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Elasticiteit
Op het eerste gezicht lijkt het centrum van Geleen te groot voor zichzelf. De

etc.) Een klein deel is gereserveerd voor ruime lofts met dakterrassen, met het

nieuwsgierige wandelaar die voorbij de commerciëlepandenkijkt, ontdekt

oog op spreiding in de markt.

tallozeondoorzichtige gebouwen - tot dan toe gebruikt als servicezones vanwinkelpanden – gevuld met garages, kleine warenhuizen, geïmproviseerde

Ergonomie

faciliteiten, vuilnisbakken, enz.

Het complex bevatcollectieve voorzieningen voor fysieke activiteiten en wel-

Een blok met winkelpanden die hun functie kwijtraken, biedt legio ontwik-

zijn. Op eenvoudige en ongedwongen wijze, zonder overbodige luxe, zoals

kelkansen. De in het oog vallende lege etalages geven enkel een glimp van

een plaatselijke, Noord-Afrikaansehammam. Oefeningen worden zonder ap-

de 20 tot 30 m diepekavels.

paraten uitgevoerd, gebruikmakend van objecten in de straat, beschikbaar

Wat als we een nieuw licht laten schijnen op deze kavels? Als we letterlijk

met instructies.

verder kijken dan de gevel?De primaire doelstelling is om de gebouwstructuren geschikt te maken voor bewoning door niet-permanente huishoudens.

Duurzame aanpak

Interne verbouwingen zijn mogelijk zonder de schaal van de bebouwing te

Voor een betere CO2-voetafdruk vermijden we in de constructie het gebruik

hoeven wijzigen, aangezien bevolkingsgroei onwaarschijnlijk is.

van beton. Bestaande funderingen of schroefpalenworden hergebruikt en
bovendien wordt gekozen om te bouwen met hout, steen en aarde. De

Elasticiteit

ruimtelijke opzet houdt rekening met zonne-energie en beregening. Gekozen is voor poreuze grondmaterialen ten gunste van infiltratie.
Met het oog op energiebesparing worden de verschillende woningen,
gebruikmakend van nieuwe technologische mogelijkheden, zo ontworpen

Fysionomie

datde hoeveelheid oppervlakte die verwarmd moet worden tijdens koude

Voor de ontwikkeling van het voorstel is het blok aan de noordkant van Rijks-

periodes gereduceerd wordt. Dat gaat best ver, maar daar tegenover staan

weg centrum gekozen, met een geschatte afmeting van 140x60 m. We stel-

meer m2 over het gehele jaar. Zodra de temperatuur zacht is, kunnen onver-

len ons een gefaseerd proces voor dat niet uitgaat van het slopen van alle

warmde ruimtes prettig aanvoelen en gebruikt worden.

bestaande bebouwing, maar van een driedimensionale structuuraanpassing

Fysieke activiteit bevorderen is tevens een manier om gemakkelijker minder

met massa’s en ruimten, intelligent, robuust, onderhoudsvriendelijk en flexi-

verwarming nodig te hebben. Beweeg meer, zodat je minder hoeft te sto-

bel.

ken. Technisch gezien maken we gebruik van een ijs-accumulatie systeem
gecombineerd met warmtepompen en zonnepanelen. IJsreservoirs worden

Logistiek

onder de expeditiestraten geïnstalleerd. Er is geen lokale productie van bio-

We maken onderscheid tussen geplandetoegankelijkheid en onbeperkt

massa, maar de biomassa wordt beschikbaar gemaakt voor de stad, vanuit

toegangsbeleid. De geplandetoegankelijkheidverloopt via de voetgangers-

een wereldwijde aanpak van gezamenlijke energiewinning, bijvoorbeeld.

routes, voor het ophalen van (gft-)afval, bezorgingen en onderhoud. Dit kan
verzorgd worden vanuit wat voorheen de voorkant van de winkel was.

Implementatie

Voor onbeperkte toegankelijkheid, per auto of tweewieler, wordt de route

Zodra de logistieke basis is gelegd en het voornaamste distributiekanaal voor

gebruikt die nu voor service en toevoer dient. Mits die niet doodloopt, maar

de installaties zijn geplaatst, volgt de ontwikkeling van het project de ontwik-

als eenrichtingsverkeer een doorlopende lus vormt met de openbare straat,

keling van de vraag.Om gebruikers die hun intrede reeds hebben gemaakt

in dit geval Rijksweg centrum. Parkeren vindt plaats in compacte vorm op de

niet tot last te zijn, kiezen we voor een modulaire prefab constructie, zodat de

plekken waar we geen mogelijkheid hebben om natuurlijk licht te creëren.

ter plaatse uitvoerde werkzaamheden sneller gaan en minder geluidsoverlast

Prioriteit wordt gegeven aan gemakkelijke ‘kiss andride’ mogelijkheden.

veroorzaken.

Programma

Positie binnen het gebied

De gebruikers van het programma hebben uiteenlopende profielen. In de

Mensen leven ook in netwerken, en decentralisatie is een groeiend feno-

meest toegankelijke delen, worden huizeningerichtvoor zorgbehoevende

meen op digitaal en sociaal niveau. Dus ja, het centrum van de stad heeft

mensen die minder mobiel zijn, evenals panden voor kleine ondernemingen

niet langer de kracht of commerciële aantrekkingskracht van vroeger. Maar

die waarschijnlijk bezoekers (willengaan) ontvangen. Op de overige plekken

het kan de plek worden van nieuwe stedelijke vormen waar de barrières tus-

is het programma verdeeld in compacte woningen met uitbreidingsmodules

sen gebouwenporeus zijn, als antwoord op veranderende situaties, waarbij

voor tijdelijk gebruik. Denk aan mantelzorg, extra kamers voor kinderen van

ondertussen een goede kwaliteit van leven en woonruimte wordt geboden.

gescheiden ouders, stille werkplekken, studio’s voor kunstenaarswoningen,
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1. House in Nara,Uemachi 2. Dragon Court Village,Eureka 3. Timbuktu,
Mali 4. Melt House, SAI architecture
design office 5. Villa Sungai, Bali 6.
Outdoor battle rope training station
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1. Dragon Court Village,Eureka 2. Port Dickson Wellness Zone : The Healing Path 3. Isabel Croft jumps Rope 4. berber tent 5. Loop
terrace House, Tomohiro Hata

