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‘T LOON HEERLEN
Periode:   2012 – 2015
Locatie:    Heerlen, Nederland
Opdrachtgever:   NSI
Samenwerking:   Philip Vencken, Architecten aan de  
   Maas
Oppervlakte:  10,000m² (totaal); 1,500m² (retail),  
   4,000m² (plein), 4,500m²    
   (parkeergarage)



CPOWERHOUSE COMPANY  | ‘T LOON HEERLEN



D “T LOON HEERLEN  |  POWERHOUSE COMPANY

In opdracht van Nederlandse vastgoedbelegger NSI heeft Powerhouse 

Company ‘t Loon, winkelcentrum in Heerlen, gerenoveerd. Met het ontwerp 

van een nieuwe luifel, duurzame gevel, ondergrondse parkeer- garage en een 

uitnodigend plein, transformeerde Powerhouse Company de bestaande 

locatie tot een aantrekkelijke plek voor het winkelend publiek.

Bij de renovatie, die nodig was na verzakking in 2011, stond het creëren van 

een levendige publieke ruimte centraal. Om tegemoet te komen aan het 

hedendaagse winkelpubliek, werd het na-oorlogse on- twerp aangepast aan 

de wensen van deze tijd. Door de vernieuwde gevel ontstaat er een open en 

lichte ruimte, waarbij de winkels nu zichtbaar zijn vanaf het plein en vice 

versa. Door het gebruik van zand- steen, zorgvuldig gekozen houten banken 

en een centrale tuin aan het nieuwe plein (4.000m2), ontstaat een plek om te 

ontspannen en te genieten van goed weer. Het plein wordt tevens gekenmerkt 

door de centrale opening, die naast toegang ook zorgt voor daglicht in de 

ondergrondse parkeergarage.

De nieuwe gevel kenmerkt zich door zijn transparantie en het elegante 

verticale ritme dat refereert aan de oorspronkelijke glazen gevel. De 

afgeronde hoek aan de rechterzijde van de gevel verzacht de klassieke 

compositie en rechte lijnen van de gevel. Dit leidt de voetgangers als vanzelf 

naar de ingang van het winkelcentrum. De speciaal voor dit project 
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CONTACT DETAILS

POWERHOUSE COMPANY - ROTTERDAM

WESTZEEDIJK 399 - 3024 EK ROTTERDAM

THE NETHERLANDS

CONTACTPERSOON: JESSIE LANSBERGEN

PR@POWERHOUSE-COMPANY.COM

WWW.POWERHOUSE-COMPANY.COM

+31 (0)10 404 67 89


