewonderen."
Peek through the holes in the facade and discover
a Roman basement.

 Tempsplein
Op het mooiste plein van Heerlen houdt Koning 
Christus met uitstrekte armen een oogje in het zeil. 
Vooral in het voorjaar is het Engels aandoende plein 
een plaatje, mede door de bloeiende tulpenbomen. 
Bewonder de gevels en ontdek de oude bibliotheek 
en de Protestantse kerk uit 1931. Architectuur-
liefhebbers herkennen de Amsterdamse School. 
This beautiful square is built according to English 
garden architecture.
 
 Burg. de Hesselleplein
Op dit pleintje domineert de voormalige Technische 
School, maar ook het parkje en de gevels met elk 
hun eigen architectonische eigenaardigheden maken 
dit tot een van de meest geliefde plekjes van de 
stad. Neem plaats op het bankje van Dinger en laat 
de sfeer van dit zeldzame stukje oud Heerlen op je 
inwerken. | Take a seat in the small park and enjoy 
the beautiful architecture surrounding you.

 Begraafplaats
 Akerstraat
"Misschien lijkt het luguber, maar loop toch
even over deze begraafplaats. De oude, vaak rijk 
gedecoreerde grafstenen zijn van belangrijke
Heerlenaren die de stad hebben gemaakt zoals ze
nu is. Er wordt gefluisterd dat er meer dan 3000 
graven en 128 grafkelders zijn! Boomliefhebbers 
halen er hun hart op. Er staan zoveel soorten en 
prachtige exemplaren… het is bijna een botanische 
tuin." | Do visit the cemetery: a tranquil, green area
in the city centre with lots of different trees.

 

 Raadhuis
 Geleenstraat 27 

Dit pronkstuk van stadsarchitect Peutz is waarschijn-
lijk ouder dan je denkt. Het was Burgemeester van 
Grunsven die van het dorp Heerlen een stad moest 
maken en hij had hier al vroeg moderne ideeën over. 
In 1936 begon de bouw, maar door het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog werd het pas 1948 voordat 
Prinses Juliana het officieel opende. Het gebouw 
zit zowel van buiten als binnen vol symboliek. | The 
town hall is designed by the local modernist architect 
Peutz and is full of symbolism.

 Huis de Luijff
 Wilhelminaplein 24 

Dit is het oudste woonhuis van het centrum, het 
stamt uit de 17e eeuw. De gevelsteen verklapt het 
beroep van een eerdere bewoner: hij was apotheker. 
Nu zit hier een Toon Hermans Huis, een inloophuis 
voor mensen met kanker en hun naasten. De vrij-
willigers geven nieuwsgierige bezoekers graag een 
rondleiding. | The oldest house (17th century) of the 
city centre once belonged to a pharmacist, as can be 
seen above the door.
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Aline,
45 jaar, grafisch ontwerper

verliefd op
haar stad die 
steeds mooier 

wordt!

 Royal
 Stationsplein 5 

In 1938 opende de mooiste bioscoop van Heerlen 
(architect Peutz) na een ongelofelijk korte bouw-
periode van 100 dagen. Van officieus verzetscentrum 
in de Tweede Wereldoorlog tot vertoningen van de 
eerste Amerikaanse blockbusters: 'The Royal has 
seen it all, tot in 2008 haar deuren sloten. Gelukkig 
borrelen er plannen voor een heropening… | Although 
the most beautiful cinema of the city is closed now it 
has a fascinating history dating back to 1938.

 Schelmentoren
 Pancratiusplein-Noord 

Dit is een van de weinige over-
blijfselen van middeleeuws Heerlen, 
vernoemd naar de functie als 
gevangenis ('schelm' is een ouder-
wets woord voor crimineel). Op de 
bovenste etage zijn de originele
gevangenissen nog aanwezig. De 
andere ruimtes zijn in gebruik door 
de lokale carnavalsvereniging 'de Winkbülle'. 
De toren is alleen van buiten te  bewonderen. 
This medieval tower is the last remaining part of 
the earliest city defense structures.

Pauze!
 
 Brasserie Mijn Streek
 Bongerd 18

Bovenop het Glaspaleis heb je een geweldig uitzicht 
over Heerlen. Buiten zit je pas echt vorstelijk. Alles 
bij Mijn Streek is verrukkelijk. De zonsondergang is 
een aanrader... | Enjoy the sunset, great food and 
local wines on the top floor of the 'Glass Palace'.

 Bagels & Beans Bongerd 18

Op dit terras kijk je uit over de drukte op het 
Pancratiusplein. Omringd door het Glaspaleis, 
de Pancratiuskerk en het geroezemoes uit de cafés 
en restaurantjes op het plein zit je hier echt goed. 
De koffie is uitstekend, het eten is lekker vers en de 
sfeer is gemoedelijk. | Look out over the Pancratius 
square and enjoy fresh food.

 Coasters Bongerd 9

Twee bebaarde mannen bestieren deze stoere,
no-nonsense koffietent. De verrassende koffie-
en theesoorten – eventueel met een tosti of zelf-
gebakken taart – smaken extra lekker op het terras 
op de markt. Hier zit je lekker rustig met verdomd 
goede koffie en genoeg te zien pal voor je neus.  
Two bearded men love to serve you specialty coffee 
on the terrace. 

 Bakkerij Drouven 
 Geleenstraat 38 
Met goed weer gaan de stoelen naar buiten op het 
pleintje achter het Raadhuis. De prachtige trompet-
boom die ondersteund wordt door een schommel, 
zorgt voor de schaduw. Je eet hier vers belegde 
broodjes en probeer ook zeker het Duitse gebak.  
Take a seat underneath the tree and indulge in some 
German pastry.  

 La Place Promenade 12

Baan jezelf een weg door Berden, het enige echte 
warenhuis in Heerlen. Eenmaal boven geniet je
van de zon, het uitzicht en het versbereide eten. 
Je kijkt uit over de Promenade, Heerlens enige
echte shopping boulevard. | Check out the view
from the terrace on the top floor of department
store Berden.  
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Leonie,
30 jaar, tekstschrijver
is altijd
op zoek naar 
stadsgeheimen.
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 Uitzichtpunt Putgraaf
 Putgraaf 1D

Je auto parkeren op het dak van Heerlen? Het kan 
bij Q-park Putgraaf. Hier heb je het mooiste uitzicht 
over de stad: op het Pancratiusplein, maar je ziet ook 
hoe groen Heerlen en omgeving eigenlijk is! Streetart 
hunters opgelet: je kunt hier enkele goed verstopte 
murals spotten…! | On the topfloor you get the best 
view of Heerlen, some well-hidden murals and her 
green surroundings.

Rudi,
55 jaar, muralspotter

heeft oog voor
de details

van de stad.

De Vijf
Pleintjes
Amsterdam heeft De Negen Straatjes, Heerlen 
heeft De Vijf Pleintjes. Bezoek ze allemaal 
om de ieders unieke sfeer te proeven en toffe 
streetart te ontdekken. | Discover The Five 
Squares of Heerlen with their own unique 
atmosphere and surprises.

 Wilhelminaplein
De vroegere veemarkt is nu een gezellig plein 
vol terrasjes. Hier eet en drink je de wereld 
rond! Je geniet van een Guiness bij de Irish 
pub en kunt onder meer kiezen uit Indiaas, 
Mediterraans en Indonesisch in de verschillende 
restaurants. | Eat and drink around the world on 
this atmospheric square.

 Betaplein
Laat je niet afschrikken door het grote zwarte 
hek. Neem plaats op één van de bankjes en 
bewonder links het oudste huis van Heerlen 
centrum, Huis de Luijff. Dit is nu een inloophuis 
voor mensen met kanker en hun naasten. Het 
modernere gebouw is het Betahuis met kantoren 
voor creatieve ondernemers. Als je de hoek 
inloopt, ontdek je een goed verstopte mural... 
Behind the gate you will find a hidden mural 
and the city's oldest house.

 Schelmenhofje
Het jongste pleintje van de vijf: na de sloop van 
een pand in 2001 bleek het braakliggend terrein 
wel heel idyllisch. Je hebt uitzicht op de 
Schelmentoren, je hebt een mooi doorkijkje naar 
de Pancratiuskerk en sinds 2008 kijkt
een grote, gele reus uit over het kleine pleintje. 
De Braziliaanse tweelingbroers Os Gemeos
voorzagen Heerlen hier van haar onofficiële 
mascotte. Een geliefde hangplek! | Take a seat 
at this beloved hangout where Heerlen's
unofficial city mascot looks down on you.

 Morenhoek
Dit intieme pleintje heeft een prachtige boom 
met een mooie social sofa eronder als middel-
punt. Met mooi weer gaan hier de voetjes van de 
vloer, dan openen de deuren van de dansschool. 
De kleurrijke mural ‘Swinging birds’ verwijst 
hiernaar. De naam stamt uit de tijden van de 
Spaanse bezetting rond 1600, toen werden hier 
Moren begraven. | Let’s dance on this small yet 
colourful square.  

 Luciushof
Het best verstopte pleintje van Heerlen is  
de binnentuin van een voormalig klooster. 
De kruidentuin van de zusters die hier ooit 
woonden, wordt nieuw leven ingeblazen en gaat 
het verhaal vertellen van Heerlen als kuuroord. 
Je bereikt het pleintje via de ingang aan de 
Putgraaf, gewoon naar binnen lopen!  Discover 
the herb garden surrounded by the walls of the 
old monastery.
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Deze stadsplattegrond is ontstaan uit liefde
voor de stad Heerlen. Tekstschrijver Leonie Kohl 
en ontwerper Aline Ploeg bundelden hun
creativiteit om deze liefde te delen met iedereen 
die openstaat om Heerlen te (her)ontdekken.
Tips, vragen, lofuitingen en klachten mogen naar 
leonie@kohltekst.nl.

Dit bewonersinitiatief is mede mogelijk gemaakt door:

 Joodse synagoge
 Stationsstraat 24

In Heerlen heb je geen achterhuis, maar een 
complete ‘achter-synagoge’. Het best verstopte
gebouw van Heerlen ligt midden in de stad. De 
Joodse synagoge is niet toegankelijk, maar je krijgt 
een indruk door de plaquette met schaalmodel,
verwerkt in een tegel voor de bloemenzaak (de 
vroegere ingang). | A completely hidden Jewish 
synagogue is located behind the flower shop.
Not open to the public.
  
 Joodse begraafplaats
 Akerstraat 94

Dit is een juweeltje voor urban schatzoekers.
Dit (ogenschijnlijk) verlaten kerkhofje is de oude 
Joodse begraafplaats, verborgen in een hoekje. 
Toch laten bezoekers van de graven nog steeds 
steentjes achter op de grafstenen, een oud Joods 
gebruik. | The old Jewish cemetery is hidden in a 
corner but worth to be discovered.

 Kapotte lamp
 Oliemolenstraat

Bij de ingang van het Aambos tegenover de 
Oliemolen en naast het hertenkamp staat een 
blauwe lantaarnpaal. De vogelgeluiden lijken uit 
het bos te komen, maar nee! Druk op de knop en 
laat stads-zanger Wiel Knipa een ode brengen aan 
zijn geliefde Aambos met die 'kapotte lamp'. 
Press on the button of the blue lamppost and 
listen to city singer Wiel Knipa paying a tribute
to his beloved forest.

  APG tuinen
 Coriovallumstraat

Tijdens kantooruren maak je een verrassende 
wandeling door de tuinen van APG. Ooit was
dit een soort magisch oerwoud. Hier groeide de 
exotische plantencollectie van een Javaanse
mijningenieur, Ir. Dinger. Nu is er een waterbassin 
vol planten met rondom overgroeide pergola’s en 
een rozentuin. | During office hours you can visit 
the rose garden and the lush water basin.

 Het carillon van
 Vaessen Juweliers
 Bongerd 11

Elke dag om één minuut over 15, 16 en 17 uur 
klinkt het kleine carillon aan het hoekpand van 
Vaessen Juweliers. Als de grote broer in de toren 
van de Pancratiuskerk is uitgespeeld, beginnen de 
klokken te spelen, maar er komen ook figuurtjes 
tevoorschijn! De voorstelling verandert met de tijd 
van het jaar, zoals tijdens Sinterklaas en Kerst.
This small carillon plays its tunes everyday, 
one minute past 3 pm, 4 pm and 5 pm.
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Wat leuk dat
je er bent!

Nice to see you!

Jordy,
32 jaar, wethouder

koestert de 
Heerlense cultuur 
én natuur.

 De Vondst
 Raadhuisplein 20

Archeologische bodemschatten uit de hele provin-
cie én daarbuiten komen samen in De Vondst, het 
centrum voor archeologie in Limburg. Hier is het 
archeologisch depot, een restauratieatelier en een 
gratis toegankelijke tentoonstelling ‘van vondst tot 
vitrine’. Je mag overal binnenkijken: op de vingers 
van een restaurateur of tijdens een rondleiding 
door het depot. | This archaeological centre
preserves our historical treasures and is open to 
the general public free of charge.

 Aambos
 Groene boord  
"In welke stad ligt er nou een bos in het centrum? 
En voor een ‘stadspark’ niet zo’n kleintje ook. 
In het steile Aambos vind je kronkelige paadjes, 
houten trappen, een diepe kloof overspannen
met een brug die nergens naartoe leidt en het 
dierenpark met nieuwsgierige bewoners als
herten, geitjes, pauwen, emoes en Kapitein 
Haan." | Instead of a city park, Heerlen has
a city forest with a small animal park.
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Enjoy!

Veel plezier!
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 ’t Loon
 Homerusplein 1

Gelegen naast de snelweg met een ondergrondse 
parkeergarage en flink wat winkelruimte: welkom 
in Nederlands eerste echte American shopping 
mall. In 1965 een absolute primeur. ’t Loon is
een écht Heerlens icoon. De C&A-reclame op het 
dak is onmiskenbaar voor de skyline van de stad.
Discover the first American shopping mall of 
The Netherlands, built in 1965. 

Doen
 
 SCHUNCK 
 Bongerd 18

Door SCHUNCK is het Glaspaleis hét culturele 
centrum van Heerlen. Het is een museum voor 
moderne en hedendaagse kunst, een bibliotheek 
en een muziekschool. Op de bovenste verdieping 
vind je Filmhuis de Spiegel. Het open karakter 
van het gebouw is behouden: loop gerust
binnen en neus eens rond! Lees ook de ode aan 
SCHUNCK van stadsdichter Harrie Sevriens 
beneden op de glazen wanden. | SCHUNCK is
a museum for modern and contemporary art,
a library, a music academy and a film house.

 Thermenmuseum
 Coriovallumstraat 9

‘De Nachtwacht van de Nederlandse Archeologie’ 
laat je zo’n 2000 jaar terugreizen in de tijd, toen 
Heerlen nog Coriovallum was. Het Romeinse 
pottenbakkersimperium was gevestigd op een 
kruispunt van twee grote wegen en had een groot 
badhuis. Dit is nu het enige Romeinse gebouw 
van het land dat je kunt bezoeken! | This Roman 
bathhouse is the only Roman building of
The Netherlands that can still be visited.
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 Quatro Cinema
 Geleenstraat 9

Veel mensen weten niet dat Heerlen vroeger een 
echte bioscoopstad was: de Royal, Rivoli, Maxim, 
Scala, Hollandia (I, II en III) zijn voor oud-
Heerlenaren bekende namen. Nu is er alleen de 
moderne Quatro Cinema over met oogstrelende 
mural pontificaal op de gevel. In vier zalen draaien 
alle bekende films, maar ook kleinschaligere 
juweeltjes. In de Quatro bar eet je lekkere 
flammkuchen. | Heerlen once was full of cinemas, 
only this one remained. Also check the mural!

 Nederlands
 Mijnmuseum
 Mijnmuseumpad 2 
De liftschacht van de steenkolenmijn Oranje- 
Nassau I (430m diep!) is bizar genoeg één van 
de weinige fysieke overblijfselen van het rijke 
mijnverleden van Heerlen. Door de winning van 
steenkool veranderde Heerlen van een dorp naar 
de op één na rijkste stad van Nederland in de jaren 
vijftig. Ook speelden de Limburgse steenkolen een 
belangrijke rol in de wederopbouw van het hele 
land na de Tweede Wereldoorlog. Door verhalen 
van koempels (oud-mijnwerkers), machines en 
materieel komt hier een pikzwart stukje vader-
landse geschiedenis op levendige wijze weer naar 
de oppervlakte. | This is the national museum for 
coal mining history where you listen to stories of 
old miners. 

 Pancratiusplein
Het hart van de stad is eigenlijk een bühne voor de 
vele, omliggende terrasjes. Met alle evenementen 
is een leeg plein bijna zeldzaam. Ga naar het niet 
te missen blauwe Café Pelt voor ‘Heëlesche  
Gemuutligheet’ (=Heerlense gezelligheid) of slurp 
aan je cocktail bij Bolero. De bronzen maquette op 
het stenen muurtje laat je zien hoe Heerlen eruit-
zag in de middeleeuwen. | This square is the heart 
of the city, surrounded with bars and restaurants. 
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 Corio Center
Dit overdekte winkelcentrum uit de jaren 90 is  
vernoemd naar Coriovallum, Romeins Heerlen. 
Het is er goed toeven en er is altijd leven. Kled-
ingwinkels, het postkantoor, een grote elektronica-
zaak, horeca en een parkeergarage: eigenlijk alles 
wat je nodig hebt voor een middagje shoppen vind 
je hier. Visit the modern shopping arcade in the 
heart of the city.
 
 Poppodium Nieuwe Nor
 Pancratiusstraat 30 

"De muziekscene van Heerlen is verspreid door
de stad en de Nieuwe Nor is wel echt the place
to be als je van popmuziek houdt. Niet alleen pop, 
rock, hiphop, new wave, roots en dance…  
de programmering is breder dan je denkt! Zelf ben 
ik helemaal fan van de intieme zaal met de  
geweldige akoestiek en de sfeer die in deze voor-
malige ijzerhandel hangt." | This is the place to be 
for Heerlen's music scene.

Daan,
30 jaar, muziekdocent

is muziek-
liefhebber 
pur sang.

2

3

4

4

5

7

8

8

Streetart 
 10 mag-je-niet-missen-murals: 

 Heerlen Heron, Dave de Leeuw & Vincent Lancee
 Deze reiger rijst als een fenix uit haar as, net als de stad   
 na de mijnsluiting.
 L’Étranger, Os Gemeos
 Heel Heerlen houdt van deze grote, gele vriendelijke reus.
 Corvus Oculum, Pichi & Avo
 De Romeinse roots van de stad vereeuwigd op de gevel   
 van een bioscoop.
 Koolpiet - forward in time, Super A & Collin van der Sluijs
 Een kleurrijke ode aan het zwarte mijnverleden van de stad.
 Creed, INTI
 Spraakmakende mural die vraagtekens zet bij de gevolgen van   
 godsdiensten. 
 A Miracle Elixe, Case Maclaim
 Om deze kleurrijke en krachtige mural kan (en wil) je niet heen! 
 Catch the Butterfly, Dzia
 Deze mural wordt pas écht leuk als je ziet waar de vos naar kijkt…

 Naamloos, Claudio Ethos
 Deze surrealistische mural siert de gevel van een restaurant.
 Selfportrait, DAL EAST
 ‘Laat die boom maar staan’, zei de muralist. Nu weten we waarom…
 Other, Troy Lovegates
 Goed verstopt op het Betaplein, maar overal in de stad duikt ie op!

 5x mini streetart, door de hele stad verstopt:
 
 Raven, DazeTwo (3D + paste-ups)
 Verkleed & verstopt: deze zwarte raven vliegen door de binnenstad.
 Gele rubber handschoenen, Dan Witz (3D + paste-ups)
 Kunst van een schoonmaakhandschoen, je moet er maar op komen…
 Dutch Masters, Pablo Delgado (paste-ups)
 Schilderijen van Hollandse meesters in nieuwe composities. 
 Zwarte gevoelens, Yasja Ligtelijn (paste-ups)
 Deze naakte meisjes laten een duistere kant van zichzelf zien.
 Cement Eclipses, Isaac Cordal (3D)
 Mannetjes die een maatschappelijk kritische boodschap uitdragen.
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Yasja, 
27 jaar, kunstenaar

ziet de stad als één 
grote speeltuin voor 

kunstenaars. 
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Heerlen: ongepolijst, kleurrijk, 
open… maar vooral een onontdekte 
stad vol geschiedenis, toekomst-
plannen en stadsgeheimen.

Met deze plattegrond 
ontdek je Heerlen zoals 
je haar nog niet kende.
Heerlen: unpolished, colourful, and open 
but above all it is an undiscovered city 
full of history and hidden gems. Discover
Heerlen like you haven't seen her before.

4

Download de gratis app 
STREET ART CITIES
waar je alles vindt over 
streetart wereldwijd.

Trots! Deze app is 100% 
made in Heerlen!
Download the free 

Street Art Cities app.
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VVV is dé plek 
om je te laten inspireren

over wat er te doen is
in Heerlen. Je vindt de 

VVV-winkel aan de Bongerd.

More tourist information
is available at VVV
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"Heerlen is een creatieve broedplek voor kunstenaars uit alle windstreken. Op kale gevels van 
de stad doemen enorme murals (zeg: mjoerals) op en in de kieren en gaatjes van de stad ontdek je 
mini-streetart zoals paste-ups."

  


