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1 Aanleiding

• Sophianum locatie Nijswiller is 
in 2016 na 50 jaar gesloten.

• Gemeente wil een doorstart 
maken naar een nieuwe 
toekomst voor het gebied.

• Sophianum is van belang voor 
verleden en toekomst



2 Afwegingskader

• Er moet een plan komen dat kan 
rekenen op draagvlak.

• Rekening houden met belangen 
van de gemeente, omwonenden 
en bedrijven.

• Realistisch en duurzaam.

• Aantoonbare haalbaarheid.



3 Randvoorwaarden en kaders
Ruimtelijk

• Sophianum is de entreepoort naar het Heuvelland op 
de kruising van de N 278 en de N 281. 

• Er moet een betere aansluiting en afstemming 
worden gezocht bij de omliggende functies.

• Er dient gewerkt te worden vanuit 1 samenhangend 
plan. 

• Ontsluiting  mag niet leiden tot extra verkeersdruk 
voor Nijswiller.



3 Randvoorwaarden en 
kaders

Functioneel

• Nieuwe functies mogen niet 
levensbedreigend concurreren met 
bestaande functies binnen de gemeente. 
Nieuwe functies moeten vooral iets 
toevoegen. 

• Beperkte mogelijkheden voor winkelfunctie, 
logies, restaurant.

• Functies moeten interactie met de omgeving 
aangaan.



3 Randvoorwaarden en kaders

Financieel

• Bij voorkeur budgetneutraal, door alle fasen heen. 

• De gemeente heeft nog geen budgetten klaarliggen om de 
herontwikkeling te ondersteunen. 

• Nieuwe functies moeten bijdragen aan de economische 
vitaliteit van het gebied.

• Moet ook helpen om Nijswiller als kern vitaal te houden.



3 Randvoorwaarden en kaders

Planmatig

• De Gemeente wil een proces dat al op korte termijn 
successen laat zien. 

• De gemeente wil graag de regie voeren en samen met de 
inwoners het plan realistisch en haalbaar invullen en 
daarna op zoek gaan naar investeerders en exploitanten.

• De exploitatielasten moeten zo snel mogelijk worden 
afgebouwd. 



Cruciaal bij de 
opstart is het 
betrekken van de 
kern Nijswiller bij het 
bepalen van de 
ontwikkelingsrichting

In nauwe samenwerking 
met gemeente en dorps 
initiatieven

Proces



4 Aanknopingspunten 
en kansen

Kleinschalige functies
• Mogelijkheid om ondersteunend en 

aanvullend te zijn op bestaande 
concepten en producten in de 
regio. 

• Hiermee kan ook de verbinding 
met het bestaande toeristisch 
recreatief product gevonden 
worden.

• Met de concepten kan 
geëxperimenteerd worden zonder 
dat er een ‘alles of niets’ situatie 
ontstaat. 



Het sociale gezicht

• De Sophianum-locatie leent zich 
voor concepten waarbij sociaal 
maatschappelijke projecten worden 
geïntegreerd. 

• Daarnaast kan de locatie een 
ontmoetingsplek worden voor 
inwoners van de regio die als ZZP-er 
werken.

• Tenslotte liggen er ook kansen voor 
flexibele woonconcepten voor 
starters die nu soms moeilijk aan 
woonruimte komen. 

4 Aanknopingspunten 
en kansen



Verbinding met Cittaslow

• Bij Cittaslow gaat het om de 
leefomgeving, landschap, 
streekproducten, gastvrijheid, milieu, 
cultuurhistorie en behoud van 
identiteit. 

• Binnen Cittaslow profileert Gulpen-
Wittem zich met de onderwerpen 
natuur, erfgoed, kunst en cultuur en 
streekproducten en de eigenheid van 
de 10 dorpen.

4 Aanknopingspunten 
en kansen



4 Aanknopingspunten
en kansen
Monumentale architectuur

• Sophianum is in verschillende 
fasen ontwikkeld. 

• Vooral het gebouwgedeelte dat 
stamt uit het begin van de jaren 
‘60 heeft modernistische trekken 
met een op plekken Bauhaus-
achtige uitstraling. 

• Kansen om invulling te geven aan 
de duurzame en circulaire 
ambities van de gemeente. 



5 Voorstel – het concept
Sophianum heeft een unieke ligging die kansen biedt. 

Er wordt bij de ontwikkeling van het nieuwe concept gekozen 
voor de volgende uitgangspunten:

• Functies die meerwaarde bieden voor de kern Nijswiller.

• Uitnutting van haar toeristische ligging in de poort van het 

Heuvelland.

• Versterking van de lokale en regionale structuur.

• Versterking van de lokale en regionale vitaliteit.



5 Concept op hoofdlijnen

Het concept op hoofdlijnen bestaat uit een combinatie van 3 pijlers: 
het dorpsconcept, het toeristisch-recreatieve concept en het 
woonconcept.

1. Dorpsconcept: dorpshuis, buurtwinkel, buurtcafé annex flexcafé.

2. Het toeristisch-recreatieve concept: logiesfunctie met ongeveer 
15 kamers waarin qua personeel een combinatie wordt gezocht in 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast de café-
restaurant functie.

3. De derde pijler is het woonconcept. De locatie biedt plek aan een 
concept waarin met verbouw en nieuwbouw een 15- tot 20-tal 
woningen kan worden toegevoegd aan de woningvoorraad. 

Duidelijk wordt dat de 3 pijlers elkaar versterken waarbij er voor de 
eerste twee pijlers wordt uitgegaan van 1 commerciële uitbater.



5 Dorpsconcept

• De kern Nijswiller heeft een 
sterke behoefte aan een 
gemeenschapshuis of 
dorpshuis. 

• Daarnaast is er behoefte aan 
een buurtwinkel voor 
dagelijkse boodschappen 
maar die tevens een 
ontmoetingsfunctie heeft.

• Een flexcafé voor ZZPers en 
starters om te werken, 
nieuwe mensen te 
ontmoeten en nieuwe 
zakenrelaties aan te knopen. 



5 Toeristisch-recreatief concept

• Aanhaken bij Zuid Limburg als Green Destination. Logiesfunctie 
met ongeveer 15 kamers. Duurzaam, streekproducten en is bij 
voorkeur biobased. 

• Het personeel is veelzijdig inzetbaar. Een deel van het personeel 
heeft een afstand tot de arbeidsmarkt.

• De winkel met streekproducten voorziet in de behoefte van de 
toeristen en recreanten. Deze worden in de streek 
geproduceerd.

• Bezoekerscentrum Nationaal Landschap Zuid-Limburg. 

• De ideale ligging kan ook uitgenut worden als recreatief 
opstappunt. Ook fietsverhuur en algemene informatie aan 
toeristen. 



5 Woonconcept

• Sophianum is gelegen in een woonomgeving. Het ligt 
voor de hand om wonen aan de locatie toe te voegen 
om zodoende de locatie beter te betrekken bij de kern 
Nijswiller.

• Wonen sluit aan bij de speerpunten van provinciaal en 
gemeentelijk beleid. 

• De (blijvende) aanwezigheid van starters in Nijswiller is 
van cruciaal belang voor het behoud van de 
leefbaarheid. 

• Qua architectuur en stedenbouw afstemming op de 
naastliggende bebouwing.



5 Flankerende concepten

Flankerend aan de 3 hoofdconcepten kan, 
wanneer er nog ruimte in het complex over is, al 
dan niet tijdelijk, invulling worden gezocht door 
middel van:

• Kunst en cultuur

• Sport en beleving

• Onderwijs



Uitgangspunten

• Zoveel mogelijk behoud van originele 
gebouwonderdelen

• Energiezuinig

• Daken voor energieopwekking en begroeiing 

• Toepassing van duurzame materialen

6 Concept - Duurzaamheid



6 Concept - Duurzaamheid

Duurzame energieopwekking

• Combinatie van duurzame warmte-koude 
opwekking en stroom door middel van 
zonnepanelen en zonneboilers

• Uitbesteding duurzame installaties aan 
gespecialiseerd bedrijf.

• Aanschaf, beheer en onderhoud bij dit 
bedrijf

• Energielevering aan de gebouwen voor 
dezelfde prijs



7 Ruimtelijke 
denkrichting concept



1. Ruimtelijke verkenning

1.1  Ruimtelijke karakteristiek

1.2  Ruimtelijke knelpunten

1.3  Gebouwstructuur

2.   Ruimtelijke visie

3.   Verbeelding visie



- Projectgebied gelegen in / tegen helling van Selzerbeekdal

- Gemiddeld niveauverschil tussen Hofstraat en Kolmonderstraat ca. 10m

1.1.1  RUIMTELIJKE  KARAKTERISTIEK:



A.

B.

C.

1.1.2  RUIMTELIJKE  KARAKTERISTIEK :

A.  Kasteel en hoeve : landgoed, solitair

B.  Dorp : fijnmazigheid en openheid

C.  Sophianum : terrasvormige interactie met helling



1.2.1  RUIMTELIJKE  KNELPUNTEN

A.

B.

C.!!!

Ruimtelijke confrontatie A, B en C



1.2.2  RUIMTELIJKE  KNELPUNTEN

Klaslokaalvleugel dringt zich respectloos op aan hoeve



1.2.3  RUIMTELIJKE  KNELPUNTEN

- Fijnmazige wonen naast “industrieterrein” 

- Zicht vanaf Hofstraat op “industrieel” dak



1.2.4  RUIMTELIJKE  KNELPUNTEN

- Landschappelijk zwakke inpassing van latere nieuwbouw van sporthal en fietsenstalling

- Landschappelijke fout destijds verborgen door scherm van groen



1.3.1  GEBOUWSTRUCTUUR

- Betonnen skelet zorgt voor maximale flexibiliteit in plattegrond en gevelinvulling

- Maximum aan uitzicht en daglicht mogelijk



2.1  RUIMTELIJKE VISIE

- Sloop om ruimte te creëren voor kasteel / hoeve en Sophianum

- Kasteeltuin uitbreiden in noordelijke richting, incl. Kasteellaan

- Nieuw zichtlijnen

- Kasteellaan als ruggengraat voor parkeren



2.2  RUIMTELIJKE VISIE

Landschap als het ware over het Sophianum heen trekken



2.3  RUIMTELIJKE VISIE

- Kloppend hart van Nijswiller creëren

- Cour van Sophianum via meerdere formele en informele (recreatieve) routes bereikbaar maken

- Nieuw zichtlijnen en spannende doorzichten



2.4  RUIMTELIJKE VISIE    



2.4  RUIMTELIJKE VISIE




















