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Geleen en de herinnering aan morgen
Weet je nog?

Staatsmijn Maurits, Pinkpop, Fortuna… Het herinnert allemaal aan een kleurrijk verleden.
Een verleden waarin Geleen zich in sneltreinvaart ontwikkelde. Goede herinneringen
geven kleur aan het leven. Ze laten je verlangen naar meer. Waar vind je dat dan? Op
interessante plekken. Daar doe je nieuwe ervaringen op. Daar ontstaan nieuwe, waardevolle
herinneringen.
Het toevoegen van nieuwe herinneringen zou het leitmotiv van moderne stadsontwikkeling
moeten zijn. Want een stad zonder herinneringen is als een lege huls. Door vandaag actief
te bouwen aan de herinnering van morgen blijft Geleen vitaal en toekomstbestendig. Het
uitgangspunt is Geleen zoals het nu is. Geen wereldstad, maar gewoon Geleen. Niets meer.
Niets minder.

Strategie

Aantrekkelijke plekken leveren een sterke stad op. Wij gaan uit van het concentreren van
centrumvoorzieningen op plekken met de hoogste potentiële aantrekkelijkheid: de Markt
als centrale ruimte in de stad en de Annastraat en Raadhuisstraat als aanloopstraten
vanaf respectievelijk station Lutterade en het busstation aan de Rijksweg. Aan de Markt is
ruimte voor het bouwen voor specifieke doelgroepen, zoals senioren, die daardoor dichter
bij dagelijkse voorzieningen komen te wonen. Hierdoor ontstaan kostendragers om vitale
ondernemers te verplaatsen naar een plek aan de Markt of een van de twee aanloopstraten.
De oude winkelstraten krijgen een woonkarakter met een aantrekkelijke groene uitstraling.
Oude winkeluitbouwen worden gesaneerd en vervangen door kleinschalig wonen in een
groene stadsomgeving.

Geleen… niet alleen

Vanaf 1926 groeide Geleen explosief van een kwartet agrarische dorpen tot een moderne
mijnstad met een hechte gemeenschap. Een stad die was gebouwd op het fundament
van een grote industrie, die later verdween. Geleen deelt op dat punt historische
karakteristieken met andere Nederlandse steden die in de 20e eeuw zijn gegroeid dankzij
een bepaalde industrie: IJmuiden met zijn hoogovens, Helmond met zijn textiel en Oss met
zijn vleesindustrie. Stuk voor stuk steden die weliswaar een behoorlijk formaat hebben,
maar tegelijkertijd telkens op zoek zijn naar hun rol en identiteit in een snel veranderende
tijd.
Ze kunnen niet putten uit een rijk historisch verleden vóór de industrialisatie en hebben
vaak een concurrerende aantrekkelijke buurstad in hun nabijheid met een sterke
centrumfunctie. De vraag is in hoeverre dit soort steden in staat is zichzelf opnieuw uit te
vinden nu de navelstreng met de allesbepalende industrie is doorgeknipt. Het wordt tijd
voor een renaissance op basis van eigen waarden, subtiele aantrekkelijkheid en een eerlijk
verhaal. Het wordt tijd voor nieuwe herinneringen.

Nieuwe herinneringen

Bij het creëren van die nieuwe herinneringen in Geleen kijken we allereerst naar wat
mensen positief stemt in het Geleense stadscentrum: een bezoek aan de zaterdagmarkt of
gewoon een kop koffie bij de Hema. Of de lach op het gezicht van de trotse vader die voor
de geboorteaangifte naar het stadshuis komt of het bruidspaar dat elkaar het jawoord geeft.
Samen met de Geleners onderzoeken we hoe we deze ervaringen omzetten in kleurrijke
nieuwe herinneringen en hoe wij daar als ruimtelijk vormgevers bij kunnen helpen.
Welke geuren van de royale paleistuin onder aan de trappen van het stadhuis wil het
bruidspaar zich over een paar jaar herinneren? Zal de marktbezoeker zich het geroezemoes
herinneren van het stijlvol vormgegeven marktgebouw, dat – naast de zaterdagmarkt – ook
doordeweeks zo levendig was met de uitvoering van de harmonie? Zal iemand zich over
een tijdje nog afvragen of het ooit anders is geweest, nu je direct bij het busstation al de
gastvrijheid van het stadscentrum voelt?

Impressie met voorgestelde ingrepen
De aanstaande krimp leidt tot minder autogebruik, waardoor minder parkeerruimte
nodig is. De parkeerplekken in de Annastraat en vóór het stadhuis kunnen grotendeels
verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen een moderne, weelderige paleistuin naast
het stadhuis en een groene wandelavenue in de Annastraat. Door het verlengen van de
ingang van de marktgarage naar de Elisbethstraat, kan de wandelavenue doorlopen tot
de Markt. Het gebouw van de Hema, ooit bedoeld als sieraad voor de stad, wordt opgetopt
met seniorenappartementen. Aan de zuidkant komt een stijlvol transparant marktgebouw,
waar niet alleen een deel van de zaterdagmarkt plaatsvindt, maar doordeweeks ook
evenementen worden georganiseerd, waardoor dit deel van de Markt levendiger wordt. Het
gebouw zorgt ook voor een duidelijke afbakening in drie afzonderlijke stedelijke ruimten: de
paleistuin, de moderne markt voor de Hema en de hoofdmarkt met marktgebouw voor het
stadhuis. De drie ruimten maken een zinvolle doorloop van pleinruimte naar pleinruimte
mogelijk en bieden de kans om iedere ruimte specifieker te programmeren. Zo kunnen
een royale paleistuin, een eigentijds horecaplein en een stijlvol marktplein ontstaan – ieder
met hun eigen, specifieke uitstraling. Het onderscheid van de pleinruimten geeft bezoekers
meer keuze. Om steeds iets anders te zien, te beleven of te ervaren. En zo steeds weer
andere herinneringen op te doen. Op de drempel van het verleden, bouwt Geleen aan de
herinnering van morgen.
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Paleistuin

Marktgebouw

De tuin heeft een modern en formeel karakter.
Rettford park.

In de tuin is ruimte voor lokale kunst.
Tuinen bij Wickham House, Newbury.

De formele opzet gaat gepaard met uitbundige
beplanting.
Renaissance garden in de West Midlands.

De tuin bevat veel lokale planten, zoals kersenbomen.

Groene avenue

De markthal heeft een open uitstraling.
Marché aux Légumes, Chartres.

De groene avenue geeft een luxe uitstraling.
Lange Voorhout, Den Haag.

De markthal biedt ruimte aan publieke evenementen.
Stadshal, Gent. Robbrecht & Daem.

De markthal is zonder gebruik ook aantrekkelijk.
Markthal Brandevoort, Helmond. Rob Krier.

De avenue verduidelijkt de route naar het centrum.
Wijcker Brugstraat, Maastricht.

Groene woonstraten

De markthal heeft een moderne vormgeving.
Stadshal, Gent. Robbrecht & Daem.

De woonstraten worden groen en autoluw ingericht.
Hertzstraat, Leiden

Het groen in de straten biedt speelruimte voor kinderen.
Stationstuinen, Barendrecht. Urban Synergy

De woonstraten faciliteren ontmoeting
Vrije Veld, Almere. Hund Falk Architecten

Grote bomen versterken het karakter van de avenue.
Schillerstrasse, Weimar.

