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Als stad van de murals met verf 
beschikte Heerlen ook al over 
twee levende groene wanden. De 
ene, aan de Spoorsingel, is met 
recente sloopwerkzaamheden 
echter verloren gegaan, de ande-
re, in de Geleenstraat, had al eer-
der het leven gelaten. „We weten 
niet precies wat er aan de hand 
was, of de pompen deden het niet 
meer goed of ze hebben de extre-
me vorst van vorig jaar winter 
niet overleefd. In ieder geval wa-
ren alle planten dor. Zonde”, zegt 
Simon Eurlings, alias de Moes-

tuinman van Heerlen.
Hij zocht contact met Relim 
Schoon GMS, dat de kale wand 
van de parkeergarage van 
Q-Park tien jaar geleden voor 
het eerst heeft vergroend. Met 
steun van de gemeente en toe-
stemming van Q-Park is de wand 
recentelijk nieuw leven ingebla-
zen. Letterlijk, want het vertica-
le plantentapijt vormt een bio-
toop op zich.  
De muur telt 46 modules die stuk 
voor stuk eraf zijn gehaald en op-
nieuw met planten zijn gevuld. 
Eurlings: „Schaduwminnende 
planten, want er komt alleen 
rond vijf, zes uur ’s middags zon. 

Dat betekent dus allerlei varens 
en grassoorten, planten die win-
terhard zijn en het hele jaar door 
groen  blijven. In totaal 32 ver-
schillende soorten.”
Op het dak van de garage zit een 
pompinstallatie waar alle modu-
les op zijn aangesloten. Die 
wordt nu nog handmatig be-
diend, Eurlings verwacht dat dit 
binnenkort op afstand kan. Bij 
extreme droogte kan hij de plan-
ten met een druk op de knop van 
extra vocht voorzien. 
De bijdrage aan CO2-verminde-
ring en extra koelte in de ver-
steende stad is beperkt, maar 
elke druppel helpt. Bovendien 
trekken de planten bijen aan, 
wat de biodiversiteit bevordert. 
Simon Eurlings hoopt dat er 
meer wanden worden ver-
groend. „Het kan in principe te-
gen elke kale muur, er zijn ge-
noeg grijze gebouwen. Het mooi-
ste is een muur in de zon, dan 
krijg je bloeiende planten, wat 
veel kleurrijker is.” 

plantentapijt

‘Mural’ op parking ademt, 
koelt en groeit weer
Door Benti Banach
Heerlen

Het verticale plantentapijt in 
de Geleenstraat in Heerlen 
hing erbij als een verschoten 
Perzisch vloerkleed. Door 
alle dorre grassen en varens 
te vervangen oogt de 
parkeergarage sinds vorige 
week weer vitaal en 
organisch.  

De kale wand van de parkeergarage in de Geleenstraat is opnieuw vergroend.  Foto Bas Quaedvlieg

De muur telt 46 
modules die stuk voor 
stuk eraf zijn gehaald 
en opnieuw met 
planten zijn gevuld.

De joffer

Een groep van 50 hoofdzakelijk Sy-
rische asielzoekers verblijft sinds 
vrijdag 29 juli in De Joffer. Het gaat 
om mensen voor wie in de centrale 
opvang in Ter Apel geen ruimte 
bleek. In Voerendaal verblijven 
twintig gezinnen met zo’n twintig 
kinderen en enkele alleenstaande 
mannen. 
Aanvankelijk zouden de vluchtelin-
gen tot medio augustus blijven. ‘Het 
was de bedoeling dat deze groep 
werd overgeplaatst naar een nieu-
we crisisopvang tot Mariënwaard 
in Maastricht klaar was. Nu bekend 

Voerendaal
Door Stefan Gillissen

is geworden dat de opvang in Mari-
ënwaard binnenkort haar deuren 
opent, is ingestemd met een korte 
verlenging in Voerendaal, tot maan-
dag 22 augustus.’
In Maastricht wachten de vluchte-
lingen op de verdere procedure. 
Raadsleden in Voerendaal zijn geïn-
formeerd en omwonenden van De 
Joffer kregen een brief waarin staat 
dat het besluit uit humaan oogpunt 
is genomen. 
‘Omdat deze groep voor het groot-
ste deel uit gezinnen met kinderen 
bestaat, vinden wij een extra ver-
plaatsing binnen korte tijd niet wen-
selijk. De opvang in de Joffer ver-
loopt probleemloos en de gymzaal is 
gedurende de zomervakantie niet in 
gebruik.’ 
De vluchtelingen krijgen 24 uursbe-
geleiding. Kinderen nemen ook  deel 
aan het zomerprogramma van de 
Voerendaalse Movefactory. Dat or-
ganiseert voor de gemeente activi-
teiten. 

Crisisopvang in 
gymzaal uit ‘humaan 
oogpunt’ verlengd

Een crisisopvang voor 
vluchtelingen in de gymzaal van 
De Joffer in Voerendaal blijft 
iets langer in gebruik. 
Burgemeester Wil Houben zegt 
dat het besluit uit humane 
overwegingen is genomen. 

uitspraak van vorige week mee dat 
V. vermoedelijk op veel grotere 
schaal actief is geweest.
Volgens de rechtbank is het de 
vraag hoe personen die van de valse 
stukken gebruik hebben gemaakt 
hun maandelijkse woonlasten heb-
ben betaald, nu duidelijk is dat de ar-
beidsovereenkomsten nep waren. 
Vooralsnog is er geen financiële 
schade ontstaan door de valse docu-
menten.

Dienstverlening
Uit V.’s strafblad is naar voren geko-
men dat hij recent al is veroordeeld 
door de Rechtbank Limburg tot 22 
maanden celstraf voor soortgelijke 
feiten. In hoger beroep is dat omge-
zet tot 240 uur dienstverlening, om-
dat het te lang heeft geduurd voor-
dat de zaak voor de rechter kwam.
Dat geldt ook voor deze nieuwe 
zaak. Eigenlijk acht de rechtbank 
een celstraf van tien maanden pas-
send. Maar conform de eis van het 
Openbaar Ministerie wordt vol-
staan met een celstraf van acht 
maanden, omdat V. te lang in onze-
kerheid heeft verkeerd over de uit-
komst van de zaak.

invallen roerdalen

Cel Heerlenaar voor 
verstrekken van 
valse  loonstroken

Met de valse documenten  konden 
anderen zich voordoen als werkne-
mer met een hoog salaris om zo een 
hypotheek of huurwoning te ver-
krijgen.
In het onderzoek ‘Salinas’ zijn op 26 
november 2016 twee bedrijven in de 
gemeente Roerdalen doorzocht. 
Daarbij werd de laptop van V. in be-
slag genomen, waarop 43 arbeids-
overeenkomsten zijn aangetroffen 
op naam van het ene bedrijf en 11 op 
dat van het andere.
De Rechtbank Limburg acht bewe-
zen dat het om ‘spookbedrijven’ 
ging met werknemers die hier nooit 
daadwerkelijk in dienst waren. In de 
administratie zijn namelijk geen 
werkopdrachten, offertes, klant- of 
projectgegevens gevonden. Wel 
heeft onderzoek uitgewezen dat er 
enkele facturen zijn voldaan door 
nepklanten.

Grotere schaal
Uiteindelijk heeft de officier van jus-
titie na onderzoek slechts vijf geval-
len van valsheid in geschrifte tenlas-
tegelegd. De rechtbank weegt in de 

Maastricht / Roerdalen
Door Erwin Schmidt

De 57-jarige V. uit Heerlen 
moet acht maanden de cel in 
voor het vervalsen van  
werkgeversverklaringen en 
salarisstroken. De feiten 
kwamen aan het licht na 
invallen in 2016 bij bedrijven in 
Roerdalen.

Met de valse 
documenten  konden 
anderen zich voordoen 
als werknemer met een 
hoog salaris om zo een 
hypotheek te verkrijgen.


