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`VAN KOOPSTAD NAAR WOONSTAD’
Hoe kunnen we een nieuwe woonomgeving laten groeien binnen de bestaande Winkel omgeving ?
In het verleden zijn er meerdere zoektochten geweest naar een integrale oplossing om het winkelgebied in Geleen weer
aantrekkelijk te maken. Zo hebben wij als bureau in het eens gekeken naar het overdekken van de Annastraat. In de
praktijk blijkt deze cosmetische oplossing niet positief bij de dragen aan de leefbaarheid en het winkelklimaat van dit
binnen gebied.
In deze uitdagende opgave zijn veel individuelen ondernemers/gebouweigenaren betrokken met ieder zijn eigen
uiteenlopende belangen. Wij stellen een plan van aanpak voor om samen met de belanghebbenden in samenwerking
met de Gemeente Sittard-Geleen op zoek te gaan de kracht van het gebied en de mogelijkheid tot het herdefiniëren van
de centrumkwaliteit. Onze focus licht bij het onderzoeken van de mogelijkheden om commerciële ruimten om te zetten
in woonruimte.
Het onze visie met als werktitel ‘De Drie Hofjes’ gaan wij inzoomen op de stedelijke restruimte. De gebieden aan de
achter en binnenzijde van de commerciële bouwblokken. Door op specifieke plekken een slimme doorbraak te maken
naar dit “achter gebied” kan deze ruimte betrokken worden bij het centrumgebied. Middels deze doorbraken en een
opwaardering van het binnen gebied ontstaat er de mogelijkheid om een tweede ontsluitingsstructuur te ontwikkelen
zowel voor winkelend publiek als voor de bewoners.
Door de hofjes te introduceren kunnen de bovenwoning een binnen gebied met kwaliteit worden ontsloten. Hierbij
dient er onderzocht te worden of en welke winkelruimtes, magazijnen en bestaande garageboxen getransformeerd
kunnen worden naar wonen. Om een kwalitatieve buitenruimte te ontwikkelen dient de wildgroei aan uitbreidingen en
aanbouwen herzien te worden. Groen gevels en daken worden toegepast om het gebied op te waarderen naar een
levendige park achtige omgeving. Hierdoor kunnen er tuinen en terrassen ontstaan op zowel de begane grond als de
eerste verdieping. Door het behoud van een deel van de bestaande wegstructuur functioneert het binnen gebied zowel
voor bevoorrading (gepland) als voor het in het groen parkeren voor de bewoners.
Middels deze transformatie ontstaat er een gevarieerde levendige structuur die zowel gebruikt wordt voor de
commerciële bezoekers “winkelen in een groene omgeving” als voor de bewoners van de opgewaardeerde leefbaarheid
van het gebied. Met als voordeel dat een dergelijke transformatie in twee richtingen zou kunnen functioneren. Gezien
de langdurige leegstand maken winkels plaats voor wonen en als er in de toekomst vraag zou zijn naar winkels maakt het
wonen weer plaats voor winkels. Als aanvullende opgave kan worden onderzocht om buiten de drie hofjes winkelruimtes
te transformeren tot woonruimtes of ateliers.
Deze ingreep kan niet als masterplan in een keer worden toegepast. Deze opgave zal langzaam groeien tot een
kwalitatieve binnenruimte. De doorbraken realiseren, het binnen gebied opwaarderen, waar mogelijk worden
commerciële ruimte verkleinen of vervangen door wonen. Deze groeistructuur wordt ‘bottom-up’ en in nauw overleg met
pandeigenaren, winkeliers, gemeente en mogelijk toekomstige bewoners ontwikkeld.
De bovengenoemde opwaardering van de leefbaarheid van het centrum hebben wij middels een grove interpretatie
weergegeven in een structuurschema met bijbehorende doorsnede, welke ondersteund wordt met referentiebeelden.
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