23. Groenburgemeester
Joey Rademakers, interieurarchitect
Dave van den Berg, architect

groenburgemeester
Groen als leidmotief voor een vitaal centrum
Versnipperd
De binnenstad van Geleen wordt anno 2020 gekenmerkt
door een uitzonderlijk groot overschot aan winkelruimte. De
centrumfunctie die het gebied ooit had, is komen te vervallen
en de bevolkingskrimp die inzette na de mijnsluiting in de
jaren 70, werpt ook nog zijn schaduw op het heden. Door
verschillende goedbedoelde stedenbouwkundige ingrepen
uit het verleden, voornamelijk gericht op groei van de stad,
is het centrum nu rommelig en versnipperd. Niet alleen
heeft het centrum van Geleen te kampen met leegstand, ook
de verhoudingen tussen de elementen die gezamenlijk de
binnenstad vormen, zijn zoek.
Vitaal
De Nieuwe Context is ervan overtuigd dat een klassieke
stedenbouwkundige visie op het centrum waarin (grootschalige) ruimtelijke ingrepen worden beschreven, voorbarig
is en niet aansluit bij de fase waarin de binnenstad van Geleen
zich bevindt. Eenheid forceren middels een veelomvattend
stedenbouwkundig plan, leidt naar verwachting niet tot
het gewenste resultaat: minder winkelpanden en meer
diverse woonvormen in het centrum. Daarom beoogt De
Nieuwe Context een programmatische aanpak waarbij er
ingrepen worden gedaan op plekken die dit toelaten. Groen
vormt daarbij het leidmotief. Daar waar de mogelijkheid zich
voordoet om leegstaande (retail)panden op te kopen en
een nieuwe tijdelijke functie te geven of te slopen, dienen
stenen te worden vervangen door (openbaar) groen.
Deze pragmatische aanpak introduceert elementen uit de
rijke landschappelijke omgeving van Geleen in het centrum
en zorgt bovenal voor een hernieuwde, vitale uitstraling.
Doelstelling is om met dit ‘groene instrument’ binnen een
periode van tien jaar een wezenlijke verandering in het
centrum in gang te zetten die doorwerkt in de toekomst. Met
de introductie van groen verdwijnen onaantrekkelijke plekken
uit het centrum en maakt leegstand plaats voor groene
elementen die de waarde, aantrekkingskracht en kwaliteit
van het centrum op den duur vergroten.
Adem
Het aanleggen van groen in de stad kent een aantal
belangrijke voordelen. Het zorgt voor meer koelte tijdens
zomers die steeds warmer worden, draagt bij aan een
betere waterhuishouding en zorgt bovenal voor een prettige
omgeving om in te wonen, winkelen, werken en recreëren.
Groen geeft de stad de broodnodige ruimte om op adem
te komen en biedt een natuurlijk tegenwicht aan de grote
hoeveelheid steen. Het vormt daarmee een laagdrempelig
vehikel om ingrepen te doen in het gebied die een directe

uitwerking hebben op de leefbaarheid en de uitstraling van
het gebied. Bij het aanleggen van groene elementen in de
openbare ruimte, moet behoefte leidend zijn en dient er ruimte
te zijn voor experiment. Het groen moet vooral verleiden en
bewoners en ondernemers laten nadenken over het soort
groen dat zij graag zouden willen zien in hun omgeving (park,
speeltuin, recreatieplaats). Op die manier ontstaat er een
gezonde verbinding tussen omgeving en gebruiker.
Panden
De vergroening van het centrum beperkt zich echter niet
alleen tot openbaar groen; ook private panden worden
meegenomen in deze kwaliteitsslag. Onderdeel van de
aanpak is dan ook het vergroenen van daken en gevels door
bewoners en winkelpandeigenaren mee te nemen in
het groene narratief van Geleen. Onderdeel van deze
aanpak is daarom de introductie van een tool box met
middelen waarmee pandeigenaren hun vastgoed groener en
duurzamer kunnen maken.
Regie
De aanpak die De Nieuwe Context voorstaat vraagt om een
goede regie vanuit betrokken partijen. Een multidisciplinaire
projectorganisatie, waarin zowel overheid, bedrijfsleven als
burgers vertegenwoordigd zijn, dient een programma op te
stellen dat zich enerzijds richt op het opkopen van leegstaande
panden en het letterlijk vergroenen van deze plekken, en
anderzijds het aanspreekpunt vormt voor bewoners en
ondernemers helpt om hun eigen panden te vergroenen.
In beide aspecten zit een sterke sociaalmaatschappelijke
component: zowel bewoners als ondernemers moeten het
nieuwe narratief van Geleen als groene binnenstad omarmen
om het transformatieproces te laten slagen. Aan het hoofd
van dit team staat een onafhankelijke stadsbouwmeester/
Groenburgemeester die de regie voert over de groene
agenda van Geleen.
Ontwikkelstrategie
In de volgende fase werkt De Nieuwe Context een
ontwikkelstrategie uit waar in staat beschreven welke
zogeheten ‘hotspots’ behoefte hebben aan een groene
transformatie. Dit kan zijn vanwege een bouwvallige staat van
een pand, vanwege langdurige leegstand of de negatieve
invloed ervan op de publieke ruimte. Voor deze hotspots
worden groene transformatievoorstellen uitgewerkt. De eerste
uitgewerkte hotspot moet tevens dienen als praktijkvoorbeeld
(proof of concept) voor andere plekken in het centrum.
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