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Groen voor grijs
Het centrum van Geleen staat op een tweesprong. Bij het doorzetten van de huidige ontwikkelingen
ontstaat het risico dat het gebied zich ontplooit tot een onaangename plek. Nu is het moment
aangebroken om een ander pad in te slaan en een nieuwe invulling te geven aan de wijk om een
prettige woon- en leefomgeving te bieden aan verscheidene doelgroepen, met oog voor de
verschillende maatschappelijke uitdagingen die er leven: een veranderende woningbehoefte,
ontgroening en vergrijzing, veiligheid, gezondheid en klimaatverandering.
Meerdere plannen voor het gebied zijn al ontwikkeld en (nog) niet ten uitvoer gekomen. Volgens ons
is het tijd om met een andere bril naar de opgave voor het centrum te kijken en hiertoe een ander
proces te doorlopen. Niet traditioneel vormgeven vanuit een inrichtingsplan, maar juist ontwerpen in
de lijn van de uitnodigingsplanologie. Dit vraagt om een proces waarin alle betrokkenen verschillende
maatregelen voor het gebied kunnen afwegen en direct inzicht krijgen in de financiële en
maatschappelijke gevolgen van deze keuzes. Daarmee ontstaat een gezamenlijk besef van de
(on)mogelijkheden voor het gebied. Zo komt men niet alleen tot een haalbaar en uitvoerbaar idee,
maar wordt ook eigenaarschap gecreëerd om tot vervolgstappen te komen.
Vanuit onze traditionele denkwijze om met een oplossing te willen komen, zagen we vanuit de
verschillende eigenschappen van het gebied een nieuw ideaalbeeld voor ons. Zo kent het gebied een
hoog percentage ouderen, die voor een gemakkelijke oude dag graag de boodschappen om de hoek
halen en veilig over straat willen lopen. Fijn dat de omgeving met name faciliterend is voor langzaam
rijdend verkeer, met aandacht voor bereikbaarheid en parkeren. Groen en water in de wijk voorzien in
de behoefte om buiten te kunnen recreëren en te bewegen om zo gezond te blijven. Tegelijkertijd
helpt deze groene openbare ruimte en waterpartijen om klimaateffecten zoals hittestress te
verminderen. Deze aantrekkelijke omgeving trekt ook expats en kenniswerkers van Brightlands
Chemelot Campus aan. Met hun werkplek op loop- en fietsafstand is het ideaal om in dit gebied te
gaan wonen en werken. Reeds bestaande panden zijn herontwikkeld om vestigingsruimte te bieden
aan innovatieve en circulaire startups die zijn verbonden aan de campus, waardoor deze doelgroep
creativiteit en innovatie brengt in het centrum. Maar werk moet ook in balans zijn met ontspanning. In
de avonduren bevindt sportcentrum en stadspark Glanerbrook zich om de hoek. Tussen het werken
door of in het weekend treft men elkaar op de markt, in de lokale koffiebar, winkel of kroeg. Waar de
ouderen ook genieten van hun oude dag. Jong ontmoet oud. Oud ontmoet jong. En die energie van
het gebied maakt ook anderen nieuwsgierig om eens op bezoek te komen.
Het beeld en idee, daarvan zijn wij overtuigd. Maar terwijl het beeld ontstond, doemde ook de vraag
op: is dit waar alle betrokken partijen echt belang bij hebben? Want al schetsen wij als ontwerpers nog
het meest optimistische en uitvoerbare plan, dan nog is dit geen garantie voor succes. Want hoe
komen we tot een resultaat waarvoor je de handen op elkaar krijgt inclusief de financiering? Uit
voorgaande studies blijkt dat er in het gebied wantrouwen heerst onder de betrokken partijen, evenals
een gebrek aan samenwerking en commitment. Dit terwijl er ook veel animo is om over te gaan tot
actie en een nieuwe realiteit voor het gebied te creëren. Het is daarom essentieel om niet alleen te
inspireren tot dialoog, maar de dialoog direct betrekken in het ontwerpproces. En dat brengen wij met
onze aanpak.
In de volgende fase nodigen wij de stakeholders uit aan de ontwerptafel. De basis waarmee gestart
wordt, is een eerste ontwikkelbeeld dat inspeelt op de maatschappelijke vraagstukken van het gebied.
Gezamenlijk met de stakeholders wordt het ontwikkelbeeld geoptimaliseerd en uitgewerkt tot een
plan. Om het plan haalbaar en realiseerbaar te maken gebruiken wij tijdens de sessies een
economische tool die gebaseerd is op de methodiek van de maatschappelijke kosten-baten analyse,
de Bankable Resiliency Tool (BaRT). De tool geeft inzicht in de maatschappelijke kosten en baten van
verschillende opties voor het centrum en koppelt deze kosten en baten aan stakeholders. Naast
‘harde’ waarden (zoals prijs per vierkante meter) monetariseren we ook ‘zachte’ waarden (zoals
gezondheid en sociale cohesie).
Door met elkaar te ontwerpen, krijgen de betrokkenen inzicht in elkaars belangen en wordt duidelijk
wat de prioriteiten zijn. Zo ontstaat er een dialoog over welke keuzes het meest bijdragen aan de
toekomst van het gebied. Consequenties van keuzes worden direct zichtbaar. Dit inspireert om het
gesprek aan te gaan over de kansen voor het gebied en de kansen voor samenwerking. Dit leidt tot
een breed gedragen plan.
Wij zijn er van overtuigd; bovenstaande aanpak biedt de transitie die het centrum van Geleen verdient.
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BRONVERMELDING:
1. Stadshof Deventer
2. Waterpartij ingang Park Lokeren_- Stradusinfra
3. Tianjin Bridged Gardens- Turenscape designers
4. The City dune - SLA, Kopenhagen Denemarken

9
5. De heuvel Tilburg Waterspuiter – Bureau Santenco
6. Grotestraat Nijverdal - OKRA
7. Stadscentrum Apeldoorn - De Valkenberg
8. Al fietsend naar het werk - Bloovi
9. Nieuwe Markt Roosendaal – ipv Delft
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BRONVERMELDING:
10. Beweegtuin Bennekom - NISB / Colijn van Noort
11. Ede Marktplein – Gemeente Ede / Hosper
12. Samen zingen met kinderen in Bennekom - BO-PCOB
13. Buurt bibliotheek Helmond-Peel – Studio Rocco Verdult
14. Moestuin binnen huizenblok in Lyon – C. Maes

15. Impact hub Amsterdam - Voor de wereld van morgen
16. Green Chemistry Campus
17. Brocante markt Nijverdal – Bruisend Nijverdal
18. Foto – gemaakt door collega E. Schellekens
19. Foto – gemaakt door collega E. Schellekens
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