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Op de locatie van de voormalige HTS aan het Bekkerveld in 
Heerlen wordt het KindCentrum Bekkerveld gerealiseerd.  
Het oorspronkelijke gedeelte van dit complex is gebouwd in 
de jaren ’20 van de vorige eeuw door de stadsarchitect Seelen. 
Na meerdere uitbreidingen en aanpassingen is het uitgegroeid 
tot een bekend en bijzonder gebouw in Heerlen en omstreken. 
De aula, de gymzaal en de praktijkruimten (de uitbrei dingen 
uit de jaren ’60 en ’80) zijn gesloopt. Het oorspronkelijke 
hoofdgebouw vormt de basis van het nieuwe KindCentrum 
Bekkerveld. Het KindCentrum gaat onderdak bieden aan de 
basisschool Sint Tarcisius, een gedeelte van de Catharina
school voor speciaal onderwijs, peuteropvang, een voorziening 
voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en het be  stuurs
 kantoor van INNOVO. Het streven is dat eind 2021 het nieuwe 
KindCentrum in gebruik genomen kan worden.  
Graag houden we jullie via bouwbrieven op de hoogte van de 
belangrijkste thema’s tijdens de bouw.

Jordy Clemens, verantwoordelijk wethouder

Na de zomervakantie is het zover. Dan gaat de bouw van het splinternieuwe Kind

Centrum Bekkerveld eindelijk van start! Samen met onderwijsbestuur INNOVO gaan 

we de al jarenlang leegstaande Oude HTS in het Bekkerveld omvormen naar een leven

dige plek voor opgroeien, spelen en leren. We realiseren ons heel goed dat zo’n groot  

en belangrijk project een behoorlijke impact kan hebben op de buurt. Niet alleen omdat 

er straks weer een hoop leven zal zijn, maar ook omdat de verbouwing een flinke klus is. 

Hoewel we erg ons best zullen doen om de overlast voor u zoveel mogelijk te voorkomen, 

zal het werk op sommige momenten nou eenmaal zijn impact hebben. Daarvoor vragen 

wij alvast uw begrip. Maar bovenal willen we u heel graag uitnodigen om samen met 

ons trots te zijn op de bijzondere ontwikkeling die in uw wijk plaatsvindt: een nieuwe 

toekomst voor een beeldbepalend icoon van het Bekkerveld en een bijzondere plek 

waar kinderen van heel jongs af aan hun talenten kunnen ontwikkelen.

interview met jordy clemens en bert nelissen

Bekkerveld bouwstart klaar
Na de zomervakantie gaat de bouw van KindCentrum 

Bekkerveld van start. Wat gaat er gebeuren? Wie helpt 

daaraan mee? Wanneer gebeurt wat? Allemaal hele  

relevante vragen en via deze bouwbrief willen we u de 

komende maanden op de hoogte houden over de voort

gang. Het is een samenwerking tussen de Gemeente 

Heerlen, als opdrachtgever, en INNOVO, als projectleider. 

Maar ook met u, als buurtbewoner. We willen u als buurt 

informeren, enthousiasmeren en trots laten worden op dit 

project. Daar komt bij een bouw zoals deze heel wat bij 

kijken. Dat beseffen wij ons ook. Daarom willen we graag 

met u de dialoog aangaan op de momenten dat het er  

toe doet en samenwerken om tot de beste resultaten te 

komen. Dit is de eerste aanzet. Heeft u vragen of op  

merkingen, deel het met ons en wij wisselen graag met 

gedachten van u.
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Bert Nelissen, voorzitter van het College van Bestuur 
van INNOVO
Als voormalig docent aan de HTS bewaar ik de beste herinnerin

gen aan de sfeer en de cultuur op school. Die cultuur zorgde er 

ook voor dat de school goed voor zichzelf en zijn mensen zorgde. 

Er waren volop instrumenten en machines. Wij stelden zelf de 

lespakketten samen en de examennormen vast, zodra dat kon. 

En ook al werden de studenten tot in  genieur opgeleid, zij waren 

binnen hun lespakketten verplicht om ook zélf een installatie 

aan te leggen of zelf verstekken te zagen of een tuinhuis te 

bouwen. Op die manier konden ze ervaren wat ze in de praktijk 

tegenkwamen en hoe ze praktische problemen moesten oplos

sen. Ze werden dus heel praktijkgericht opgeleid en niet alleen 

aan de hand van theorieboeken.  

Toen het onderwijs in 1998 verhuisde van de gebouwen aan het 

Bekkerveld en de Dr. Jaegersstraat naar Nieuw Eyckholt kwam het 

gebouw leeg te staan. Er was in die periode antikraak bewoning 

en tijdelijke huisvesting van kunstenaars, scholen en instellingen, 

maar in feite stond het gebouw meer dan twintig jaar leeg. En 

dat was doodzonde voor zo’n mooi en beeld bepalend gebouw.

Ik ben dan ook heel erg blij met het nieuwe KindCentrum en 

met de regierol, die INNOVO heeft in de totstandkoming daar

van. Dit gebouw met zijn rijke geschiedenis krijgt na jaren van 

leegstand weer één van de mooiste bestemmingen die er is: 

jonge mensen de bagage meegeven om een goed, zinvol en 

waardevol leven te voeren.
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