
 

Multifunctionele accommodatie Ligne  
Sittard



Het ontwerp

Het noordblok is twee tot drie lagen hoog en kent aan de 

Schootsvelden nog een vierde bouwlaag waarin de appartementen 

zijn gepositioneerd. De openheid van de centrale hal naar het 

cultuurplein en vooral naar de Schootsvelden vormt het uitgangspunt 

voor het ontwerp van het noordblok. Het cultuurplein wordt in het 

noordblok naar binnen doorgezet. Hierdoor ontstaat de centrale hal als 

Stadskamer. Hierop is ook de aansluiting op de winkelpassage van het 

zuidblok afgestemd en vormgegeven. Een beeldbepalend element op 

het plein is de toren, waarin de toegang naar de parkeergarage en de 

appartementen is opgenomen.

Aan de zijde van de Schootsvelden springt de gevel terug en biedt hij 

ruimte voor een royaal terras met uitzicht op het historische centrum 

en de Schootsvelden. Knikken in de gevels geleden verder de massa en 

zorgen voor een dynamisch perspectief.

Aan de Linde ligt de laad- en loszone en de entree naar de 

fietsenstalling. De inrit naar de parkeergarage is opgenomen in het 

gebouwvolume.

In en om de Dobbelsteen is veel ruimte voor kunst: projecties op het 

plein, tentoonstellingen in de Stadskamer, manifestaties en performances 

op de Schootsvelden behoren tot de mogelijkheden.

 



De locatie

De Dobbelsteen ligt op een bijzondere plek in Sittard, dicht bij het 

historisch centrum, de hoofdwinkelstraat en het station. De ligging aan 

de Schootsvelden en de aanwezigheid van de Keutelbeek zijn grote 

kwaliteiten.

Op dit moment bestaat het terrein uit parkeerplaatsen en enkele 

commerciële ruimten. De ontwikkeling biedt de mogelijkheid het gebied 

meer onderdeel te laten uitmaken van de stad en de samenhang te 

verbeteren.

Boven het historisch centrum van Sittard prijkt prominent de toren van 

de St.-Petruskerk uit. De kenmerkende zandsteen en baksteen van de 

kerk en de lichte kleuren van de binnenstad hebben ons geïnspireerd bij 

het ontwerpen van de gevels. 

 



Inpassing functies

BG

1e verdieping

2e verdieping

3e verdieping
Museum 
Woningen

College/ film zaal

Toren

Centrale hal

Commerciële ruimte

Hogeschool Zuyd



Functie weergave van Ligne

Het multifunctionele complex kent een uiteenlopend programma. In de 
kelder bevindt zich een parkeerruimte. Op de begane grond een 
stadskamer, film- en collegzalen, een receptie, museum met winkel en 
een bar. De eerste- en tweede verdieping zijn grootendeels 
gereserveerd voor de ‘hogeschool’. De derde en laaste verdieping is 
gereserveerd voor woningen met uitzicht over het park.

 

Hogeschool Zuyd

Commerciële ruimte

Centrale hal

Filmhuis De Domijnen

Museum De Domijnen

Woningen 

Eerste verdieping

Derde verdieping

Begane grond

Tweede verdieping



Exterieur

 
Gevel met diverse baksteen soorten, afgewisseld met betonband



Exterieur

 
Gevel met diverse baksteen soorten, afgewisseld met betonband



Materialen

 
Materiaal afwerking van de wanden 



Entree

 
Centrale hal met zwevende bollen, overdag zijn het collegezalen, ´s avonds het filmhuis



Doorsnede 

 



De zalen in de ‘bol’

 
De collegezalen / het filmhuis De Domijnen



Het museum 

 
Het museum De Domijnen



Hogeschool Zuyd

 
Gangen waarin de transparantie van het pand naar voren komt, lichtkoepels in het plafond en de vides brengen het licht binnen



Groen dak

 
Het groendak wordt gevormd door vetplanten, kruiden en grassen. Fijnstof van het verkeer wordt opgenomen en er is kleiner kans op lokale overstromingen, omdat het regenwater buffert.



Hogeschool Zuyd

 
Kantine en studieplekken 



Plattegrond parkeergarage -1

 



Plattegrond begane grond  

     

 



Plattegrond eerste verdieping



Plattegrond eerste verdieping

 



Plattegrond tweede verdieping

 



Plattegrond derde verdieping 

 


