Maanwinkels
• 15 fantastische winkelruimtes met starquality
• Voor ondernemers die de sky niet als de limit zien
• Winkelruimtes van verschillend formaat
• Zeer centraal gelegen
• Midden in het belangrijkste winkelgebied van Parkstad
• Unieke uitstraling door kunstzinnige architectuur
• Uitstekend bereikbaar voor publiek en bevoorrading
• Voldoende parkeergelegenheid
• Duurzaam energieconcept

Onderdeel van een visionair totaalconcept met een
hemelse uitstraling: Maankwartier in Heerlen

Maankwartier:
kennismaking
ICOON VAN PARKSTAD EN HEERLEN

Maankwartier vanuit de lucht: avondimpressie van het totale project.

Het is een wonderlijke smeltkroes
van historie en toekomst, van
werk en ontspanning, van rust en
hectiek. Een staaltje architectonische
‘fusion cooking’. En midden in dit
stralende middelpunt van Heerlen
komen 15 winkels. Interesse om
mee te doen in dit bijzondere
avontuur?

Wie straks nog nooit van Maankwartier
heeft gehoord, is niet van deze planeet.
Want wat de Eiffeltoren voor Parijs is,
wordt Maankwartier voor Heerlen. Zoals
de Eiffeltoren geen introductie nodig
heeft, zo zal Maankwartier nooit meer
om een beschrijving vragen zodra ze in
volle glorie schittert. Want Maankwartier
zal met haar onaardse uitstraling voor
zich spreken.
De citadel in de stad – compleet met een
vijver op hoogte en een nog nergens op
de wereld vertoonde heliostaat – is
voorzien van planeten, majestueuze
poorten en experimentele duurzame
verlichting. Het heeft gevels die bij
elkaar maar liefst 3 kilometer lang zijn,
vol bogen en bijzondere bouwsels en
daken vol groene glorie.
15 WINKELRUIMTES

Met 9 miljoen bezoekers en passanten
per jaar is Maankwartier meer dan een
infrastructureel hoogtepunt, met ontelbare trein-, bus- en taxibewegingen per
dag. Naast een hemels hotel, vele
karakteristieke kantoorruimten, ruim
honderd hoogwaardige appartementen
en 850 ondergrondse parkeerplaatsen
zijn ook 15 commerciële ruimtes onderdeel van dit plan. Winkelruimtes die
allemaal in grootte, inrichting en sfeer
van elkaar verschillen en die uw assorti-

ment op unieke wijze tentoonstellen.
Maankwartier is een totaalconcept met
sterallure waar u als ondernemer uw
voordeel mee kunt doen. Een winkel in
Maankwartier is verzekerd van een
miljoenenpubliek, van aandacht van de
media, van aandacht uit de toeristische
branche, van aandacht van uw (jaloerse!)
concurrenten!
EEN BELEVING

De plannen zijn klaar en de uitvoering
is begonnen. Tot Maankwartier geheel
gerealiseerd is een poging om deze
beleving in woorden te vangen.
Stelt u zich eens voor: een plek in hartje
Heerlen, centrum van Parkstad Limburg,
centraal in de Euregio. Een uniek kunstzinnig en architectonisch hoogstandje
met baanbrekende noviteiten op een
knooppunt van infrastructuur. Miljoenen
bezoekers en passanten bewonderen het
gebouw, werken er in een kantoor, wonen
in één van de bijzondere appartementen.
Reizigers komen met de auto, lopend,
fietsend of per trein en gaan per bus of
taxi. Levensgenieters zitten op een terras
op het plein, winkelend publiek koopt er
kleding en luxe snuisterijen. Zakenlui
ontmoeten elkaar en doen er zaken.
Gezinnen en verliefde stellen wandelen
in het park met lommerrijke bomen,
toeristen genieten van een imposant
geheel dat Heerlen een kosmopolitische

Cultuurpaleis Schunck* met daarachter het heerlijke Pancratiusplein.

uitstraling geeft. De één ziet in de bogen
de oude mijnschachten, een ander proeft
Toscaanse sferen. Of zijn het toch vormen
van maangestalten? Wat is het eigenlijk?
Het is een wonderlijke smeltkroes van
historie en toekomst, van werk en ont-

spanning, van rust en hectiek. Een staaltje
architectonische ‘fusion cooking’. En
midden in dit stralende middelpunt van
Heerlen komen 15 winkels. Interesse in
deze unieke kans?

Met 9 miljoen bezoekers en passanten per jaar is Maankwartier meer
dan een infrastructureel hoogtepunt, met ontelbare trein-, bus- en
taxibewegingen per dag.

VOOR ONDERNEMENDE ZIELEN

Er is geïnvesteerd in schoonheid en dat
warmt de ziel. Volgens bedenker en
kunstenaar Michel Huisman wordt
Maankwartier ‘knettermooi’ en raakt
het je in je wezen. Daarom is het een
goede plek voor ondernemers. Want
meedoen in dit concept is niet alleen een
onderneming, het is ook een avontuur:
u doet mee aan de toekomt van Heerlen.
Het ondernemersklimaat is er prima:
de bereikbaarheid ideaal, de bezoekersaantallen maximaal. Heerlen is immers
een van de meest bezochte winkelsteden
van de Euregio. Niet alleen door de vele
exclusieve modezaken, boetiekjes, internationale modeketens en warenhuizen
en het aantrekkelijk horeca-aanbod, maar
ook vanwege de Woonboulevard in de
Cramer. Met zijn 140.000 m2 de grootste
woonboulevard in Europa en daarmee
een enorme publiekstrekker.
Is meedoen aan de toekomst ook iets
voor u? Stap in en reis mee naar de
nieuwe Maan! Het wordt een reis om
nooit te vergeten!

Toscaanse sferen kenmerken Maankwartier.
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Maankwartier:
positionering
A ONCE IN A LIFETIME OPPORTUNITY

Midden in dit bruisende Maankwartier
komen dus 15 winkels. Winkels om van
te dromen en uniek in hun soort
vanwege hun hemelse ambiance. Het
worden winkels met grandeur, in een
setting zoals deze al tientallen jaren niet
meer is gebouwd. Dat vraagt wel om een
exploitant met klasse, een eigenaar met
emotie en gevoel voor allure. Maankwartier is immers een totaal-andersdan-anders-concept dat de kans biedt
voor jarenlang goed rendement. Want
Maankwartier is in al haar facetten in de
eerste plaats ontworpen voor mensen.
Voor u. Voor uw publiek. Het is een vorm
van nieuwe warmte en die warmte doet
de mens goed. Daarom zal men er graag
vertoeven. Er is geïnvesteerd in schoonheid en dat warmt de ziel. Daarom is het
een goede investering.

In Heerlen is verrassend veel aandacht voor de beeldende kunst.

Een ondernemer zoals u laat deze kans
niet voorbij gaan. Waarom niet? Omdat
Maankwartier een aantal ijzersterke
punten met veel potentie heeft. Die
garanderen door de jaren heen bezoekers
uit alle windrichtingen en van alle
markten: gezinnen, zakenlui, toeristen,
evenementbezoekers, wetenschappers,
winkelend publiek, levensgenieters,
verliefde stellen of senioren: ze zullen
Maankwartier op waarde weten te
schatten en er graag vertoeven. Om er
vervolgens steeds terug te komen en er vol

passie aan anderen over te vertellen: daar
moét je naar toe! Die ijzersterke punten?
Lees verder en verwonder u zelf.
1. MAANKWARTIER:
EEN UNIEK TOTAALCONCEPT

Meedoen aan dit architectonische hoogstandje is meedoen aan de toekomst.
Een concept als dit is de afgelopen
decennia nergens meer in Nederland
gebouwd. Heerlen krijgt het. Maankwartier is vol emotie, intimiteit, gezellig
geroezemoes, warme tinten, terrassen,
bomen en bloemen en planten. Het is
kindvriendelijk. Opmerkelijk geluidsarm ontworpen. En het heeft grandeur.
Pleinen met loggia’s met in de galerijen
juist authentieke winkels.
Stijlvolle kantoren. Riante appartementen
die soms trapsgewijs over de bogen
verdeeld zijn. Restaurants en grand
cafés en zonnige terrassen. En er is
ruimte. Zelfs de smalste doorgang is nog
altijd breed. Gloedvolle ornamenten
bevestigen de sfeer. Vooral bij volle maan.
De vormgeving van Maankwartier is
ongeëvenaard. Innovatief en verbazingwekkend. Een stedenbouwkundig
hoogtepunt op een toplocatie. Vergelijkingen met Gaudi, Hundertwasser en
anderen liggen voor de hand. Dit unieke
project is geen droom maar betaalbare
realiteit voor bewoners en ondernemers.

Een ondernemer zoals u laat deze
kans niet voorbij gaan. Waarom
niet? Omdat Maankwartier een
aantal ijzersterke punten met veel
potentie heeft. Die garanderen
door de jaren heen bezoekers
uit alle windrichtingen en van
alle markten.

Uit onderzoek blijkt dat Parkstad
95% van het eigen bestedingspotentieel in de dagelijkse - en 89%
in de niet dagelijkse artikelensector
aan zich bindt. Van het totale
bestedingspotentieel (1.258 mln.)
2. MAANKWARTIER:

3. MAANKWARTIER:

MIDDEN IN HET PULSEREND HART VAN

CENTRAAL IN PARKSTAD LIMBURG

HEERLEN EN PARKSTAD

Door haar centrale ligging bereikt
Maankwartier in een straal van 25
kilometer 608.000 inwoners. Heerlen is
onderdeel van de Euregio Maas-Rijn
met de kernsteden Maastricht, Aken en
Luik. Zo bezien bedient Maankwartier
in een straal van 50 kilometer 3,7 miljoen
inwoners in 3 landen, in 3 talen. Brussel
ligt op 1 uur, Amsterdam op 2 uur, Parijs
en Frankfurt op 3 uur en Londen op 4
uur rijden. Binnen 1 uur rijden treft u 8
vliegvelden aan.

Per jaar trekken er 9 miljoen passanten
doorheen. Omdat Maankwartier op een
infrastructureel knooppunt wordt
gebouwd en aan de voet van de stad ligt,
passeren er dagelijks tienduizenden
bezoekers. Treinreizigers, bus- en taxipassagiers, automobilisten, winkelend
publiek, kantoorpersoneel, bioscoopbezoekers, theaterbezoekers jong en
oud, busstationgebruikers. Ze komen
elke dag door Maankwartier en daarmee
langs het hotel met haar uitnodigende
terras met de prachtige glazen luifel.
En dat is goed voor de commercie! Want
de Heerlense binnenstad neemt met haar
aandeel in het bestedingspotentieel de
onbetwiste koppositie in. Heerlen vormt
de belangrijkste aankoopplaats voor
boodschappen, parfumerie en drogisterijartikelen, kleding & mode, schoenen &
lederwaren, media, hobby en vrijetijdsartikelen, huishoudelijke artikelen,
bruin- en witgoed. Woonboulevard In
de Cramer en Parkstad Limburg Stadion
trekken daarbij elk jaar tienduizenden
bezoekers extra. En ondanks dat
Maankwartier hartje Heerlen ligt, is het
voor iedereen uitmuntend bereikbaar.
Want Heerlen sluit naadloos aan op het
internationale wegen- en railnet.

blijft ongeveer 1.156 miljoen
binnen de regio.
Het gezellige winkelcentrum biedt voor ieder wat wils.

Binnenstedelijke situering.

Uit onderzoek blijkt bovendien dat
Parkstad 95% van het eigen bestedingspotentieel in de dagelijkse artikelensector
en 89% in de niet dagelijkse artikelensector aan zich bindt. Van het totale
bestedingspotentieel binnen Parkstad
Limburg (1.258 mln.) blijft ongeveer 1.156
miljoen binnen de regio en besteden de
inwoners bij winkels in de eigen regio!
Een leuke omzet voor uw winkel!
Winkelen is een volwassen toeristische
markt geworden en winkels worden meer
en meer een belevingsconcept. Daarbij
is een wisselwerking tussen het filiaalbedrijf en de zelfstandig ondernemer
nodig. Landelijk bekende bedrijven zijn
nodig voor enige herkenbaarheid maar
zelfstandig ondernemers zijn nodig voor
het onderscheidende vermogen van een
winkelgebied.

Maankwartier

Winkelcentrum

Schunck

Schouwburg

Genoeg keuze op de markt van Heerlen.

Parkstad Limburg heet levensgenieters en liefhebbers van een rijk cultureel leven hartelijk welkom.

4. MAANKWARTIER:

5. MAANKWARTIER:

ONMISBAAR BINNEN DE BRUISENDE ECO-

‘TREKPLEISTER’ IN EEN TOERISTISCH

NOMIE VAN ZUID-LIMBURG

TOPGEBIED

Zuid-Limburg heeft 30.000 bedrijven
met 280.000 banen en staat in de top-3
van meest innovatieve bedrijven in
Nederland, in de top 3 van ziekenhuizen
in Nederland en het heeft de 6e plaats in
de top 40 van economisch best presterende
regio’s. De Campus Chemelot, de Maastricht Health Campus en Brainport ZuidOost Nederland maken dat er binnen 1 uur
reistijd 2,2 miljoen banen te vinden zijn
(ter vergelijking: in de regio Amsterdam
1,7 miljoen!). Bovendien heeft de regio
de snelst dalende werkeloosheid van
Nederland.

Parkstad Limburg is de snelst groeiende
toeristische bestemming van Nederland.
Maankwartier zal als Gesamtkunstwerk
veel toeloop van toeristen krijgen. Maankwartier kan zich met gemak meten met
andere toeristische attracties in Heerlen.
Denk hierbij aan de grootste woonboulevard van Europa die als het ware om de
hoek van Maankwartier ligt, het
Thermenmuseum, de vele festivals en
evenementen in Heerlen zoals de Taptoe
en Cultura Nova.

Daarnaast vestigen steeds meer kennisintensieve bedrijven zich in Heerlen.
Daarvoor zijn speciaal ingerichte
bedrijventerreinen beschikbaar zoals
Coriopolis en het grensoverschrijdende
Avantis. Heerlen wordt omgeven door
kennisinstituten. De Zuyd Hogeschool
(7500 studenten), de Open Universiteit
Heerlen en de Technische Hogeschool
Aken (RWTH) met 40.000 studenten.
Dat het bruist in Zuid-Limburg is dus
wel duidelijk! Op die ‘buzz’ zal Maankwartier bloeien!

Jongeren vertoeven graag in deze kleurrijke stad.

Daarnaast ligt het prachtige Heuvelland
bij wijze van spreken in de achtertuin.
Honderdduizenden Heuvellandtoeristen
genieten daar van de natuur, maar komen
graag naar Heerlen om ook een dagje te
winkelen en te genieten van de stadse
geneugten die Heerlen te bieden heeft.
En natuurlijk mogen Heerlen en Maankwartier zich verheugen op de vele
bezoekers uit België en Duitsland. Zij
weten Heerlen nu al te vinden om lekker
te shoppen en zullen zeker nog vaker in
de stad vertoeven als zij niet alleen in
het buitenland zijn, maar ook nog eens
tussen de sterren kunnen verblijven!
Het Nederlands Mijnmuseum neemt je mee naar het boeiende verleden van Heerlen.

Profiteer nu! Straks zit u op een
A-locatie, maar u betaalt daarvoor
geen A-locatieprijs!
...
Wie wil zijn winkel nou niet op een
plek hebben waar iedereen het over
6. MAANKWARTIER:
VERANTWOORD DOOR EEN DUURZAAM
ENERGIECONCEPT

De Parkstedelijke natuur is zowel zomers als winters een zaligheid.

Tijdloosheid en schoonheid zijn heel
belangrijk in Maankwartier. Maar ook
het energieconcept, de kwaliteit van de
materialen, het meervoudig ruimtegebruik en de multifunctionaliteit bepalen
het hoge duurzaamheidsgehalte van
Maankwartier. En die duurzaamheid
gaat nog verder: gebruikers moeten er
prettig en gezond kunnen werken, wonen
of vertoeven en het milieu wordt niet
bovenmatig belast. Zo worden alle daken
voorzien van sedumbeplanting. Groene
daken dus, waar men graag over uitkijkt
vanaf de hoger gelegen delen.
Er worden ook enkele baanbrekende
noviteiten ingebouwd zoals duurzame
verlichting en ondergrondse waterbassins.
Daarnaast is een collectieve duurzame
energievoorziening ontwikkeld die
voorziet in de warmte- en koude-behoefte
van gebruikers. En waarmee uiteraard
ook veel CO2 wordt gereduceerd. Duurzaam ondernemen is helemaal van deze
tijd. Door mee te doen aan dit concept
laat u zien maatschappelijk verantwoord
bezig te zijn. Goed voor uw imago!
7. MAANKWARTIER:

Het GaiaZOO is de meest innovatieve en moderne dierentuin van Europa.

OP EEN A-LOCATIE VOOR EEN GUNSTIGE PRIJS

Straks zit u op een A-locatie, maar u
betaalt daarvoor geen A-locatieprijs!

Daar zit meteen al de eerste winst. Voor
een gunstige prijs kunt u ondernemen
midden op het knooppunt van de stad,
midden in een Gesamtkunstwerk, met
meer dan voldoende parkeergelegenheid
voor uw bezoekers en uw personeel.
Wie wil zijn winkel nou niet op een plek
hebben waar iedereen het over zal hebben
en waar iedereen naar toe wil? Een plek
die mensen gezien willen hebben?
Dat meer ondernemers toekomstig
brood zien in dit grootse project blijkt
wel uit het feit dat het grootste deel van
het volledige project commercieel gedekt
is, terwijl er amper een schop de grond
in is gegaan. Grote bedrijven hebben al
definitief aangegeven zich graag in Maankwartier te vestigen. Dat is uniek in
Nederland op dit moment gezien de recent
economische geschiedenis. Zo neemt
supermarktketen Jumbo 6.000 m2 af.
En een A-locatie zal het zeker worden
(elke dag gaan er nu al 45 duizend mensen
doorheen). Maankwartier is een bronpunt
met een aangename verblijfskwaliteit.
Het markeert een transformatie voor
Heerlen en Parkstad, met nieuw gevonden
elan. Ondernemen in Maankwartier is
een statement, waarbij u uitdrukt dat
u meedoet aan de nieuwe periode van
Heerlen!

zal hebben en waar iedereen naar
toe wil? Een plek die mensen
gezien willen hebben?

Maankwartier:
het project
BELANG VAN HET PROJECT

Kunstenaar Michel Huisman presenteert Maankwartier aan de inwoners van Parkstad.

Weller heeft vanaf het begin geloofd in
de potentie van Maankwartier. Het is
positief voor het imago en voor het zelfbewustzijn van de regio dat deze plek een
opwaardering krijgt. Investeren in deze
locatie, de entree van het hele stedelijk
gebied en waar dagelijks 45.000 mensen
met de trein of de bus de stad binnen
komen, levert een hoog maatschappelijk
rendement op. Ook het ministerie van
Infrastructuur en Milieu steunt de maatschappelijke gedachte achter het project
Maankwartier.
MAANKWARTIER

Maankwartier is bedacht door kunstenaar
Michel Huisman en technisch ondersteund door Wauben Architects. Goed
beschouwd is Maankwartier eigenlijk één
groot kunstwerk dat de mogelijkheid biedt
om er in te wonen, te werken, te winkelen
en te recreëren. Technisch gezien bestaat
Maankwartier straks uit ca. 94.000 m 2
waarvan 16.000 m2 kantoren, 12.000 m2
grootschalige detailhandel, 2.000 m 2
kleinschalige winkels, 8.000 m 2 hotelen horecavoorzieningen, het treinstation met commercie, bus-station, 100
woningen en circa 850 ondergrondse
parkeerplaatsen. Gevoelsmatig gezien
heeft Maankwartier echter nog veel
meer: het is een belevenis die je raakt
in je ziel.

Want in de inspirerende omgeving van
Maankwartier ben je niet alleen op doorreis, maar stap je uit om te ontmoeten,
te recreëren, te winkelen. Het is een
mooi nieuw stukje Heerlen dat toekomstbestendig is. Niet alleen vanwege
haar duurzame karakter, maar ook omdat
het staaltje hoogstaande architectonische
fusion cooking is, waar iedereen met
open mond naar zal komen kijken en
over zal praten als over een avontuurlijke
belevenis die men gezien moet hebben.

We zijn er in geslaagd om bij

DE KUNSTENAAR

laatste bouwnormen en inzichten en
zijn de nieuwste toepassingen gebruikt.
Er is veel aandacht besteed aan mogelijke
trillingen en geluidsoverlast vanuit de
spoorse omgeving en het station. Meer
dan nodig is en meer dan de regels voorschrijven.

Michel Huisman (Heerlen, 1957) is beeldhouwer van poëtische objecten die
gevarieerde associaties oproepen. Geen
architect. En toch is zijn architectuurontwerp uitzonderlijk van schoonheid
en tegelijk buitengewoon praktisch.
Schoonheid, sfeer en kwaliteit, uitmondend in een aangename leefomgeving.
Speciaal gecreëerd voor de mens. Bewoner,
bezoeker, passant, winkelier. Mensen
met een hart voelen zich in dit hart van
de stad thuis. Iedereen die de taal van het
hart spreekt, verstaat Maankwartier en
voelt zich er gehoord.
TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Wauben Architects uit Geleen heeft daarbij het briljante voorstellingsvermogen
van Huisman pragmatisch omgezet naar
realiteit. Voor dit complexe bouwproject
is natuurlijk rekening gehouden met de

Maankwartier een aangenaam
binnenklimaat te bereiken op het
gebied van trillingen en geluid.

SAMENWERKING

Samen zorgen ze ervoor dat er straks een
gebouw staat dat lijkt alsof het er al 100
jaar staat. Gebouwd met degelijke
materialen zoals men dat vroeger deed.
En niks metselen langs een touwtje,
maar met een ouderwets vakmansoog.
Zo komt de mix van stijlen extra tot zijn
recht: industriële bouw die doet denken
aan oude mijnschachten maar ook aan een
Romeins verleden en met een knipoog
naar de aardkleuren in Toscane. Compleet
met planeten, sterren en een raamindeling
die aan de buitenkant vrijwel geen

herhaling kent. Binnenkort kan een
onderdeel daarvan van u zijn. Interesse?
DE ONTWIKKELAARS

Maankwartier wordt ontwikkeld door
Weller Vastgoed Ontwikkeling BV, Bouwontwikkeling Jongen BV (onderdeel van
Volker-Wessels), de gemeente Heerlen en
NS Poort. De in deze brochure aangeboden
ruimtes worden ontwikkeld door Weller
Vastgoedontwikkeling BV.

In de inspirerende omgeving van
Maankwartier ben je niet alleen op
reis, maar stap je uit om te ontmoeten, te recreëren, te winkelen. Het is
een mooi nieuw stukje Heerlen dat
toekomstbestendig is.
Planning

Er werken echte vakmensen aan Maankwartier!

Bouwdeel

Bouwstart

Oplevering

Noord

25 juni 2012

Begin 2015

Overkluizing/plaat sec

2e kwartaal 2012

3e kwartaal 2013

Gebouwen op plaat

4e kwartaal 2013

3e kwartaal 2015

Zuid

1e kwartaal 2014

Eind 2016

Parkstad:
retailgegevens
In vergelijking met Maastricht
en Mergelland en de Westelijke
Mijnstreek komt Parkstad er als
geheel het beste uit.

Natuurlijk wilt u voordat u aan deze
maanreis begint wel weten hoe Heerlen
er voor staat qua retailstructuur. Daarom
hier enkele gegevens waaruit u kunt
opmaken dat het prima gesteld is met de
bezoekersaantallen en het aanbod.
Maankwartier is daarmee absoluut
toekomstbestendig!

Kerngetallen (2009)
Regio		 Parkstad Limburg
			

DE REGIONALE RETAILSTRUCTUUR

Het centrum van Heerlen wordt getypeerd als hoofdwinkelcentrum en is
bovenregionaal verzorgend vanwege het
grote aanbod. Dat aanbod ziet er als
volgt uit:
• dagelijks aanbod: 50 winkels
- 8.357 m² wvo
• niet-dagelijks aanbod: 242 winkels
- 70.235 m² wvo
• totaal: 292 winkels
- 78.592 m² wvo

Aantal inwoners		

254.549

Aanbod detailhandel
- aantal winkels		
- m2 wvo		
- m2 wvo per winkel		
- m2 wvo per 1.000 inwoners		

1.566
468.354
299
1.340

Binding per artikelgroep
100%
80%

In vergelijking met Maastricht en
Mergelland en de Westelijke Mijnstreek
komt Parkstad er als geheel het beste uit.

2009

60%

81%
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90%

90%

Media

Hobby

Huishoudelijk

Bruin en wit

89%

40%
20%
0%
Kleding

Dhz en tuin

Wonen

Regionale koopstromen (2009)
Dagelijkse boodschappen

Niet-dagelijkse boodschappen

• koopkrachtbinding: 95%
• koopkrachtafvloeiing: 5%
• koopkrachttoevloeiing: 5%

• koopkrachtbinding: 88,5%
• koopkrachtafvloeiing: 11,5%
• koopkrachttoevloeiing: 17%

Uit de regionale koopstroom cijfers blijkt
dat Heerlen een goede koopkracht heeft.

Aanbod naar branchegroep (2009)
Regio
		

m2 wvo

Parkstad Limburg
per 1.000 inw.

Dagelijkse artikelen

82.759

- Mode & luxe
- Vrije tijd
- In en om huis
- Overig
Totaal aanbod

Maastricht en Mergelland
m2 wvo
per 1.000 inw.

Westelijke Mijnstreek
m2 wvo
per 1.000 inw.

325

71.240

349

55.594

367

99.303

390

103.351

506

62.443

413

27.279

107

15.522

76

16.858

111

243.894

958

113.310

555

131.282

868

15.119

59

9.985

49

7.843

52

468.354

1.840

313.408

1.535

274.020

1.811

Branche mix (2009)
Dagelijkse artikelen
Mode & luxe
Vrije tijd
In en om het huis
Overig

Parkstad en met Heerlen als centrum
steken er met kop en schouders qua
retail bovenuit omdat het hele sterke
punten heeft:
• Het is het belangrijkste winkelgebied
in Parkstad Limburg.
• Het heeft een bovenregionaal koopcentrum functie.
• Er is een sterke concentratie van
modisch-recreatief winkelaanbod.
• Dit wordt aangevuld door meer
doelgericht aanbod (branchegroep in
en om huis).
• Het niet-dagelijkse aanbod is compleet
en gevarieerd.
• Heerlen kent diverse trekkers in de
niet-dagelijkse artikelensector, daar
profiteert de rest van mee.
• Er is een goede mix van kleinschalige

en grootschalige formules.
• Er zijn goede horecavoorzieningen.
• De multifunctionaliteit van de
binnenstad is groot.
Daardoor is vrijwel elke branche in
Parkstad ten opzichte van Maastricht en
de Westelijke Mijnstreek als beste
vertegenwoordigd.
In heel Parkstad neemt Heerlen een
bijzondere positie in. Samen met Woonboulevard In de Cramer mag het centrum
van Heerlen zich verheugen op verreweg
de meeste bezoekers. De Heerlense
binnenstad neemt met haar aandeel in
het bestedingspotentieel de onbetwiste
koppositie in en vormt de belangrijkste
aankoopplaats voor boodschappen,

parfumerie en drogisterijartikelen,
kleding & mode, schoenen & lederwaren,
media, hobby en vrijetijdsartikelen,
huishoudelijke artikelen en bruin- en
witgoed.

een kledingstuk in uw etalage bewonderen of trek hebben in een broodje of kop
koffie. Als maar 1% hiervan uw winkel
aandoet, dan kunt u zich verheugen op
honderden aankopen per dag!

Heerlen heeft dus een toppositie in de
regionale retailstructuur. Door de toevoegingen van Maankwartier en verdere
ruimtelijke versterkingen verankert de
binnenstad haar toppositie in de
regionale retailstructuur, passend bij
een primair verzorgingsgebied van circa
200.000 inwoners.
VERWACHT DRUKTEBEELD

Per dag passeren er tienduizenden
mensen Maankwartier. Bezoekers die
onderweg nog snel een cadeautje kopen,

Heerlen heeft een goede koopkracht!

Maankwartier:
ons aanbod/
plattegronden
Maankwartier: een plaatje!

U kunt kiezen uit 15 winkelruimtes in
verschillende groottes, van 79 m2 tot
4300 m2. Ze zijn (getuige de plattegronden
achterin deze brochure) allemaal anders en
daarmee uniek van opzet. Kernpunt van
elke ruimte is de bijzondere uitstraling,
zowel aan de binnenkant als aan de
buitenkant. De aantrekkingskracht op
bezoekers is groot, deze bijzondere
‘zwaartekracht’ trekt bezoekers uw
winkel binnen!

Maankwartier is uitstekend bereikbaar, zowel voor de bezoekers, de
bewoners als voor het laden en lossen
van uw koopwaar!

OPLEVERINGSNIVEAU

De winkelruimte wordt casco opgeleverd,
dus ruwe wanden, onafgewerkte vloer en
dito plafond en voorzieningen tot in de
meterkast. De beglazing aan de zonzijde
is zonwerend, vergelijkbaar met screens.
Het is mogelijk dat Maankwartier op
het Mijnwaterproject of een ander duurzaam energieconcept wordt aangesloten.
Dat betekent dat er dan vloerverwarming
of een andere voorziening voor de
levering van warmte en koude wordt
aangebracht. Met betrekking tot de
specifieke voorwaarden willen wij u te
zijner tijd graag nader informeren.

OVERZICHT HUURPRIJZEN

De verschillende ruimtes kennen natuurlijk verschillende huurprijzen. Achterin
deze brochure vindt u plattegronden
van alle ruimtes en hun typenummer.
Verderop leest u welke huurprijs bij
welk typenummer hoort.
LEVERINGEN EN DIENSTEN

U kunt naast het huren van een winkelruimte in een geweldige ambiance
natuurlijk nog voor veel meer diensten
bij ons terecht. Wij regelen voor u
bijvoorbeeld de schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten, het onderhoud en
beheer van de eventuele gezamenlijke

alarm- en brandmeldinstallatie van het
gebouw, cameratoezicht, het onderhoud
van de verwarmingsinstallatie, een huismeester, enz. De kosten hiervan worden
in de huurprijs verrekend. U wordt daardoor ontlast van heel wat bijkomende
zaken en regelwerk. Zo kunt u zich met
volle overgave en aandacht helemaal op
uw onderneming richten.
AANBRENGEN RECLAME-UITINGEN

Maankwartier is absoluut een zéér bijzonder en prestigieus object, gelegen op
een toplocatie. U zult begrijpen dat deze
bijzondere uitstraling van het complex
moet worden bewaakt en bewaard.

De goed bereikbare en overzichte-

Kempkensweg

lijke parkeergarages zijn flexibel te
bus

gebruiken voor de verschillende
doelgroepen. Bewoners, gebruikers

trein

en bezoekers van de grootschalige
detailhandel hebben allen eigen
Saroleastraat

toegangen, trappen en liften.

Geerstraat

Wilt u daarom als huurder op, aan of
rondom de gehuurde winkelruimte
reclame-uitingen en dergelijk aanbrengen,
vraag daar dan eerst van tevoren
toestemming voor.
BEREIKBAARHEID

Maankwartier is uitstekend bereikbaar,
zowel voor de bezoekers, de bewoners,
als voor het laden en lossen van uw koopwaar! Automobilisten vinden gemakkelijk
hun weg via de Stadsautobaan, Cityring
of Binnenring. De hoger gelegen pleinen
zijn niet toegankelijk voor autoverkeer
(m.u.v. hulpdiensten natuurlijk). Het is
een domein voor voetgangers.
De in- en uitgang van de noordelijke
parkeergarage (ca. 500 plaatsen) is met
de in- en uitvoegstroken ontsloten aan
de Spoorsingel. De in- en uitritten van de
zuidelijke ondergrondse parkeergarage
(ca. 350 plaatsen ) liggen ingebed in het
zuidelijk Stationsplein.

Toekomstige autobereikbaarheid Maankwartier.

De goed bereikbare en overzichtelijke
parkeergarages laten zich op verschillende
manieren flexibel compartimenteren door
de verschillende gebruikers. Bewoners,
gebruikers en bezoekers van de grootschalige detailhandel hebben allen eigen
toegangen, trappen en liften. Binnenstadse bezoekers maken gebruik van een
van de ‘openbare’ toegangen in het hart
van Maankwartier. Daarnaast zijn zowel

het noordelijk als het zuidelijk Stationsplein voorzien van 5 kortparkeerplaatsen.

Coriocenter

Looproutes van zuid naar noord.

Kortom: nergens in Parkstad is de bereikbaarheid beter dan hier. Kijkt u ook
maar eens naar de looproutes van de
bezoekers. U ziet dat Maankwartier een
natuurlijke doorgang is voor de miljoenen
mensen die jaarlijks passeren. Daarnaast
kan men via alle hoeken en gaten Maankwartier binnen lopen. Meer exposure
voor uw winkel is bijna niet te bedenken.

Kempkensweg

bus

LADEN EN LOSSEN

Expeditie vindt met name in de ochtenduren plaats aan de zuidzijde (en de plaat).
Er zijn speciale expeditiefaciliteiten aan
de keerlus in de Stationsweg en op het
Stationsplein opgenomen. Daar is de
‘dedicated’ goederenlift naar het plein
op plaatniveau gesitueerd.
De winkelunits in Noord evenwijdig aan
het spoor, de grootschalige detailhandel
aan de noordzijde en de units op de plaat
krijgen expeditie-faciliteiten en docking
stations aan de spoorzijde.
Er is dus aan maximale bereikbaarheid
voor de aanvoer van uw goederen
gedacht, alle winkels kunnen goed en
eenvoudig bevoorraad worden. De
expeditiestromen van alle gebieden zijn
van elkaar gescheiden. Zo ervaren
gebruikers en bezoekers geen hinder
van elkaar.

trein

Saroleastraat
Geerstraat

Looproutes van noord naar zuid.

Coriocenter

Maankwartier gezien vanaf City Ring Noordzijde.

Overzicht GDV en KDV
Gebouw
Aard
Type
Verdieping
Locatie
BVO (m2)
Huurprijs per m2
									

Expeditie.

Bijzonderheden
casco prijspeil 1 juli 2012

1

Gebouw D

KDV

DSA

2

Plaat

111

475

2

Gebouw D

KDV

DSB

2

Plaat

111

475

3

Gebouw D

KDV

DSC

2

Plaat

111

475

4

Gebouw D

KDV

DSD

2

Plaat

107

475

5

Gebouw I

KDV

iSA

1

Noord

95

395

6

Gebouw I

KDV

iSB

1

Noord

232

350

7

Gebouw I

KDV

iSC

1

Noord

153

350

8

Gebouw I

KDV

iSD

1

Noord

135

375

9

Gebouw I

KDV

iSE

1

Noord

92

375

10

Gebouw I

KDV

iSF

1

Noord

79

350

11

Gebouw I

KDV

iSG

1

Noord

126

350

12

Gebouw I

KDV

iSH

1, 2

Noord

308

395

Twee lagen

1
2
3

Noord
Noord
Noord

440
732
726

275
195
195

Drie lagen
Roltrapverbinding

13
Gebouw F
GDV
FSA
					
			
		

14
Gebouw A
GDV
ASA
-1
Zuid
1.233
150
					
0
Zuid
1.914
195
					
1
Zuid
1.225
275
									
15

Gebouw B

KDV

bSA

D = gebouw
S = shop
A = type

2

Zuid

316

250

Drie lagen
Roltrapmogelijkheid
ASA geheel of als delen
van minstens 1.000 m2

500 plaatsen

gebouw H

gebouw I

iSB

iSC

iSD
iSE

iSA

iSF
iSG

gebouw G

iSH

busstation
s t

FSA

gebouw F
DSA
DSB

gebouw D

DSC

gebouw C

treinstation
DSD

gebouw A

laag 0

ASA
hotel

Jumbo

bSA

gebouw B

350
0 plaatsen

ho

re
ca

iSA
verdieping 1
Noord
95m2
-

1 ingang
hoekunit
terrasmogelijkheid
veel daglicht
tegenover Heliostaat

<
In
ga
ng

LEGENDA

algemeen
wonen
KDV
betreffende unit
GDV
GDV supermarkt
kantoren
parkeren
expeditie
techniek
horeca

Vloerbelasting: 5,0 kN/m2
netto inwendige hoogte: 4.15 m1
(excl. installaties, plafondisolatie en
incidentele constructiedelen)

iSB
verdieping 1
Noord
232m2
- 2 ingangen
- koppeling mogelijk met iSC middels
portalen (samen 385m2)
- terrasmogelijkheid
- tegenover Heliostaat

an
< In g
g

<
In g
an
g

LEGENDA

algemeen
wonen
KDV
betreffende unit
GDV
GDV supermarkt
kantoren
parkeren
expeditie
techniek
horeca

Vloerbelasting: 5,0 kN/m2
netto inwendige hoogte: 4.15 m1
(excl. installaties, plafondisolatie en
incidentele constructiedelen)

iSC
verdieping 1
Noord
153m2
- 1 ingang
- koppeling mogelijk met iSB middels
portalen (samen 385m2)
- terrasmogelijkheid
- tegenover Heliostaat

ng
< Inga

LEGENDA

algemeen
wonen
KDV
betreffende unit
GDV
GDV supermarkt
kantoren
parkeren
expeditie
techniek
horeca

Vloerbelasting: 5,0 kN/m2
netto inwendige hoogte: 4.15 m1
(excl. installaties, plafondisolatie en
incidentele constructiedelen)

iSD
verdieping 1
Noord
135m2

In g a

ng >

- 1 ingang
- terrasmogelijkheid
- tegenover Heliostaat

LEGENDA

algemeen
wonen
KDV
betreffende unit
GDV
GDV supermarkt
kantoren
parkeren
expeditie
techniek
horeca

Vloerbelasting: 5,0 kN/m2
netto inwendige hoogte: 4.15 m1
(excl. installaties, plafondisolatie en
incidentele constructiedelen)

iSE
verdieping 1
Noord
92m2

In g

an

g

>

- 1 ingang
- fysieke koppeling mogelijk met bovengelegen atelierwoning (zit niet in de
huurprijs)
- terrasmogelijkheid
- tegenover Heliostaat

LEGENDA

algemeen
wonen
KDV
betreffende unit
GDV
GDV supermarkt
kantoren
parkeren
expeditie
techniek
horeca

Vloerbelasting: 5,0 kN/m2
netto inwendige hoogte: 4.15 m1
(excl. installaties, plafondisolatie en
incidentele constructiedelen)

iSF
verdieping 1
Noord
79m2

In

ga

ng

>

- 1 ingang
- fysieke koppeling mogelijk met bovengelegen atelierwoning (zit niet in de
huurprijs)
- terrasmogelijkheid
- tegenover Heliostaat

LEGENDA

algemeen
wonen
KDV
betreffende unit
GDV
GDV supermarkt
kantoren
parkeren
expeditie
techniek
horeca

Vloerbelasting: 5,0 kN/m2
netto inwendige hoogte: 4.15 m1
(excl. installaties, plafondisolatie en
incidentele constructiedelen)

iSG
verdieping 1
Noord
126m2
- 1 ingang
- terrasmogelijkheid
- tegenover Heliostaat

In

g

g
an

>

LEGENDA

algemeen
wonen
KDV
betreffende unit
GDV
GDV supermarkt
kantoren
parkeren
expeditie
techniek
horeca

Vloerbelasting: 5,0 kN/m2
netto inwendige hoogte: 4.15 m1
(excl. installaties, plafondisolatie en
incidentele constructiedelen)

iSH
verdiepingen 1 en 2
Noord
308m2
- 2 ingangen
- ontsluiting vanaf Maanplein en
Plaat mogelijk
- unit bestaat uit 2 lagen
- terrasmogelijkheid
- tegenover Heliostaat

>
an g
In g
tin g
ic h r d
r
g
o
No
i tin
slu r tier plein
t
n
a
o
an
w
ank en Ma
Ma

LEGENDA

algemeen
wonen
KDV
betreffende unit
GDV
GDV supermarkt
kantoren
parkeren
expeditie
techniek
horeca
< Ingang

Ontsluiting
richting Plaat

Vloerbelasting: 5,0 kN/m2
netto inwendige hoogte: 4.15 m1
(excl. installaties, plafondisolatie en
incidentele constructiedelen)

ASA
verdiepingen -1, 0 en 1
Zuid
laag-1: 1.233m2
laag 0: 1.914m2
laag 1: 1.225m2

< Ingang
Ontsluiting
naar de
Plaat

n a O n t In g
ar sl an
d e ui t g
P l in g >
aa
t

1

-

laag -1: 2 ingangen
laag 0: 1 ingang
laag 1: 2 ingangen
per laag verhuurbaar (afhankelijk
van formule)
- mogelijkheid tot roltrap wanneer er 2
of meer lagen verhuurd worden
- ontsluiting naar hotel en plein zuid
- laag -1: rechtstreekse verbinding met
parkeergarage

n a O n t In g
ar slu an
g
pl hote iting >
ei
n l en
Zu
id

0

-1
< Ingang
Ontsluiting
naar parkeergarage

< Ingang

LEGENDA

Vloerbelasting: 5,0 kN/m2
netto inwendige hoogte: 4.15 m1
(excl. installaties, plafondisolatie en
incidentele constructiedelen)

algemeen
wonen
KDV
GDV
betreffende unit
GDV supermarkt
kantoren
parkeren
expeditie
techniek
horeca

FSA
verdiepingen 1, 2 en 3
Noord
laag 1: 440m2
laag 2: 732m2
laag 3: 726m2
laag 2+3 alleen samen verhuurbaar
laag 1: 1 ingang
laag 2: 1 ingang
laag 3: geen ingang
roltrapverbinding
terrasmogelijkheid
tegenover Heliostaat

2

Ontsluiting
naar Maanplein Noord

g
an
ng
In g s l u i t i t
<
a
t
On r P l a
a
na

< Ingang

-

3

1

LEGENDA

algemeen
wonen
KDV
GDV
betreffende unit
GDV supermarkt
kantoren
parkeren
expeditie
techniek
horeca

Vloerbelasting: 5,0 kN/m2
netto inwendige hoogte: 4.15 m1
(excl. installaties, plafondisolatie en
incidentele constructiedelen)

DSA
verdieping 2
Plaat
111m2
- 1 ingang
- tegenover station gelegen

Ingang >

LEGENDA

algemeen
wonen
KDV
betreffende unit
GDV
GDV supermarkt
kantoren
parkeren
expeditie
techniek
horeca

Vloerbelasting: 5,0 kN/m2
netto inwendige hoogte: 4.15 m1
(excl. installaties, plafondisolatie en
incidentele constructiedelen)

DSB
verdieping 2
Plaat
111m2
Ingang >
- 1 ingang
- tegenover station gelegen

LEGENDA

algemeen
wonen
KDV
betreffende unit
GDV
GDV supermarkt
kantoren
parkeren
expeditie
techniek
horeca

Vloerbelasting: 5,0 kN/m2
netto inwendige hoogte: 4.15 m1
(excl. installaties, plafondisolatie en
incidentele constructiedelen)

DSC
verdieping 2
Plaat
111m2
- 1 ingang
- tegenover station gelegen

Ingang >

LEGENDA

algemeen
wonen
KDV
betreffende unit
GDV
GDV supermarkt
kantoren
parkeren
expeditie
techniek
horeca

Vloerbelasting: 5,0 kN/m2
netto inwendige hoogte: 4.15 m1
(excl. installaties, plafondisolatie en
incidentele constructiedelen)

DSD
verdieping 2
Plaat
107m2
- 3 ingangen
- mogelijkheid tot splitsing
- tegenover station gelegen

Ingang >

In

ga

ng

>

Ingang >

LEGENDA

algemeen
wonen
KDV
betreffende unit
GDV
GDV supermarkt
kantoren
parkeren
expeditie
techniek
horeca

Vloerbelasting: 5,0 kN/m2
netto inwendige hoogte: 4.15 m1
(excl. installaties, plafondisolatie en
incidentele constructiedelen)

bSA
<

- 1 ingang
- terrasmogelijkheid
- ideaal voor horeca/restaurant

In g

an

g

verdieping 2
Zuid
316m2

Te
r

ra

sm

og

el

ijk

he

id

LEGENDA

algemeen
wonen
KDV
GDV
GDV supermarkt
kantoren
parkeren
expeditie
techniek
horeca

Vloerbelasting: 5,0 kN/m2
netto inwendige hoogte: 4.15 m1
(excl. installaties, plafondisolatie en
incidentele constructiedelen)

Contact
Weller Vastgoed Ontwikkeling BV
t.a.v. Mr. Tom Hanssen MRE
Postbus 2
6400 AA Heerlen
tomhanssen@wellernet.nl
045 - 404 86 00
Meer zien van Maankwartier? Kijk dan
op www.maankwartierexpeditie.nl.

Disclaimer
Deze brochure is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld. Weller
Vastgoedontwikkeling BV is niet aansprakelijk voor fouten of wijzigingen in
het plan c.q. programma in deze
brochure dan wel schade die zou kunnen
ontstaan door gebruik van de in de
brochure aangeboden informatie.
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