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Geleen – The Next Level
Introductie
Het centrum van Geleen heeft veel ontwikkelingen meegemaakt. Ons idee focust op het marktplein.
Het historische uitgangspunt van het centrum van Geleen werd gevormd door het bouwen van een
raadhuis in 1922 met een aangrenzend marktplein.
Observatie
Een uitbreiding van het raadhuis (gemeentehuis) werd deels over de oude markt geplaatst. Er kwamen
hoogteverschillen in het marktplein. De markt breidde uit in schaal en moet zich op de dag van vandaag
in bochten wringen om rond het V&D warenhuis bedrijf te voeren. Er is een parkeergarage ondergronds
gebouwd en bovengronds is een lastig ontsloten parkeerplaats op het beneden-niveau van de oude markt.
Versnipperde situatie marktplein
De situatie van het centrum is door de tijd heen versnipperd geraakt. In de oproep van Woonwijk als
Noviteit is gevraagd om met vrijmoedige ideeën te komen voor het centrum waarin het marktplein is
gevestigd.
The Next Level
Ons idee focust op de wens om het centrum te verduurzamen, een lastig vraagstuk in de versteendeen versnipperde omgeving van het marktplein. Een marktplein wordt gekenmerkt door een even
versnipperde lijst aan wensen vanuit sociale- en maatschappelijke hoek. Men wil evenementen
organiseren, men wil er horeca aan kunnen bedrijven, én er moet worden verduurzaamd. Hoe pak je dat
aan in een omgeving als Geleen?
OASA komt tot de conclusie dat wellicht niet alle vragen op het maaiveld opgelost kunnen worden. Wij
verkennen daarom graag de mogelijkheid om een extra niveau toe te voegen aan het marktplein (in lijn
met de historische kaders van het oude marktplein). Dit is The Next Level.
Dit niveau moet fungeren als een multifunctioneel plein dat op verschillende manieren gebruikt kan
worden, om zo het maaiveld te ontlasten van het dragen van alle voor de omgeving actuele vraagstukken.
Het moet groen kunnen zijn, maar ook een pleinfunctie kunnen dienen wanneer dit nodig is, bijvoorbeeld
voor evenementen. Onze hoofdreferentie is hierin het Zollhallen Plaza in Freiburg, Duitsland (zie
referentiebeelden). Dit plein bestaat uit variërende onderdelen welke samen één geheel vormen als
multifunctioneel plein.
Ruimtelijke- en maatschappelijke problemen oplossen
Ruimtelijke (klimaat) problemen worden op de locatie opgelost door een extra niveau, door: het
vormen van schaduwplekken; de mogelijkheid om de omgeving te vergroenen door de ruimte die wordt
gewonnen en door water af te vangen en te beheersen hoe dit de centrumomgeving ingaat.
Maatschappelijke problemen als stikstof en de corona-crisis worden verzacht door het toevoegen
van een extra niveau en de ruimte voor verduurzaming die hierdoor ontstaat. Het vergroenen van de
openbare ruimte, dat mogelijk is door het ontlasten van de bestaande marktfunctie zorgt niet alleen voor
stikstofopname, maar ook een veilige en gezonde leefomgeving.
Dit alles is om Geleen een stapje verder naar ‘the next level’ te brengen. OASA werkt dit idee graag uit
voor het centrum van Geleen, om te ontdekken hoe het concept meervoudig toepasbaar zou kunnen zijn.
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Multifunctionaliteit: Zollhallen Plaza, Freiburg, GER
Ramboll Group

10th Avenue Square, NY

Jardins de la Rambla de Sants, Barcelona

Verhoogd plein

Elevated Acre (55 Water St), NY

Zollhallen Plaza, Freiburg, GER (Ramboll Group)

Inrichtingselementen
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Maken van schaduwplekken

Beckershof, Leunen

Eindhoven Duurzaam

Afvoeren en beheren van water (d.m.v. wadi’s)

Hofbogen, Rotterdam (Dudok Groep)

Een dynamische en aantrekkelijke omgeving stimuleren, en dat alles...
Culver Steps Amazon
EYRC Architects

...om Geleen een stapje verder te brengen, naar ‘the next level’
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