
Het Broeklandcollege is in 2009 gesloopt en 
sindsdien ligt het terrein in het centrum van 
Hoensbroek leeg.
In die periode is door bewoners van de Zandstraat een 
plan gemaakt om, in samenwerking met L’Ortye 
Zand- en Transport BV, een tijdelijk park in te richten 
op die plek. De exacte datum van start uitvoering is 
nog niet bekend, maar zal in elk geval voor het eind 
van het jaar zijn. Vanaf dat moment gaat L’Ortye aan 
de slag om grond uit te rijden over het terrein. Het 
Pauzepark is tijdelijk omdat het terrein nog altijd kan 
worden bestemd voor nieuwbouw. Naar verwachting 
is het park klaar in de loop van 2021.

De bewoners hebben samen met L’Ortye een plan bij 
gemeente ingediend om het terrein om te toveren 
tot een prachtig park. 
In het park komt een speelplek voor jongeren. Ook 
worden een trapveldje en een klimheuvel aangelegd. 
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De klimheuvel krijgt boomstammen waarop naar 
hartenlust kan worden geklauterd. Als er in de winter 
sneeuw ligt, kan er ook worden gesleed. Verder 
worden wandelpaden aangelegd en een kleine 
regenwaterbuffer.

Het park krijgt de naam Pauzepark.
De naam is op twee manieren uit te leggen. Bewoners 
en medewerkers van bedrijven in het centrum kunnen 
er terecht om te genieten van hun pauze. Maar de 
naam pauze geeft ook het tijdelijke karakter van het 
park aan omdat het mogelijk blijft dat er in de 
toekomst gebouwd wordt.

Werkzaamheden starten binnenkort.
Vanaf de start rijden er regelmatig vrachtwagens naar 
het terrein. De grond die wordt gebracht, is geschikt 
als ondergrond voor spelende kinderen. Nadat het 
heuvelachtige terrein is aangelegd volgen de paden en 
de regenwaterbuffer. 

Broeklandterrein wordt Pauzepark

De gemeente zorgt voor het gras en de bloemperken. 
De bewoners gaan het terrein beheren. Ook richten ze 
een deel van het terrein zelf in. 

De gemeente wilde over deze werkzaamheden een 
informatiebijeenkomst houden.
Dat gaat nu echter niet, vanwege de maatregelen die 
gelden rondom corona. Daarom verspreiden we deze 
nieuwsbrief.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?
Neem dan contact op met Kelly Damoiseaux. 
Telefonisch kan dat op nummer 045 560 4683. Mailen 
kan ook, naar k.damoiseaux@heerlen.nl.
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