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TUSSENIN Het Plein als PODIUM
‘Niets is in het midden van ergens
Omringd door alles
Waar iedereen ergens is
en er nog steeds iets ontbreekt’.

We’re IN !
Geleen, de stad waar velen iets hebben geprobeerd, waarin
sommigen wachten op verandering en waarin een enkeling
de hoop heeft opgegeven.
Een stad waarin wij als Architectenbureau in 2018 ons
bureau op de Annastraat feestelijk hebben geopend en van
waaruit we begin 2020 zijn verhuisd naar Maasbracht. Van
dichtbij hebben we de stad kunnen ervaren. Een van onze
teamleden is er zelfs opgegroeid. Kortom Geleen ligt ons
nauw aan het hart en de overtuiging dat Geleen een ruwe
diamant is, misschien nog wel veel meer….
This way OUT.
De vele veranderingen in de vorm van het toevoegen van
waterpartijen in jaren 80 (inmiddels verdwenen) en een
grootschalige herinrichting met nieuwbouw bouwblokken in
2008, laten precies de differentiatie zien op welke schaal
Geleen veranderd is. Veranderingen in de kleine details
ofwel door middel van grote ingrepen. Alles daar
tussenin lijkt de dans te zijn ontsprongen. Uiteindelijk heeft
het geleidt tot een centrum, waarin leegstand, het ontbreken
van de menselijke schaal, een overkill aan bestrating, een
verdwaalde bloempot en fontein, de hoogtepunten zijn van
de urbane beleving van deze stad. Het vormt het decor voor
de succesvolle zaterdag markt, de kermis en de vele andere
evenementen welke meermaals per jaar in het centrum
neerstrijken. Ondanks dat de stad ook te maken heeft met
behoorlijk wat criminaliteit en overlast ( wat volgens ons
deels te wijten is aan de teloorgang van het centrum) zie je
ook een interessante mengelmoes aan culturen, gedurfde
start-ups, creatieve ondernemers, een rijke historie en
ontzettend mooie kansen. Die mooie kansen zien wij vooral
in alles wat er tussenin ligt. De plekken die men links heeft
laten liggen, de leegstand, de pleinen, maar ook de
functies. Want een optimistisch idee formuleren voor een
nieuwe woonomgeving, gaat verder dan de woningen an
sich. Het gaat om beleven en ontdekken, richting geven,
sturen, verbinden en betrekken. Want alleen nieuwe
woonvormen toevoegen in dit centrum, gaat niks
toevoegen. Er is namelijk geen middelpunt, niets van waarde
om een woonomgeving omheen te bouwen. De oplossing
ligt daarom volgens ons in een onderliggende structuur van
functie vermening, met gedeelde ruimtes, welke het
mogelijk maken om op een duurzame manier te wonen en
samen te leven in een levendig centrum. Waarin de huidige
bewoners, ondernemers en vastgoed eigenaren, een stip
op de horizon krijgen. Zodat er keuzes gemaakt kunnen
worden, tussen functies of typologieën, tussen slopen of
revitaliseren en tussen gebruikers of bewoners. Geen winkel
etalage meer, die ook als woonkamer fungeert. Waarin het
lijkt alsof men graag nog alle opties open wil houden en
wacht op een definitieve invulling. Het opstarten van de
dialoog middels onze ontwerpstrategie, gaat zorgen dat er
weer een stip op de horizon is. Een gezamelijk belang dat
gedragen kan worden door een ieder die op een bepaalde
manier betrokken is binnen deze ruimtelijke uitdaging.
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WHAT’s in it ?
Onze ontwerp strategie maakt van het plein een podium.
De bestaande pleinen in Geleen, kennen alleen leegte.
Het zijn adaptieve plekken, welke vervreemdt zijn van hun
omgeving en de mens. Deze strategie geeft het plein weer
ee identiteit. Een plein dat meer dan alleen leegte toevoegt
aan een stad. Een plein als podium. Enerzijds om ruimte te
geven aan de terugkerende tijdelijke evenementen, welke
sinds jaar en dag zeer succesvol zijn en voor levendigheid
zorgen. Anderzijds om ervoor te zorgen dat de pleinen
podia kunnen zijn voor het dagelijkse leven, waar voldoende ruimte is om elkaar te ontmoeten en de stad te ontdekken. Waarmee ze in kunnnen spelen op de aangrenzende
locaties, waar ke vanaf het plein toeschouwer kan zijn van
de toekomstige veranderingen. Naast het feit dat ze een
functionele alsook een ruimtelijke verbinding vormen, zijn
de pleinen ook het startpunt voor toekomstige initiatieven.
Op deze manier onstaat er een secundaire structuur door
het centrum,welke zich vanuit het plein op een organische
manier tussen de bestaande structuren door kan bewegen.
Een structuur welke leidt tot een nieuw ruimtelijk programma
dat inspeelt op verduurzaming, nieuwe woonvormen,functievermenging en het aantrekken van nieuwe gebruikers
en bewoners. Het nieuwe programma zal zich, op diverse
schaalgroottes, vooral concentreren op de volgende punten:
1. Het plein. De pleinen zullen, middels landschappelijke en
infrastructurele aanpassingen en het toevoegen van
ruimtelijke structuren een podium vormen. Ze vormen de
aanzet tot verandering.
2. Nieuwe woonvormen. Het inpassen van
meergezinswoningen en appartementen, middels inbreiding
en revitalisaties zijn deze te realiseren. Waarbij het leven inen met elkaar een stad even belangrijk wordt als het leven
achter de voordeur.
3. Functievermenging. Het toevoegen van meerdere functies aan het nieuwe woonprogramma. Zoals werken, vrije tijd
en overige noodzakelijke voorzieningen.
4. Bereikbaarbaarheid. Het terugbrengen van de auto in
bepaalde delen van het centrum.
WHY in?
We creëeren stapsgewijs een nieuwe duurzame leefomgeving, waar een synergie ontstaat tussen het centrum en de
omliggende gebieden zoals Chemelot en de Euregio. Het
is volgens ons belangrijk dat we binnen steden meer gaan
‘verkleinen’ en inspelen op de unieke behoeftes en kansen
van een specifieke omgeving. Op die manier kan een stad
zich aanpassen aan het ritme van het dagelijks leven en de
benodigde voorzieningen en het sociale leven bieden
waarnaar mensen op zoek zijn.
But HOW?
Deze ontwerpstrategie is een pad dat men samen met alle
betrokkenen moet gaan bewandelen, waarin de richting is
bepaald en een labyrint ontstaat waarbinnen men het Nieuwe Geleen kan ontdekken. Naast een maquette willen we
een fysieke koppeling maken middels een tijdelijke fysieke structuur op een van de pleinen en een wandel route
uitzetten langs enkele voorbeelden.
We willen de ontwerpstrategie een lettertijk podium geven,
waarin het ontwerp als monoloog zichtbaar transformeert
in een dialoog tussen de mensen.
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Collage impressie met referentiebeelden van de invulling van onze Plein als podium strategie.

Urban Village project
Space 10.Voorbeeld
van nieuwe woon en
werk vormen.

Karen Blixens Plads
Public Square
In Kopenhagen
Voorbeeld van een
plein als podium.

David Chipperfield
stedelijke inpassing
in Londen. Voorbeeld
van een stdelijke
revitalisatie.

B+B Apeldoorn
Voorbeeld voor een
multifunctionele
plein structuur.

TUSSENIN
Het Plein als PODIUM

Speakers Corner in New
York. Een voorbeeld dat
naast de dialoog het ook
belangrijk is dat mensen de
kans krijgen om zich uit te
spreken. Een speakers corner op de oude markt.

Interactieve
maquette zoals
ingezet door de
Gemeente Gent
bij de kanaalzone.
Voorzien van
Ipads, zodat
er ook info vanuit
de toeschouwer
overgedragen/
bijhedragen kan
worden.

Door middel van signing
kan iets letterlijk richting
geven. Een eerste teken dat
er wat gaat gebeuren in het
centrum.

Naast de maquette
is het belangrijk de info
op meerdere manieren
te communniceren.
Zo ook in de vorm van
een expo zoals bij deze
expo van Studio Matthers.

Tijdelijk paviljoen,
Gemaakt van papier
kokers. Door Shiguru
Ban. We zounden in
samenwerking met
Chemelot van
gerecycled materiaal
een tijdelijk paviljoen
realiseren op de nieuwe
markt. Als een plek voor
info en de maquette.
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