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Geleen, uit de aarde geboren
Geleen dankt haar bestaan aan de vruchtbare aarde waarop het gebouwd is. Aan de voet van de Limburgse heuvels
ontstonden hier de eerste agrarische nederzettingen in Nederland, werd het later het centrum van de Nederlandse mijnbouw
en is het nu de thuishaven voor een internationaal onderzoeks- en kenniscentrum voor nieuwe grondstoffen en materialen. In
zekere zin was en is Geleen altijd vooruitstrevend in haar tastbare relatie met onze leefomgeving; van de eerste landbouw,
de eerste mijnbouw tot het onderzoek naar nieuwe materialen. Echter, zij ervaart nu ook als een van de eersten de gevolgen
van een steeds minder tastbare wereld, waar online commercie de marktfunctie van de binnenstad minimaliseert en de
van het lokale land ontkoppelde wereldeconomie de lokale woonbehoefte doet krimpen. Er gloort echter hoop door dit
landschap van leegstaande panden. Van origine is de binnenstad veel meer dan commercie; het is een lokale kern waar
in samenkomst veel bedrijvigheid en innovatie uit ontspruit. Waar veel Nederlandse binnensteden zijn verworden tot
eenheidsworst, biedt de leegstand in Geleen een unieke kans om ruimte te geven aan deze lokale identiteit en eigenheid.
Geleen kan weer opstaan uit de aarde en daarop kan zij haar nieuwe wortels schieten.
Ontginnen van aardse identiteit.
Verleden, heden en toekomst is af te lezen in het groen van het straatbeeld en het straatmeubilair. Op bandkeramiek
geinspireerde ornamentatie en het planten van de – sterk CO2 absorberende – afstammelingen van de Carboonsoorten
die de grondstoffen vormden voor de mijnbouw geven de richting naar het verleden aan. Groene beschuttingen, levende
façades en innovaties op het gebied van algengroei en andere CO2 absorberende technieken tonen de daadkracht voor de
huidige problematieken. Op het maaiveld is aandacht voor waterberging en -infiltratie, een groeiende behoefte in stedelijke
omgevingen. In het straatbeeld een innovatie op de stadsfontein, in werkelijkheid voorbereid zijn op een toenemende druk
op waterkwaliteit. Dit beeld wordt versterkt met door lokale technologiebedrijven gesponsorde kunst en straatmeubilair.
Kunst en meubilair die gegrond is in de lokale historie, bijvoorbeeld verwijzend naar Maaslandse kunst of bandkeramiek,
zoals een familie van 3d-geprinte plantenbakken met bandkeramische ornamentatie of een op een langhuis geïnspireerde
overkapping met een groen dak uitgevoerd in carbonfiber.
Zaaien van levendigheid.
Met de vergroening van de straten en pleinen worden overdekte buitenplaatsen gecreëerd van verschillende korrelgrootte;
ca. 30-100 m2, plek makend voor activiteiten voor 15-50 mensen. Het Limburgse buitenklimaat is voor een groot gedeelte
van het jaar zeer aangenaam, mits beschut tegen regen. Recentelijk zijn meer activiteiten naar buiten verplaatst zoals yogaen danslessen, permanente beschutting voor deze activiteiten maakt de stad kleurrijker met een dagelijks afwisselend beeld.
Feeërieke verlichting op basis van hedendaagse technologien zoals glasfiber zorgen ervoor dat deze plekken ‘s avonds hun
identiteit behouden en plekken van samenkomst zijn. Tegelijkertijd worden deze publieke ruimten ingezet om de kwaliteiten
van Geleen te etaleren. Geleen laat zien wat op haar bodem heeft kunnen floreren. DSM, de lokale land- en tuinbouw en
de ligging aan de voet van de Limburgse heuvels zijn uniek. Te denken valt aan een regelmatige streekmarkt met de nadruk
op de huidige oogst en lokaal gemaakte producten, regionale honing, vers geplukte appels en net gestoken asperges.
Voeden van bedrijvigheid.
De bedrijvigheid wordt aangewakkerd door de plaatsing van enkele aantrekkende en accelererende functies in het
leegstaand vastgoed. Herontwikkelingen richten zich op het groeiend aantal afstandswerkers waaronder de studenten en
kenniswerkers van de Brightlands Campus. Op enkele locaties kunnen nieuwe ontwikkelingen van Brightlands getoond
worden aan het publiek. Maakruimtes, atelier- en presentatieruimtes bieden zichtbaarheid aan ontwerpcollectieven,
lokale makers en kunstenaars. In deze panden is ook ruimte voor wonen in combinatie met werken, deze onorthodoxe
samenstelling in dit type pand brengt kleur in het straatbeeld. Dit worden de plekken waar de creatiedrift van studenten,
starters en startups samenkomt met het regionale netwerk van kennisinstellingen en industriële technologiepartners, zoals
Strijp-S dat in Eindhoven deed voor de TU/E, Design Academy en Philips.
Bloeien in harmonie.
Alle interventies hebben het doel om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de stad. Een stad wordt gemaakt
door de mensen, de bewoners, de bezoekers, de werkers, en de verkopers. De commercie heeft lang als kunstmest gediend
waardoor de wortels niet diep genoeg konden schieten en nu is de tijd om een evenwichtige balans in deze voeding
te vinden. Het centrum moet reden geven om niet de snelste weg naar huis te fietsen, maar even langs dit pleintje of die
straathoek te gaan. Voor de mensen, de levendigheid.
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Ontginnen en Zaaien

Blinde façades worden levende façades om de stedelijke leefkwaliteit te vergroten. Vermilion Houtouwan, China (links),
Olafur Eliasson, Jardìn Botànico de Culiacán, Mexico (rechts).

Het groen wordt functioneel ingezet om overkapte plekken te creëren in de buitenlucht.
Vermilion Sands Living Roof, Matthew Soules Architecture (links & midden), Conran and Partners, Tokyo (rechts).

De identiteit van Geleen wordt versterkt door de plaatsing van innovatieve aardse kunstwerken en straatelementen.
Adaptive Manufacturing, Olivier van Herpt (links), 3D-Printed Earth Wall, WASP (midden & rechts).

Ook ‘s avonds wordt de aardse identieit uitgedragen en plekken van samenkomst gecreëerd door subtiele lichtkunstwerken.
Van Gogh Path, Studio Roosegaarde, Neunen (links), Field of Light, Bruce Munro, Bath (rechts).
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Voeden en Bloeien

Het groen biedt ruimte aan plekken en activiteiten van samenkomst.
Twentse Streekmarkt, Delden (links), Yoga at the Park, Nijmegen (rechts).

Een aantrekkelijke programmering van publieke functies brengt creativiteit en innovatie samen.
Mediamatic, Amsterdam (links), Strijp-S, Eindhoven (rechts).

Leegstaande panden worden werkplekken voor de studenten, makers en startups van de groene economie.
BlueCity, Rotterdam (links), De Stadstuin, Utrecht (rechts).

Wonen en werken is onderdeel van de bedrijvigheidsstrategie, onorthodoxe brengen kleur in het straatbeeld.
Loft Strijp-S, ČEČET STUDIO (links), Atelierwoning Lizzy, AE Architecten (rechts).
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