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Roodbruin ‘tapijt’ Markt

HERINRICHTING MARKT KERKRADE

door René Willems

D

Volgende week don-
derdag wordt in
Kerkrade gestart
met de herinrich-
ting van de Markt.
Begin juni moet het
plein er als nieuw bij
liggen. Met als grote
attractie een fontein
die op de meest on-
verwachte momen-
ten begint te spuiten. D e kogel is door de kerk:

de Markt in Kerkrade
krijgt een roodbruin ‘ta-
pijt’. „We hebben be-
wust gekozen voor een

rustige uitstraling”, zegt wethouder
Tim Weijers. „Want de levendig-
heid moet straks van Kerkrade zelf
komen, de Markt moet het brui-
send hart van onze stad worden.”
De reconstructie van de Markt is
fase 1 van het project herinrichting
openbare ruimte. Na het plein wor-

den de omringende straten aan-
gepakt. Te beginnen met de straten
waar niet gebouwd wordt. De hoek
bij het winkelcentrum komt als
laatste aan de beurt, als duidelijk is
hoe dat nieuwe stadshart er straks
komt uit te zien.
De aankleding van de Markt vloeit
voort uit het ontwerp van Buro
Lubbers voor ‘de opwaardering van
Kerkrade-centrum’. Het stadshart
krijgt een duurzame, maar wel ‘kos-
tenbewuste’ kwaliteitsimpuls. Het
moet een centrum met ‘een tijdlo-
ze uitstraling’ opleveren.

De Markt is al eerder ontdaan van
storende elementen als de Focus-
kiosk. Op de ruimte die daarmee
vrij is gekomen, wordt straks een
speelse fontein gecreëerd met liefst
vierentwintig waterstralen die te
pas en te onpas uit de grond om-
hoog schieten.
De waterbak verdwijnt onder de
nieuwe bestrating van de Markt.
„Als er een evenement plaatsvindt
op de Markt zetten we die uit”, legt
Weijers uit, „maar vooral in de zo-
mer kan het een geweldige attractie
worden waar vooral de kinderen
veel plezier aan beleven.”
Voor de nieuwe bestrating heeft
Kerkrade de voorbije werken di-
verse steensoorten uitgetest op een
aantal proefvlakken. De keuze is uit-
eindelijk gevallen op een simpele,
roodbruine klinker van Nederlands
fabrikaat. „We laten dus geen dure
natuurstenen aanvoeren uit een ver
en vreemd land”, benadrukt wet-
houder Weijers.
In de bestrating komen putten met
aansluitingen voor de weekmarkt.
Die worden zo gesitueerd dat de
marktkramen straks anders neer-
gezet kunnen worden, zegt project-
leider Eric Komen: „De kramen
staan nu met de rug naar de cafés
gekeerd. Dat wordt door veel men-

sen als ongezellig ervaren. In de
nieuwe situatie staan ze straks
weer met de voorzijde naar de
terrassen.”
Rond het plein komt een aparte
strook met grijze stenen. Dat
breekt het beeld wat, legt Komen
uit. Dat grijs wordt doorgetrokken
in het vlak van de fontein.
Het straatmeubilair wordt hele-
maal vernieuwd. Rond het plein
komen zitbanken. In de hoek bij de
geldautomaten is een tafel met stoe-
len voorzien. „Dat wordt de Stamm-
tisch van de Markt”, zegt Weijers.
„We hopen dat mensen daar straks
samenkomen om te praten of -
waarom niet - gezellig een kaartje
te leggen.”

Verspreid over de hele binnenstad
worden tientallen nieuwe bomen
geplant. De bestaande linden rond
de Markt blijven. Elders worden so-
litaire bomen van bijzondere ras-
sen geplant. Op het bestellijstje van
de gemeente staan onder meer de
Amelancier arborea, de Sophoara ja-
ponica en de Prunus acolada. Met
die variatie aan speciale bomen
wordt het centrum van Kerkrade
een soort stadsarboretum, ver-
wacht Weijers.
De ‘nieuwe’ markt moet begin juni
klaar zijn. Dat is een ‘harde’ datum,
benadrukt Weijers: „Op 3 juni wil-
len we de jaarlijkse stoffenmarkt
op de Markt houden. Het is dan
Sacramentsdag, in Duitsland een
officiële feestdag waardoor veel
Duitsers hierheen komen.”
Het aansluitende weekeinde wordt
de vernieuwde Markt officieel ge-
opend met een driedaags feest. Het
thema van dat feestweekeinde
wordt waarschijnlijk ‘bier’.

Grote variatie aan bomen
maakt van stadscentrum
Kerkrade straks een
soort stedelijk arboretum.

�

Roodbruin
Een impressie van de toekomstige Markt in Kerkrade: de huidige bestrating, die volgens de gemeente versleten is,

‘tapijt’ Markt
wordt straks vervangen door ‘rustige’ roodbruine klinkers.  illustraties DPI Den Haag/Buro Lubbers

Op de plek van de vroegere Focus-kiosk komt een spectaculaire fontein.

De toekomstige ‘Stammtisch’.


