Aldo van Eyk zei: ‘Maak van elk huis een kleine stad en van elke stad een groot huis’
‘de wijk als [t]huis’ is een integraal plan om de woonwijk weer als verbindende leefomgeving in te richten, met een woonhoeve om zelfstandig te kunnen wonen, maar niet alleen.

Kalle Calle

de wijk als [t]huis!

hoe kunnen voorzieningen in de wijk toegankelijk gemaakt worden?

Hoe was de openbare ruimte?

overzichtskaart

Winkelcentrum
de Zuidhof biedt alle
winkelvoorzieningen en
een terras
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Gebruik en versterk het aanwezige groen
om belangrijke voorzieningen met elkaar te
verbinden.

2

www.dewijkalsthuis.nl

Lienaertstraat centrale as/centrum van de wijk.
Een groene long met een concentratie aan
voorzieningen, die de wijk verbindt met het beekdal.
Nieuwe patiowoningen
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Creëer goede voetgangervriendelijke
verbindingen naar het groen met voorzieningen.

Onze visie “De wijk als (t)huis” bestaat het combineren
van wonen, leefomgeving zorg & gezondheid door het
natuurlijk creëren van contact rondom de inwoner. De
wijk als (t)huis is gericht op het langer thuis (kunnen)
blijven wonen en gezond blijven in de wijk. Naast een
zorggeschikte of levensloopbestendige woning, is
de bereikbaarheid van voorzieningen en het sociale
netwerk volgens ons noodzakelijk om lang en gezond
in de vertrouwde wijk te kunnen blijven wonen.
Ontmoeting en verbinding, zowel fysiek als mentaal
staan daarom voor ons centraal en zorgen voor de
benodigde sociale cohesie.

Café Oud Spaans
Kerk

P

Route horizontale funiculaire

Speelterrein voor kinderen
Veldkruis in ere herstellen
Basisschool

Vroeger Nu

Groene zone

P
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Regenwater wordt
d.m.v. wadi’s
oppervlakkig afgevoerd
naar Geleenbeek
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Europaflat
(aanleunwoningen)
Woonzorgcentrum
de Bunderhof
(toekomst: BG voorzieningen
voor wijk + terras)

Parc Glana
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Groene zone gecombineerd
met parkeerkoffers

Speelvoorzieningen voor
kinderen (speelnatuur,
waterspelen)

Betere
toegankelijkheid
voor ouderen en
minder validen,
door middel van
drempelloze
voetpaden met
een herkenbare
kleur

Groene zone
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Speelvoorzieningen
voor kinderen
(speelnatuur, waterspelen)
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parc glana

Voetpad

Wadi

De auto is te gast,
geen doorgaand
verkeer meer maar
slechts bestemmingsverkeer, de
funiculaire,
taxi’s, etc.

Parkeren

Groene zone

Voor mensen met
dementie zijn
buitenprikkels erg
belangrijk. Wind,
geur, beweging van
planten en het kijken en
luisteren naar vogels.
Door middel van
kleurrijke beplanting
worden de zintuigen
gestimuleerd.

Beekdal

Zorgwoningen

B

Rijweg

Oppervlakkige
regenwaterafvoer wordt
steeds belangrijker door
de klimaatsveranderingen.
Water in de openbare
levert bij dementerende
ouderen ook een
positieve bijdrage aan het
stimuleren van de zintuigen
en daardoor het welzijn
van de ouderen.
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Tuin met terras voor
de hele wijk

een straatprofiel voor de Lienaertsstraat gericht op het welzijn van de
ouderen en kwetsbare medemensen is beter voor iedereen!

Voetpad
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Creëer diversiteit in de wandelroutes met
goede bewegwijzering ter oriëntatie.

Voor mensen die niet goed ter been zijn, rijdt er een
‘funiculaire’, met verschillende stoppunten door de wijk.
Het gebruik hiervan nodigt uit een praatje te maken en
mensen te ontmoeten.

een horizontale funiculaire
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Kalle (Limburgs: praten) en Calle (Spaans: weg) betekent in
feite ‘praatstraat’, een voetgangersstraat waar ontmoeten
en verbinden centraal staat. In de wijk is namelijk Spaans
Neerbeek terug te vinden, een voormalig gehucht dat
centraal in Geleen Zuid en Kluis lag. De Kalle Calle vormt een
mentale verbinding, mensen moeten elkaar tegen kunnen
komen, maar het is uiteraard ook een heldere fysieke
verbinding.

De nieuwe woonhoeve

Verbind de voorzieningen door middel van
prettige en toegankelijke wandelroutes,
onderbroken
door
betekenisvolle
verblijfsplekken.
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1. Kalle Calle:
Ontmoeten + Verbinden,
zowel fysiek als mentaal

concept
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In de naoorlogse buitenwijken zoals Geleen Zuid/Kluis
staat autoverkeer centraal en wordt de voetganger
vergeten, waardoor voorzieningen vaak niet bereikbaar
zijn voor ouderen en/of minder validen.
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Vroeger functioneerden de straten als ‘plein’ van deur
tot deur en waren auto’s te gast. De straten waren
ontmoetingsplekken met voorzieningen in nabijheid.
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Aida flat

Beweegtuin

Parc Glana: beschermd
kleinschalig wonen P6
(intramuraal)

Uitbreiden van de
Brasserie de Biesenhof
parkeerplaats van de
Biesenhof

verbinden en ontmoeten in Geleen Zuid en Kluis

De levendigheid in
de Lienaertsstraat
wordt versterkt
door nieuwe
woningen zoals de
woonhof

Woonhoeve

In Geleen Zuid en Kluis is de Lienaertsstraat als
uitgangspunt gebruikt voor de Kalle Calle. De
Lienaertsstraat ligt centraal in de wijk en heeft een
breed profiel. Langs deze straat liggen verschillende
voorzieningen, zoals een winkelcentrum, kerk,
basisschool, Parc Glana, en de woonhoeve die wij
voorstellen met ons plan. Wij stellen een herinrichting
van de straat voor, die ouderen en mindervaliden
de mogelijkheid biedt om via de Kalle Calle deze
voorzieningen te bezoeken. Herkenbaarheid is

een belangrijk uitgangspunt van de wandelroute om
ouderen (waaronder ook dementerenden) door de
wijk te kunnen leiden. Hiervoor wordt een geleidende
rand met herkenbare kleur langs het voetgangerspad
voorgesteld. De rand biedt mensen de mogelijkheid om
op verschillende plekken te kunnen rusten onderweg. De
Kalle Calle is geschikt voor alle doelgroepen in de wijk, en
de focus ligt op ouderen, minder validen en kinderen en
is dus ook geschikt voor mensen met rollator of rolstoel.
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