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1.1 Kadering
De gebiedsontwikkeling ZLSM (Zuid-Limburgse Stoomtrein
Maatschappij) is één van de 15 sleutelprojecten binnen
IBA Parkstad. Voor deze gebiedsontwikkeling is een
schetsontwerp gemaakt, dat de basis vormt voor de
gefaseerde herontwikkeling van het gebied.
Het achterliggende doel van het schetsontwerp is om het
gebied een ruimtelijke en functionele kwaliteitsimpuls te
geven, op een zodanige manier dat de stationsomgeving
ZLSM kan gaan fungeren als een recreatieve hub in een
groter toeristisch netwerk dat aantrekkelijk is voor toeristen,
recreanten en bewoners.

Stationstraat

Een belangrijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling
betreft de Stationstraat. In opdracht van IBA Parkstad en de
Gemeente Simpelveld heeft LOLA Landscape Architects een
definitief ontwerp (DO) getekend voor de Stationstraat. Dit
DO bouwt voort op het ontwerp en de uitgangspunten uit het
SO Spoorpark en het VO Stationstraat.
Situering
De Stationstraat in Simpelveld grenst voor het grootste
gedeelte aan het spoorlichaam van de ZLSM. Alleen het
oostelijke deel heeft vrijstaande woningen aan twee zijdes.
Er is een duidelijke overgang tussen het meer landelijke
woongedeelte en het meer centrale stationsgebied.
Mobiliteit en uitstraling
Een van de problemen in de huidige Stationstraat zijn de
grote aantallen auto's die af en aan rijden tijdens rijdagen
van de ZLSM. De huidige inrichting van de straat met
verspringende parkeerplekken versterkt deze drukte, door
de aanwezigheid van meerdere chicanes. De parkeerplaats
van de ZLSM is bovendien in slechte staat. Qua materialisatie
en uitsraling is het gebied aan een opwaardering toe.
Afbakening
Het station en de Stationstraat zijn ontegenzeggelijk met
elkaar verbonden. Vanwege de gefaseerde ontwikkeling is
de begrenzing van het plangebied erg belangrijk. Het doel
van de in het ontwerp voorgestelde afbakening is om er voor
te zorgen dat de Stationstraat na uitvoering als complete
entiteit functioneert maakt en bovendien een positieve
uitstraling heeft op het Spoorpark.
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Spoorpark fase II
Spoorpark fase I

Huidige situatie en kadering projectgebied

1.2 Uitgangspunten totaalontwerp
Het ontwerp voor de Stationstraat is grofweg op te splitsen
in drie zones. De oostelijke Stationstraat (1) is een woonstraat
met vrijstaande woningen, de centrale Stationstraat (2)
vormt een secundair centrum in het dorp en de westelijke
Stationstraat (3) is een landelijke straat met aan de zuidzijde
uitzicht op het Spoorpark. Qua materialisering kenmerken
zone 1 en 3 zich door hun eenvoud. Er is gekozen voor een
combinatie van asfalt met 30x30 trottoirtegels. Zone 2 krijgt
een materialisering die passend is bij een stationsomgeving,
met een combinatie van straatbaksteen, natuurstenen
opsluitbanden en kasseien. Specifiek voor de aardappelloods
wordt door het toepassen van kasseien de link gelegd
tussen de loods en het rangeerplein in het Spoorpark. Door
de materialisering wordt de centraliteit van het station
benadrukt en het rustige karakter van beide andere zones
versterkt.

❸ Westelijk Stationstraat

❶ Oostelijke Stationstraat
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2.1 Ontwerp Stationstraat
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2.2 Verhardingen
Straatbaksteen
Gebakken straatbaksteen is het dominante materiaal in het
centrale deel van de Stationstraat en op het Stationsplein.
In de Stationsstraat wordt het middengebied hoogwaardig
ingericht met deze straatbakstenen, zowel op het trottoir als
op de rijweg.
Natuursteen
De bestaande kasseien van het expeditieplein worden
opgepakt, afgestoft en hergebruikt ook op het trottoir langs
de aardappelloods.
BANDEN
Natuursteen wordt toegepast in de pleinband rondom
perron en plein. Tussen trottoir en rijweg komen betonnen
opsluitbanden.

1. Donkere baksteen

2. Lichtere baksteen

Gemêleerd patroon van donkere (1) en lichtere (2) straatbaksteen

GEBROKEN NATUURSTEEN
Tussen de spoortuin ligt een halfverharding van gebroken
natuursteen; Hansamix met een grijze kleur. Ook het
toepassen van basaltbreuksteen zorgt bovendien voor
een natuurlijke barrière tussen plein en stationstraat.
Het toepassen van gebroken natuursteen refereert naar
materialen die gebruikt worden op het spoor.

Hergebruik bestaande straatbaksteen

Opsluitbanden en trottoirband
in beton
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Hardsteen pleinband

De bestaande kasseien expeditieplein worden opgepakt en gezaagd

Hansa halverharding grijs
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Asfalt rijweg
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2.3 Details en doorsnedes
De zes details zijn gekozen op basis van de plaatsen
met de meest relevante overgangen en combinaties
van materialen. In de plankaart staat de locatie van
de zes details aangegeven.
1. Het eerste detail is gelegen voor de
aardappelloods. Het toont de verschillende
materialen in het middengebied, inclusief de
kasseien op het trottoir alsmede het hoogteverschil
tussen straat en expeditieplein.
2. Detail van de centrale Stationstraat ter hoogte
van het expeditieplein met bij het hoogteverschil de
basalt breuksteen als talud.
3. Overgang met zebrapad naar het stationsplein/
gebouw met een stalen trap en de bermbeplanting.
4. Straatprofiel aan de oostzijde van het stationsplein
met de bestaande muur en de bermbeplanting.
5. Detail van de grens van de centrale Stationstraat
en de oostelijke Stationstraat met uitstapstrook en
bermbeplanting.
6. Detail van de oostelijke Stationstraat inrichting
met asfalt op de rijbaan en betontegels.
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De details en doorsnedes zijn nauwkeurig
uitgewerkt, waarbij er rekening wordt gehouden
met de functies van de verhardingen. Hierbij zijn
de wegen, trottoirs en parkeerplaatsen afgesteld
op de minimale afmetingen. In de details staan
hoogtepeilen aangegeven op basis van de N.A.P.
en is er waar mogelijk gebruikgemaakt van de al
bestaande peilen. De doorsnede onder het detail
zorgt voor een ruimtelijker inzicht, waarbij de
hoogtes en afstroomrichtingen met verloop zijn
ingetekend.

Detail 1

Detail 2
CONCEPT
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Detail 3
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Detail 4

Detail 5

Detail 6
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Details straat

Straat detail 1: entree Spoorpark
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Straat detail 2: entree Spoorpark
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Details straat

Straat detail 3: overgang asfalt naar straatbaksteen
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Straat detail 4: vlechtnaad straatbaksteen
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2.4 Trappen
Om de hoogteverschillen de overbruggen tussen straat en
Spoorpark worden op drie plekken langs de Stationstraat
stalen trappen toegevoegd, geïnspireerd op het meer
industriële en functionele spoor karakter. Het staal van de
trappen zal geperforeert zijn zodat er geen water op blijft
staan en de trappen niet glad worden. Het voorstel is de
trappen de coaten met een grijsgroene kleur die verwijst
naar het kleurgebruik van het interbellum.

Referentie stalen trap met perforaties

Referentie stalen trap met perforaties

Coating: RAL 7009
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2.5 Straatmeubilair
Het overige straatmeubilair in het gebied heeft een elegante
en rechttoe-rechtaan uitstraling. Alle elementen zijn van
gecaot staal, met een grijze coating zullen ze een neutrale
look hebben. De afvalbakken en de lichtmasten hebben een
minimale ronde vormgeving. De boomroosters, fietsnietjes en
stalen beplantinsgranden zijn simpel en functioneel. Het zijn
hiermee niet de objecten die opvallen maar die eenheid en
rust geven in het gebied.
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Lichtmasten (Selux Yloo - RAL 7037)

Afvalbakken (Concentrica Tjinco - RAL 7037)

Boomroosters (Aréa Velopa)

Fietsbeugels (Square dubbel Grijsen - RAL 7037)

Stalen rand langs beplantingsvakken (coating kleur RAL 7037)

Coating: RAL 7037

2.6 Beplanting
Door de herinrichting van de Stationstraat ontstaat er op
enkele plekken ruimte voor beplanting en bomen. Tegenover
het Stationsgebouw is het voorstel een paar kleine bomen
te plaatsen. Langs de weg in het centrale deel richting het
oosten komt een strook met bermbeplanting.

Grote bomen (Gleditsia triacanthos multistem & inermis)
Kleine bomen (Malus toringo 'Brouwers Beauty')
Bermbeplanting
Haag (Fagus sylvatica)
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Bermbeplanting

Crocosmia ‘George Davidson ‘

Cardamine pratensis

Epimedium perralchicum

Beplantingslijst
jan

Achillea ptarmica
Barbarea stricta
Euphorbia amygdaloides var. robbiae
Festuca Mairei
Silene dichotoma
Epimedium perralchicum. ‘Frohnleiten’
Crocosmia 'George Davidson '
Cardamine pratensis
Circaea lutetiana
Epipactis palustris
Pilosella aurantiaca
Narcissus pseudonarcissus
Valeriana officinalis
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Bomen en hagen

Gleditsia triacanthos multistem

Malus toringo 'Brouwers Beauty'

Gleditsia triacanthos 'Inermis'

Fagus sylvatica

Beplantingslijst
Gleditsia triacanthos
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Gleditsia triacanthos 'Inermis'
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