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Bouwbrief

voortgang
Het gebouw Bekkerveld heeft al een hele metamorfose ondergaan. 

Binnen is de fundering van  niveau 0 gereed. Hier worden ver

volgens de binnenwanden geplaatst. Het leien dak is helemaal 

voorzien van nieuwe leien. De dakdekker is nog enkele weken  

met het platte dak bezig. Rondom het gebouw zijn de steigers 

nagenoeg afgebroken, waardoor het gebouw weer goed zichtbaar 

is. Het buitenschilderwerk is bijna gereed. Alle gevels van de 

nieuwbouw zijn dicht. 

Het gebouw zal de aankomende tijd meer kleur krijgen. De mooie 

groene gevelbeplating zal in delen tegen de wanden gemonteerd 

worden. 

Op niveau 1 en 2 zijn de systeemplafonds geplaatst. Op deze 

niveaus zijn de wanden behangklaar en brandt de eerste verlich

ting. Aansluitend wordt hier de vloerbedekking gelegd. 

Aan de voorzijde van het gebouw zal de oude entree in ere hersteld 

worden.  

Het gebouw wordt ondertussen voorzien van tijdelijke warmte 

door middel van een tijdelijke unit die Mertens heeft gefaciliteerd. 

Op enkele werkzaamheden na zoals het plaatsen van de speel

toestellen en het leggen van de bestrating is er een droomdoel 

bepaald. 

Het droomdoel is bouwkundig op te leveren: 22022022. 
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gemeente Heerlen
Na jaren van leegstand heeft het voormalig HTS 

gebouw een nieuwe bestemming en daar zijn we  

trots op!

KC Bekkerveld met een basisschool, school voor  

speciaal onderwijs, peuteropvang, kinderdagverblijf 

en buitenschoolse opvang en het bestuurskantoor 

van onderwijsorganisatie INNOVO. Het authentieke 

karakter is zo veel mogelijk behouden maar dan met 

een zeer duurzame twist.

In de afgelopen periode is ook Kindcentrum Bekker

veld aangesloten op het duurzame Mijnwaternet

werk, net zoals dat nu al geldt voor diverse gebouwen 

in het centrum van Heerlen. Mijnwater maakt gebruik 

van de temperatuur van het grondwater uit de voor

malige mijngangen, aangevuld met de restwarmte  

uit andere gebouwen, zoals het datacentrum van 

APG. Het was een hele klus maar samen met de 

nieuwbouw en het aansluiten op het Mijnwater

netwerk wordt een ambitieus plan gerealiseerd  

waarbij we een historische plek hebben weten te  

ontwikkelen tot een uitnodigende, duurzame onder

wijslocatie. Zo zijn we klaar voor een duurzaam  

vooruitzicht. Wat ook hoort bij een onderwijslocatie 

als KC Bekkerveld: de basis op orde en zo werken  

we samen aan de toekomst.
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BESTELLEN FOTOBOEK 
‘VAN MIJNSCHOOL TOT KINDCENTRUM’

De oudste delen van het gebouw stam

men uit 1920/1921 en werden gebouwd 

als Mijnschool. Begin jaren veertig vond 

een uitbreiding plaats en werd hier de 

MTS en vanaf 1957 de HTS onderge

bracht. In 1998 verhuisde de HTS naar 

Nieuw Eyckholt en kwamen de gebou

wen leeg te staan. Na meer dan 20 jaar 

leegstand besloot de gemeenteraad  

van Heerlen in februari 2019 om in de 

gebouwen aan het Bekkerveld een Kind

centrum onder te brengen. 

In het fotoboek komen alle facetten uit 

de periode van 100 jaar aan de orde. De 

eerste stadsarchitect, tevens architect 

van de oudste delen van het gebouw, de 

eerste schooldirecteur, de school tijdens 

de oorlog, de Sinaasappelopstand tegen 

de Duitse bezetter, het conciërgegezin 

dat jarenlang bij de boomgaard achter  

de school woonde, de studentenvereni

gingen, de vleermuizen op zolder, het 

gebruik van Mijnwater voor de verwar

ming/koeling van het Kindcentrum, de 

leien op het dak, de Kunradersteen in  

de muren. De Soos in de kelder, de les

lokalen op zolder, de machines in de 

hallen waarvan er een de bijnaam ‘Buur

mans Groot Verdriet’ had, het over de 

grens smokkelen van de eerste school

computer, de bewoners en kunstenaars 

in de tijd dat het gebouw leegstond en 

vele andere gebruikers in de loop van  

de tijd. En natuurlijk: de verschillende 

bouwers: sloper, aannemer, construc

teur, architect, projectleider, uitvoerder, 

ontwerper, enzovoorts. Een veelzijdige 

geschiedenis, verteld in honderden 

foto’s.

Begin 2022 verschijnt bij gelegenheid van de opening van het Kindcentrum Bekkerveld 

het fotoboek ‘Van Mijnschool tot Kindcentrum’. Dit fotoboek behandelt aan de hand 

van talrijke foto’s de 100-jarige (bouw)geschiedenis van de voormalige HTS-gebouwen 

aan het Bekkerveld en de Dr. Jaegersstraat in Heerlen. Het is vanaf nu mogelijk om  

via de website www.kindcentrumbekkerveld.nl voor in te tekenen op het fotoboek. 

Het boek gaat € 19,95 kosten. Aantal pagina’s: 264. Formaat en afwerking: ongeveer 

30 x 30 cm. met een harde kaft. Het gehele boek in full colour.

Wees er snel bij, want de oplage is beperkt.
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