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viering van het publieke leven!
1. Openbaar ruimte
raamwerk

2. Verrassend Lokaal
Programma

Het publieke domein is stil. Vele straten zijn
autovrij en mono-functioneel. Onze missie is het
realiseren van een interessant publiek weefsel
met zachte overgangen waar bewoners en
bezoekers kunnen dwalen, ontmoeten en spelen.
We vieren het publieke leven!

Juist waar je leven zoekt - het centrum
- ontbreekt het. De winkels zijn leeg.
Daarom stellen wij voor om van monotoon
winkelgebied naar een gemixt centrumgebied
te gaan waar wonen gecombineerd wordt met
maatschappelijke en commerciële functies.

Door een duidelijke hiërarchie in het openbare
ruimte raamwerk aan te brengen, dus een
paar infrastructurele hoofdassen met als
ankerpunt het marktplein, kan daarbinnen
een informeel weefsel komen van straatjes,
steegjes, binnenpleinen. Op iedere hoek ontdek
je iets nieuws. Meer gradiënten van publiek,
naar collectief, naar privé maken de overgangen
zachter, de mensen zichtbaarder, de dynamiek
interessanter. We stellen een centrum voor met
straatjes die worden overzien door balkons,
erkers en dakterrassen, waslijnen spannen tussen
de gevel, met stoepkrijt bekraste stoeptegels,
fladderende vlinders op onze stokrozen en
onze buurvrouw die op stap gaat met haar
Dwergschnauzer.

In krimpregio’s zijn toekomstige behoeftes
nog onduidelijk. Geleen is een stad die qua
programma geleidelijk moet worden gevormd
door zijn gebruikers, en kan niet van te voren
in 1 keer worden gepland. Met één centraal
middelpint, het marktplein! Dit marktplein
wordt een plek om te experimenteren met
programma. Het zal flexibel ingericht worden
waardoor het zich aan kan passen aan nieuwe
wensen. Een plek om te experimenteren dat is
ontstaan uit de samenwerking tussen burgers,
politici, ontwikkelaars, stedenbouwkundigen en
bureaucraten. De plint aan de openbare ruimte
wordt gevuld met passend programma. Denk
aan wasserettes, recreatie, sport, dans, kunst,
verzorging, horeca, diensten, ambacht etc.

Door de vergrijzing, afname van gezinnen,
en krimp is er behoefte aan een nieuw woontypologie dan dat er op het moment in Geleen
wordt aangeboden. Samen wonen in een hofje
is een idee voor het bestrijden van eenzaamheid,
zorgen voor elkaar en een veilig gevoel. De
huidige bouwblokken hebben een interessante
kwaliteit, namelijk de gelaagde opbouw van
de binnenkant /achterkant van de blokken.
De ruimtelijk interessante ‘binnenkanten’
bieden mogelijkheden voor woningen
ontsloten rondom een hof: de intrede van de
hofjes typologie. Door de bestaande stad te
‘inverten’, vanuit de achterkanten te benaderen,
ontstaat er nieuw perspectief op de beoogde
gebiedsontwikkelingen. Collectief particulier
opdrachtgeverschap is een financieringsmodel
wat bij deze typologie past.
Binnen in het hofje is er ruimte voor collectief
groen en een eigen identiteit. Dakterrassen,
erkers, schoorstenen en pergola’s zorgen voor
individualiteit en herkenbaarheid voor elke
bewoner. Ieder hofje een ander thema!

Verhalen ophangen

Hoe ontwerp je een
krimpregio?
Wij realiseren een plan wat
wordt gedragen door de
bewoners en gebruikers van
het centrum van Geleen. Door
ons plan stap voor stap op te
bouwen krijgen we grip op de
collectieve waarde en vertalen
we dit naar een flexibel en
open proces voor de toekomst.
We maken maximaal gebruik
van de potentie die Geleen
al te bieden heeft. Door
dit proces te doorlopen
geven we antwoord op
maatschappelijke vraagstukken als; Hoe ontwerp
je voor een vergrijzende stad? Hoe om te gaan
met een krimpregio? Wat komt er na vergrijzing?
Elk aspect van het ontwerp is geconfigureerd
om een bruisende, bloeiende openbare ruimte te
promoten die is gemaakt met een harde rand van
de bestaande openbare weg.

3. Samen in de Hofjes

Beeld: De collage verbeeldt de transformatie
van stedelijk gebied vanuit de achterkanten
van de stad. Wij stellen ons groene, collectieve
hoven voor waaromheen gewoond wordt.

De potentie van het centrum
van Geleen ligt in de
kleinschaligheid, bestaande
laagbouw en overzichtelijkheid.
We kunnen kwalitatief
hoogwaardig, duurzame,
betaalbare gezinswoningen
realiseren die rondom een hofje
zijn gesitueerd. Het openbare
ruimte raamwerk creëert
de condities om de potentie
van de stad tot leven te laten
komen, met als middelpunt het
markt plein. We verzamelen
de ‘Waslijn kronieken’ van de
stad en geven deze ruimte in het publieke domein.
Deze kronieken zullen de bestaande collectieve
waarde vorm geven. Dit doen we door gesprekken en
workshops met partijen en bewoners, dit te vertalen
naar handgetekende soft-maps, van waaruit we
ideeën voor de stad kunnen visualiseren en testen in
de maquette.

Bron: De spontane stad,
Gert Urhahn (2011)

Stap 1: waslijn kronieken

Stap 2: collectieve verhalen

Stap 3: open proces

Welke kronieken hangen er aan de waslijn?
Ruimtelijk analyse van het gebied en sociale
analyse voor begrip van de huidige structuur
door middel van softmaps. Stedenbouwkundig
voorstel voor de openbare ruimte, met rondom
de hoofdassen, schept de condities voor een
informele infrastructuur.

Welke kronieken worden en zullen er worden
verteld voor de bewoners in hofjes? De identiteit
van de hofjes wordt samen met bewoners van
Geleen tot stand gebracht. Welke thema’s zijn
te bedenken voor de hofjes? Welk programma
wordt graag gezien en willen we realiseren in de
openbare ruimte en in de plinten?

Welke kronieken horen we in de toekomst?
Waslijn kronieken zijn verhalen zonder einde.
Op de lange termijn blijft er altijd ruimte voor
input vanuit de bewoners. Dit procesmatig in
besluitvorming en ruimtelijk in de plinten. Deze
actieve rol de zorgt voor een gezonde relatie
tussen behoefte en besluitvorming.
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1. Openbaar ruimte
netwerk
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Peter Barber - Upton Village: social housing en het ontwerpen van publiek leven

Peter Barber viert het
publieke sociale leven. Elk
aspect van het ontwerp
is geconfigureerd om
een bruisende, bloeiende
openbare ruimte met een
harde rand van gebouwen
te promoten. Straten die
over het hoofd worden
gezien door balkons, erkers
en dakterrassen. Straten
waar mensen graag buiten
zitten, kinderen spelen,
mensen van en naar huis
gaan of er gewoon doorheen gaan. De opzet die
hij tekent voor Upton
Village zien wij ook voor
ons voor Geleen.

2. Verrassend lokaal programma
Het Ideeëncircus van Archigram als concept
dient als inspiratie voor het Nieuwe
Marktplein dat altijd in transformatie is en
zich aanpast aan de nieuwe wensen.
De Nieuwe Stad van ZUS architecten is een
stad zonder grenzen die niet verzadigt.
Een stad die geleidelijk door zijn gebruikers
wordt gevormd en niet van tevoren in
één keer wordt gepland. Een plek om
te experimenteren met toekomstige
principes van stedelijke ontwikkeling,
dat is ontstaan uit de samenwerking
tussen burgers, politici, ontwikkelaars,
stedenbouwkundigen en bureaucraten.

Wasbar Antwerpen

Archigram instant City

ZUS de Nieuwe stad

Het winkelgebied verdwijnt, maar een
dynamische binnenstad is essentieel.
We moeten op zoek naar nieuwe
programmering voor de plint.

3. Samen in de hofjes
Ishigami ziet in zijn architectuur
planten en gebouwen als gelijkwaardig,
waartussen een synergie moet bestaan.
Hij is een inspiratie om te de rol van
natuur in de stad betekenis te geven.
De hofjes voor Geleen kunnen samen
onderdeel zijn van een groter groen
netwerk in het stedelijk weefsel. Elk
hofje kan een uniek thema of invulling
krijgen.

Ishigami binnentuinen

Ishigami binnentuinen

Stampioen dwarsstraatjes

De Stampioendwarsstraten in
Rotterdam bestaan uit 96 woningen
in twee autovrije straatjes. Als type
is dit een interessant hofje voor
Geleen. Wonen in dit hofje betekent
open staan voor elkaar, samen de
huizen en de tuinen in de straten
onderhouden en mee genieten en
organiseren van jaarlijkse activiteiten
als groendagen, kerstborrel, algemene
ledenvergaderingen en meer.

Maquette:
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Informeel stedelijk weefsel
Wafa Hourini is een inspiratie bij het
maken van de maquette vanwege
zijn manier van het visualiseren van
het publieke leven. Door aandacht te
geven aan de kleine informele plekken
benadruk je het belang en het effect van
het sociale leven in het publieke domein.

Marktplein van de toekomst
We gaan opzoek naar een verassend en
wisselend programma voor het nieuwe
marktplein. Een plein waar het programma
kan blijven veranderen en aanpassen naar de
behoeftes. Een plek om te experimenteren.
Wij stellen een narratief van de stad Geleen
voor; verhalen van de stad vertaald naar
architectonische elementen die samen een
nieuw publiek domein vormen. Waar mensen
ontdekkingsreizigers zijn. Wij vinden de
maquette’s van studio Ossidiana een mooi
voorbeeld voor de te maken maquette van
Geleen. Deze maquette is experimenteel,
suggereert mogelijkheden.
‘Amsterdam Allegories’ een manifest om een
nieuw type openbaar domein vorm te geven.
In de ommuurde haven drijven 21 eilanden
die op poëtische manier reflecteren op de
specifieke eigenschappen en typologieën
van Amsterdam. Op narratieve wijze komen
verleden, heden en toekomst samen in het
plan.

Softmap/handtekenen
Zelf tekenen we veel voor ons werk:
om te analyseren, te begrijpen, in
kaart te brengen, te onderzoeken, te
verbeelden, te visualiseren. Zo willen
we ook te werk gaan voor Geleen.
Een softmap maken om de bestaande
(sociale) structuren te begrijpen. En
tekenen om te ideeen te verbeelden
en communiceren.

