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THE GREEN ROOM

‘Long life’

“Geleen, te lang Gele(d)en. De ruige westenwind heeft stub en grijze nevel meegebracht, de oostenwind van de Corio Glana begint langzaam een aangenaam briesje te
worden.”
“Als kind kwam ik geregeld in Geleen, ik vond het altijd een vreemde stad, omdat ik
dacht dat de Rijksweg het centrum was van Geleen.”

De identiteit van Geleen?
Geleen is géén Sittard, Maastricht of Parkstad, maar wat is Geleen wel? Het is een jonge stad en heeft niet of nauwelijks de historie van
de andere steden. De streek rondom het Geleenbeekdal heeft wel een verleden van landbouw die behoort tot de oudste van Nederland. Het groen, het landschap en het agrarisch verleden kunnen gekoesterd worden en mogen niet ontkend worden. Het huidige Geleen heeft zijn oorsprong in een nog vrij jong mijnverleden. Chemelot, voortgekomen uit dit mijnverleden, lijkt door haar grote schaal
meer bepalend voor de identiteit van regio Zuid-Limburg, dan voor Geleen zelf.
Waar en wat is het centrum vandaag?
Het centrum is het visitekaartje van een stad of dorp. Oud-Geleen is een historische kern, maar het in de twintigste eeuw gerealiseerde centrum van Geleen ligt verstopt vanaf de Rijksweg. Een grote betonnen poort aan de Rijksweg is noodzakelijk om de belangrijkste
toegang tot het centrum te duiden. Ook de kwaliteit van het huidige centrum, is zowel ruimtelijk, programmatisch als maatschappelijk
onder de maat. Het centrum heeft een nieuw elan nodig als aanjager voor een duurzame transformatie. Het huidige hart is met name
ingericht t.b.v. retail en horeca binnen een regionale context. Het ontbreekt aan compactheid en diversiteit van stedelijke programma’s
die functioneren op een meer lokale schaal. Ruim 15 jaar geleden heeft er een eerste stedelijke transformatie plaatsgevonden, maar dit
heeft onvoldoende geleid tot een toekomstbestendig en aangenaam centrum.
Het Salmstraatkwartier is volgens ons een cruciale scharnier om het centrum nieuw leven in te blazen. Wij stellen daarom voor om de
bestaande stadsblokken rondom de Salmstraat rigoureus te slopen en daarmee lucht te scheppen voor een tweede adem. Ook een
rigoureuze transformatie van de Rijksweg Centrum behoort volgens ons bij deze operatie. De Rijksweg Centrum wordt tussen de Mauritslaan en de Groenstraat volledig heringericht ten behoeve van langzaam verkeer en afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en de
aangrenzende panden worden opgewaardeerd.
De operatie ‘long-life’
We planten nieuwe ‘longen’, zogenaamde stadslongen. ‘Long Life’ zie we als nieuwe medicatie voor een bloeiend en groen hart. Letterlijk streven we naar een gezond en compacter centrum met een aantrekkelijk en uniek leef- en verblijfsklimaat, waar ook jonge mensen
met kinderen én kenniswerkers zich komen vestigen. We gaan het centrum extreem vergroenen op bestaande dakvlakken en openbare
ruimten. Stenige pleinen worden ruige minibossen, grauwe gevels worden tsjilpende gevelparken. Daarmee wordt Geleen Centrum in
potentie ook interessant voor dagbezoekers. Wij stellen voor om de internationale doorgaande fietsroute Leisure Lane (Leisure ‘Ge-lane’) dwars door het centrum van Geleen te leiden i.p.v. het middengebied tussen Sittard en Geleen.
Voor de operatie ‘long life’ stellen we twee concrete stappen voor:
Stap 1: het Salmstraatkwartier grootschalig slopen en vergroenen middels de aanlag van een ‘pop-up’ park. Een tijdelijk park functioneert als katalysator voor de ruimtelijke en mentale transformatie van een groter gebied. Daarnaast is het ook een actieve vorm van
placemaking. Centraal in het pop-up park brengen we een stadskwekerij die buurtverenigingen, burgers, bedrijven activeert en inspireert op hun eigen leefomgeving te vergroenen.
Stap 2: In deze stap wordt groen als middel gebruikt om nieuwe en aantrekkelijke woonmilieus (incl. cultuur) in het hart te realiseren.
We hebben hiervoor een drietal varianten gevisualiseerd. De drie varianten verschillen onderling in bebouwingsdichtheid, woon- en
groen typologieën. Elk woonblok herbergt ook collectieve werkplekken. De longziekte Corona heeft ons geleerd dat groen, wonen en
thuiswerken op een nieuwe manier moet worden geconcipieerd.

Geleen Centrum groeit hiermee uit tot een groene huiskamer die sfeer, warmte en gezonde lucht uitademt en
kan uitgroeien tot het grootste, gezondste en levendigste dorp van Zuid-Limburg. Deze operatie resulteert in
een gezond hart met nieuwe longen!

Tweede fase
Wat gaan we doen als team in de tweede fase? Hoe pakken we dit aan?
De maquette gaan we bouwen als een flexibele ‘speeldoos’ waarmee we kunnen schuiven, waarmee
we een breed publiek kunnen uitnodigen om mee te bouwen aan de toekomst van het centrum hart.
We schetsen enkele varianten als aftrap, maar de maquette biedt de mogelijkheid om ook andere
invullingen te geven. We bouwen geen eindresultaat. We zien de maquette als een 3D praatprent.
Het is een uitnodiging naar iedereen om mee te bouwen aan het nieuwe centrum hart.
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verleden koesteren

https://www.elsloo.info/tussen-maas-en-graetheide

zichtbaar maken centrum

compact maken centrum

visuele en ruimtelijke en groene verbindingen maken met het landschap en chemelot

Torre Dei Guinigi, Lucca

verbinden, de leisure lane door centrum

https://mobile.twitter.com/vertiplant

referentie bureau verbeek

vergroenen, ruimte maken, nieuwe kwaliteiten toevoegen, nieuwe concepten aantrekken, nieuwe doelgroepen aantrekken
MFO Park, Zürich

https://www.reddit.com/r/nextfuckinglevel/comments/elns35/outdoor_
restaurant_in_italy_covered_by_lemon/

placemaking

‘Long Life’

THE GREEN ROOM

‘Long life’
definiëren interventie locatie
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placemaking met groen

vergroenen

https://www.dearchitect.nl/architectuur/blog/2018/08/blog-tower25-in-nicosia-cyprus-101195748
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scenario, vergroenen van de plek / wonen extensief (dorp)

placemaking

https://www.arsitag.com/article/bagaimana-cara-mendesain-taman-rumah-minimalis-di-atap-rooftop-garden

scenario, vergroenen van de plek / wonen

verbinden

Torre Dei Guinigi, Lucca

scenario, vergroenen van de plek / wonen intensief (stedelijk)
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