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De overmaat in de structuur benutten
voor een dynamisch hart in Geleen

Het hart van Geleen transformeert van winkelgebied naar een
woon-werkmilieu. Door deze transformatie komt veel ruimte vrij
in de binnengebieden (het achterom) die op dit moment gebruikt
worden voor opslag en distributie. Deze ruimte wordt in dit voorstel
benut om een nieuwe dynamiek in het hart te creëren. Op deze
manier gaat de functie van het centrum met haar dynamiek en
functie als hart van de gemeenschap niet verloren. Het hart wordt
juist adaptiever, rijker, lokaler, gemengder en verrassender.

VAN OVERMAAT NAAR VRIJPLAATS
Het hart van Geleen wordt gevormd door de verbindingswegen
tussen drie kernen. De bouwblokken die langs deze wegen zijn
ontstaan hebben door hun diepe kavels een grote mate van
flexibiliteit in gebruik. De meeste ruimte die vrijkomt tijdens de
komende transformatie bevindt zich dan ook in de
binnengebieden van de bouwblokken; in totaal is de overmaat
circa vijf keer het marktplein in oppervlak. De opslag,
bevoorrading, parkeerplaatsen en diepte die dienst deden aan
het winkelprogramma maken plaats voor (lokale) initiatieven
die het centrum verrijken. De binnengebieden vormen de ideale
context om flexibeler om te gaan met beeldkwaliteit, waardoor
er meer mogelijk wordt dan voorheen. Juist het contrast tussen
de formele voor- en de informele achterkant van de
bouwblokken levert een dynamischer hart op.

Johan van Ling - Stedenbouwkundige
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VERBINDING DOOR HET TRANSFORMATIESPEL
Met lokale investeringen ontstaat ruimte voor een rijk pallet aan
initiatieven in de binnengebieden. Initiatieven die antwoord
geven op lokale en globale thema’s zoals vergrijzing, de
ccarnavalstraditie, de lokale maakindustrie en de
klimaatopgave. Deze ontwikkelingen vormen de aanjager voor
zowel de dynamiek die een centrumgebied kenmerkt, als
financieel voor de transformatie van de plinten naar wonenwerken of plaatselijk commerciële functies. Deze aanpak knipt
tevens de opgave van het centrum op in behapbare
deelprojecten per bouwblok, wat procesmatig en in fasering
de transformatie van het centrum beheersbaar houdt. Om de
kansen in de binnengebieden verder te verkennen willen wij een
levende maquette in de vorm van een transformatiespel
ontwikkelen, die we midden op het marktplein met elkaar gaan
spelen. Het spel brengt stakeholders samen met het doel om
inzicht te krijgen in de urgentie van bepaalde plekken en toont
mogelijke coalities en kansen voor collectiviteit in
ontwikkeling. Op basis van workshops formuleren we
gezamenlijk (deel)projecten.
Op deze manier wordt Geleen tevens een testcase voor
vergelijkbare steden die aan de vooravond van een
transformatie opgave staan. Om dit spel te ontwikkelen wordt
Jeroen de Willigen (Master of City Development en
Stedenbouwkundige) in de volgende fase toegevoegd aan het
projectteam. Jeroen vormt vanuit zijn planeconomische
achtergrond en zijn rol als Stadsbouwmeester van Groningen
een toevoeging op het team en heeft ervaring met het maken
van vergelijkbare spellen (o.a. het verdichtingsspel en
kettingreactiespel).
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“DE OVERMAAT IN DE STRUCTUUR
VAN GELEEN WORDT INGEZET OM
HET HART TE VERRIJKEN.”

Het bestaande centrummanagement van Geleen krijgt een grotere rol
tijdens de transformatie. Het centrum kan in de toekomst niet meer
teren op de aantrekkingskracht en dynamiek van de winkelvoorraad.
Om ontwikkelingen mogelijk te maken wordt ruimte geboden aan
nieuwe initiatiefnemers. De gemeente faciliteert de initiatieven en
draagt bij aan de realisatie. Lokale ondernemers brengen kennis en
expertise in en de lokale bank investeert in innovatieve en
toekomstbestendige initiatieven. Samen verrijken we het hart van
Geleen!

Bovenstaande kaart toont de ruimte (onbebouwd in lichtgeel en
bebouwd in donkergeel) die ontstaat in de binnenterreinen bij een
transformatie van winkels naar wonen en/of werken. Op de volgende
pagina volgen drie inspirerende voorbeeld-uitwerkingen voor de
genummerde blokken.

LEEGSTAANDE PLINT
ONGEBRUIKTE OPSLAG

TRANSFORMEREN
SLOPEN
ONTWIKKELING
UITGEVEN
TRANSFORMATIE
RUIMTE BIEDEN

1. De structuur van
Geleen is organisch
gegroeid. Kenmerken
hiervan zijn de diepe
verkavelingen.

2. Veel gebouwen in de
binnenterreinen komen
vrij door wegtrekkende
winkels...

3. ... hierdoor ontstaat
ruimte voor investeringen
en intiatieven om het hart
te differentiëren.

4. Op deze manier komt
geld vrij voor
transformatie en nieuw
leven aan de straatkant.
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Een pallet aan mogelijkheden om het hart van Geleen van binnenuit te verrijken

GEZONDHEIDSCENTRUM

STADHUISKAMER

DOMOTICARE

1. DE SENIORENTUIN
Geleen vergrijst, maar er is weinig plek voor ouderen in het
hart. Door bestemmingsplanverruiming wordt het mogelijk om
in de diepe tuinen een ouderencollectief te ontwikkelen. Op
deze manier ontstaat een interessante mix tussen wonen en

GEDEELDE TUIN EN SCHUUR

nieuwe voorzieningen.

VERDIEPTE TUINEN

2. BROUWERSHOF

BIEREXPERIENCE

Tijdens het transformatiespel blijkt dat bewoners in dit
blok van hun hobby hun beroep willen maken. Het bier slaat
aan! Een slijterij en biercafé vestigen zich in de plint en het

HOBBYISTEN SLUITEN AAN

binnengebied wordt omgedoopt tot het Brouwershof.
BIERCAFÉ

SLIJTERIJ

MATERIALENBANK

BOUWPLAATS PRAALWAGENS

3. HET KLUSTER
Geleen leeft tijdens carnaval helemaal op, maar kan dat niet
vaker? Door in het hart ruimte te geven aan kleinschalige
maak- en klusbedrijven ontstaat ‘‘het Kluster’’.
Praalwagenbouwers beschikken hier over alle benodigdheden
KLUS TO GO

om maandenlang voort te bouwen op de lokale en waardevolle
tradities. Door deze ontwikkeling wordt een ‘klus to go’ en

REPAIRCAFÉ DE KROON

‘repaircafé’’ als publiek programma mogelijk in het hart van
Geleen.

