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Heerlen, centrum 
van Parkstad, 

Tourism for Tomorrow 
Winner 2016!

www.heerlen.nl/
attracties 

Gratis WiFi
 in het centrum

Heerlen Free WiFi

www.booqi.com  ptn 27507/31

Murals Route 
Heerlen-Centrum

1 Inti: Creed

2 1010: Abyss

3 Super-A: Piñata

4 Super-A: zonder titel 

5 Hadassah Emmerich: Birds of Paradise

6 Vagabundos, El Neoray: Heerlen is boos

7 Mr. June: Black and yellow

8 Lastplak: zonder titel

9. Felipe Pantone: Kenetic

10 Christiaan Riffefl: Gedachten in beweging

11 Dourone: Diversiteit

12 Marke Newton: Sweet Barbarians:

13 Finok: Trópicos 

14 Troy Lovegates: zonder titel

15 Dzia: Ne knein

16 Collin van der Sluijs: zonder titel

17 Os Gemeos: L’ Étranger

18 Rookie, The Weird Crew: zonder titel 

19 Collin van der Sluijs: Swinging birds

20 1010: No boundaries

21 Stohead: Here Now

22 Marie van Vollenhoven, Jens Besser

23 Gigo: He and his stupid ideas: Gigo 

24 Marie van Vollenhoven: zonder titel

25 Case Maclaim: A miracle elixir 

26 Daleast: Selfportrait

27 Faith47: Alas! How pitiful

28 Collin van der Sluijs, Super-A: Koolpiet

29 Johan Moorman: Let the good times roll

30 James Jetlag: Jay.Oh.Pee 

31 Claudio Ethos: zonder titel

32 Cyrcle: Struggle

Ontdek Vijf pleintjes

A Corio P Wilhelminaplein

B ’t Loon Q Betaplein

C Nieuwe Nor R Schelmenhofje

D Theater S Morenhoek

E SCHUNCK* T Luciushof

F Thermenmuseum

G Maankwartier

H Pancratiusplein

I Royal

J Stadhuis

K Mijnmuseum

L Savelbergklooster

M Aambos

N Schelmentoren

O Pancratiuskerk

Minimurals route



SCHUNCK*
Het Glaspaleis is een bijzonder historisch gebouw, 

dat in de top 1000 van meest invloedrijke 

gebouwen van de 20e eeuw staat, uitgeroepen 

door The International Union of Architects. Het 

huidige SCHUNCK*, dat zo heet als eerbetoon 

aan de ondernemer Peter Schunck die het 

Glaspaleis heeft laten bouwen, is nog steeds een 

vernieuwende en bruisende plek voor iedereen. 

Kunst, literatuur, architectuur, film en muziek 

aangevuld met horeca en een skylineterras op  

het dak maken het tot een must-see. Je bent 

gegarandeerd verkocht! www.schunck.nl

Heerlen Murals

Heerlen is één groot openluchtmuseum. Op 

tientallen plekken in de stad zijn de afgelopen 

jaren muurschilderingen en graffitikunst 

ontstaan door (inter-)nationale top-kunste-

naars. Een groot deel van de muralcollectie is 

te bewonderen tijdens een wandeling door 

het centrum. Ga te voet door de betonnen 

jungle van Heerlen en ontdek de mooiste 

murals tijdens een Street Art rondleiding.  

Kijk goed om je heen, want er is ook nog een 

verrassende collectie minimurals! Wil je ook 

buiten het centrum de murals ontdekken  

kijk dan op www.heerlenmurals.com of  

www.streetartheerlen.nl voor meer info.

Shoppen 
Modern winkelen is –in Limburg althans– uitgevon-

den in Heerlen. Van de familie Schunck en hun 

warenhuis in het Glaspaleis tot één van de eerste 

Nederlandse shopping malls ‘t Loon. Het huidige 

winkelhart wordt gevormd door de Saroleastraat 

met het Corio Center en de Promenade. Daar vind 

je alle bekende winkelketens. Eromheen liggen in 

straten zoals de Geleenstraat, de Oranje Nassau-

straat en de Honigmannstraat eigenwijze en lokale 

speciaalzaken. Mis op dinsdag de weekmarkt niet 

of op zaterdag de Curiosamarkt (tot 1 oktober  

muv 30 juli). Het mooiste is: alles ligt op steenworp 

afstand van elkaar. Lekker compact en elke zondag 

mogen de winkels open. 

En wist je dat de grootste woonboulevard van 

Europa ook in Heerlen ligt? Op 5 minuten rijden 

van het centrum, mét Zweedse meubelgigant en 

met 4 miljoen bezoekers per jaar! 

Popmuziek
Poppodium NIEUWE NOR laat je niet snel los 

door de altijd spannende en onverwachte 

programmering. Van stevige gitaren tot dikke 

beats. Beluister hier het hele jaar onontdekte 

parels en gevestigde acts. Bekijk het programma: 

www.nieuwenor.nl

Parkstad Limburg 
Theaters 

Theater Heerlen is een groots en imponerend 

stadstheater dat zonder valse ijdelheid een 

cultuurtempel genoemd mag worden. Het is niet 

alleen een van de vijf beste stadstheaters van 

Nederland, maar beschikt ook over een flexibele 

Limburgzaal waar regelmatig popconcerten te 

zien zijn. In 3 zalen lachen, dansen, meezingen 

en wegdromen bij een afwisselende  

programmering. Kijk voor het programma op  

www.parkstadlimburgtheaters.nl. 

Evenementen
30 jun – 3 jul Pro Freestyle

16 – 17 jul Park City Live 

(met dit jaar o.a. UB40, 

Typhoon, Kensington, 

Kovac, Bløf, Racoon)

22 - 23 jul A Night in the Woods

23 jul Essential

28 jul Corio Tropical 

29 jul Raboronde

5 – 7 aug International Breakdance 

Festival (IBE)

26 aug – 4 sep Cultura Nova

11 sep Parkstad Culinair

18 sep Urban Race

24 - 25 sep Kidsweekend

1 - 31 okt Big Draw Heerlen

1 - 30 nov Heerlen Jazzt

7 mrt - 4 apr 2017 Schrit_tmacher

Aambos

Wandelpark met dierenverblijf in een oud 

hellingbos. 

Schelmentoren

Deze voormalige woontoren stamt uit  

de Middeleeuwen en behoorde tot het Middel-

eeuwse Landsfort Herle dat destijds volledig 

omgracht was. De toren heeft ook lange tijd als 

gevangenis dienst gedaan, vandaar de naam 

Schelmentoren.

St. Pancratiuskerk

De oudste stenen kerk werd in de 12e eeuw 

gebouwd in het midden van het middeleeuwse, 

versterkte dorp Herle. Rond 1050 was op deze 

plek al sprake van een Andreaskapel. Later werd 

Sint Pancratius, die toen vereerd werd als 

‘ridderheilige’, als patroon aangewezen. Het 

oudste gedeelte bestaat uit een overwelfd schip 

met zijbeuken en zware pijlers. De kogel in de 

muur doet nog herinneren aan de vroegere 

verdedigingsfunctie van de toren.

P Q R S T

Vijf pleintjes
Dicht bij elkaar gelegen, in het hart van het 

Centrum van Heerlen, zijn 5 verrassende pleintjes 

te vinden: Wilhelminaplein, Betaplein, Schelmen-

hofje, Morenhoek en Luciushof. Ieder uniek door 

hun eigen ambiance. Op ieder plein zijn kleurrijke 

murals en social sofa’s te vinden. 

www.heerlen.nl/vijfpleintjes

Top attracties
Onze regio (Parkstad Limburg) heeft de Tourism 

for Tomorrow Award 2016 gewonnen en is 

uitgeroepen tot beste toeristische bestemming 

ter wereld! Parkstad Limburg zit dan ook 

boordevol top attracties. Zo vindt u hier onder 

andere de meest innovatieve en moderne 

dierentuin van Europa GaiaZOO, de LeisureDome 

met 5 vrijetijdexploitaties onder één dak, het 

wereldtuinen object Mondo Verde, het grootste 

indoor skidorp ter wereld SnowWorld, het 

Museumplein met drie grote toonaangevende 

musea of het Blotevoetenpad en rijdt de 

Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM)  

over het spoor. In Kasteel Hoensbroek komen 

avonturen uit het verre verleden tot leven. 

Allemaal topattracties op een kwartier rijden 

van elkaar! Kijk op www.heerlen.nl/attracties voor 

het totale overzicht.

Centrumwandeling 
Kijk! Heerlen

Een wandeling in het centrum langs de  

bijzondere architectuur en geschiedenis van 

Heerlen. Boekjes zijn verkrijgbaar via de VVV.  

Of je vindt de route via je mobiel of tablet op: 

centrumwandeling.heerlenlive.nl

Wandel- en Fietsroutes

Lekker wandelen of stap je liever op de fiets? Er 

zijn verschillende routes die je kunt downloaden 

via www.heerlen.nl/wandel-fietsroutes. Sinds kort 

zijn er ook mijnfietsroutes langs plekken die 

herinneren aan het mijnverleden van de streek 

(zie www.vvvzuidlimburg.nl). De waterbeleefroute 

is ook te downloaden via de gratis Beleefroutes 

app in de AppStore en Google Play! We wensen 

jou een heel fijne wandel- of fietstocht toe!

Uitgaan
Ook in de avonduren valt genoeg te ontdekken 

in Heerlen. Ga lekker eten in één van de vele 

restaurants verspreid over het centrum. Pik 

een mooie film mee in de stadsbioscoop of het 

filmhuis, of een voorstelling in het theater en 

sluit daarna je dag af op of rondom het 

Pancratiusplein: hét kloppend uitgaanshart van 

de stad. Voor een speciaalbier duik je een 

bruine kroeg in en voor een cocktail en een 

dansje moet je in één van de clubs zijn. Zoals 

wij in Heerlen zeggen: veul sjpass! 

Kijk ook eens op 

www.ikbeninheerlenwatnu.com

Thermenmuseum
Beleef Coriovallum, de Romeinse nederzetting 

waarmee de geschiedenis van Heerlen begon, en 

leer meer over het Romeins verleden in het 

Thermenmuseum. Je vindt er de goed bewaarde 

resten van het enige Romeinse badhuis dat 

Nederland rijk is. Daarnaast is er een uitgebreide 

collectie aan bijzondere archeologische vondsten 

die het verhaal van Romeins Zuid-Limburg 

vertellen, tot leven gebracht met 3D-animaties. 

Dat moet je gezien hebben! 

www.thermenmuseum.nl

Stadhuis

Het stadhuis is een ontwerp van de destijds 

in Heerlen woonachtige architect Peutz. 

Gebouwd tussen 1936 en 1942 en het vierde 

belangrijke ontwerp van Peutz in Heerlen. De 

andere zijn: Theater Heerlen, Glaspaleis (Schunck) 

en Royal Theater.

Nederlands Mijnmuseum

Heerlen is groot geworden door het harde 

werk van de koempels, de mijnwerkers, die diep 

onder de grond kolen dolven. In dit museum zie, 

leer en erváár je hun verhaal. Het museum is 

gevestigd in een voormalig ophaal- en schacht-

gebouw van de Oranje Nassaumijn te Heerlen.

Savelbergklooster

Het Savelbergmuseum is een klein museum 

met een bijzonder verhaal. Het is gevestigd in 

het voormalige Savelbergklooster van de 

congregatie De Kleine Zusters van de Heilige 

Joseph. Nu kunt je er genieten van de vaste 

tentoonstelling 'Een leven lang', over de unieke 

levens van de Zusters die zich altijd hebben 

ingespannen voor hulpbehoevenden.
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www.heerlen.nl www.heerlenmijnstad.nl

Maankwartier
Maankwartier dat kunstenaar Michel Huisman 

voor Heerlen heeft bedacht, is een plaatje. Een 

kleine stad in een stad, een eigen realiteit. Met 

een nieuw station, winkels en cafés, een hotel, 

kantoren, terrassen en woningen op verschillen-

de bouwlagen. Een mooi, nieuw, stukje Heerlen in 

aanbouw!
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Welkom 
in Heerlen!

Leuk 
dat je er 
bent!


