12. Geleen 2040
Maarten Vermeer,
landschapsontwerper
Jet ten Voorde, stedenbouwkundig
ontwerper,
Corné Strootman,
landschapsontwerper

GELEEN 2040

Stedelijke visie Geleen op basis van een terugblik - Ook in 2040 is Geleen nog onlosmakelijk
verbonden met het energiegebruik van Nederland en Europa. In 2020 was de verduurzaming van
Chemelot een impuls voor het creëren van een levendige stad. Zo is Geleen getransformeerd
tot wat ze vandaag de dag is: een flexibele stad met een actief centrum. Geleen is nu een van
de duurzaamste steden van Nederland, waar nieuwe bewoners door innovatieve banen
en kwalitatief goed onderwijs naartoe worden getrokken. Hier heeft gemeenschapsgevoel
een vorm gekregen: jong en oud wonen gezamenlijk langs levendige pleinen en straten.
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Het flink gegroeide aantal werknemers en studenten van Chemelot en
Brightlands wonen op fietsafstand van het kenniscluster: er zijn betaalbare
nieuwe woningen, ruim opgezette appartementen voor 1- of 2 personen met
alle dagelijkse voorzieningen in de buurt. In 2020 was er een mismatch tussen
de woonvraag en het aanbod. Leegstaande gebouwen en gebouwen met een
laag energielabel zijn tussen 2020-2025 gerenoveerd tot extreem duurzame
woningen. Door het aantrekkelijke woonaabod is de vergrijzende bevolking
naar het centrum getrokken. Hier zijn namelijk de nodige functies dichtbij en
heerst een sterke sociale samenhang. Deze tendens heeft een groot aantal
gezinswoningen weer vrij gemaakt, waardoor gezinnen zich konden vestigen in
Geleen. In het centrum wonen ouderen en jongeren door elkaar heen, zonder
dat deze twee doelgroepen elkaars wensen in de weg zitten. Om het centrum
levendig te houden zijn er veel typen functies ontwikkeld in de plint: winkels,
sociale voorzieningen, kantoren en gemeenschappelijke ruimtes. Een aantal
woningen wordt goedkoper aangeboden aan “de gangmakers”, studenten
van Brightlands en jongeren uit de regio die (deels) verantwoordelijk zijn voor
gemeenschappelijke activiteiten binnen het blok.

GEMEENSCHAPPELIJKE BINNENLPAATSEN
De opzet van de bouwblokken in het centrum van Geleen hebben zich geleend
voor het realiseren van sociale woongemeenschappen rond binnenplaatsen
met bijzondere functies zoals een kas, een zwembad of een werkplaats, welke
nu duurzaam zijn verwarmd door restwarmte van Chemelot. Goed voedsel
en laagdrempelige mogelijkheden om te sporten hebben bijgedragen aan de
gezondheid van de inwoners.
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TWEE CENTRALE PLEINEN

De openbare ruimte heeft in 2025-2030 een kwaliteitsimpuls gekregen
en is groener geworden met ruimte voor waterberging en een diversiteit
aan planten en dieren. Langs de Rijksweg is een kenniscampus ontstaan
waar nu onderwijsgebouwen en kantoren voor startups zijn gevestigd. De
verkeerstructuur van Geleen is aangepast om ruimte te maken, de rijksweg
is gedowngraded, parkeren is georganiseerd in hubs die door zelfrijdend OV
verbonden zijn met de twee treinstations en Chemelot. Op de Markt op de
locatie van de HEMA is een dorpsforum ontstaan, waar nu beslissingen worden
genomen over de gemeenschappelijke voorzieningen en waar duurzame en
innoverende projecten worden tentoongesteld. Tegenwoordig zijn het centrum
van Geleen en kenniscampus bij Chemelot versmolten.

DUURZAME ENERGIE VOORZIENING

H2 NETWERK

Vanwege de gunstige ligging van Chemelot ten opzichte van de grote
industrieclusters in België en Duitsland is Chemelot een belangrijk knooppunt
in het waterstofnetwerk van Nederland en Europa. Doordat de hoogspanningsinfrastructuur op het terrein van Chemelot slim is ingezet wordt de opgewekte
groene stroom uit de regio in Geleen gebruikt voor elektrolyse. Met deze groene
waterstof wordt de chemische industrie aangedreven, waardoor Chemelot nu
een essentiële schakel in het duurzame energiesysteem van de grensregio is.
Het ontstane kenniscluster van bedrijven die op een innovatieve manier bezig
zijn met waterstof en duurzame energie, met de sterk uitgebreide Brightlands
campus als centrum, zijn een aantrekkelijke vestigingsfactor. Geleen is nu (in
2040) een toonbeeld van duurzaamheid met een centrum om trots op te zijn!

REFERENTIES VOOR GELEEN EN OMGEVING IN 2040

REFERENTIES VOOR DE STRATEN VAN GELEEN IN 2040

