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ONE STEP BACK, TWO STEPS FORWARD

JONGE STAD
Geleen is een jonge stad die enorm is gegroeid na de opening van Staatsmijn Maurits in 1926 en
de vervolgfabrieken (zoals cokesoven- en chemische fabrieken). Precies in het midden van drie oude
dorpskernen (Oud-Geleen, Lutterade en Krawinkel) werd in 1922 een nieuw Raadhuis geopend. Het gebouw
werd met een vooruitziende blik gebouwd; de bevolking zou in de volgende jaren bijna vertienvoudigen
(1920: 4.000 naar 1980: 36.000) en het centrum groeide in snel tempo mee. Inmiddels staat het Raadhuis
middenin het centrum van de stad.
GROEI EN KRIMP
Met de Staatsmijn had de jonge stad een grote aantrekkingskracht tot ver buiten Nederland en was voor
even een wereldse stad met arbeidsmigranten uit allerlei landen. De grote warenhuizen vestigden zich in
het centrum en aan de Rijksweg ontstond een levendig uitgaansleven met eettentjes, bars en discotheken.
De oude dorpskernen groeiden snel naar elkaar toe, gehuchten als Spaans Neerbeek werden opgekocht en
gesloopt voor nieuwe woonwijken.
Na de sluiting van de Staatsmijn in 1967 werd het terrein overgenomen door DSM voor de huisvesting
van de nieuwe petrochemische tak. Hiermee bleef een deel van de werkgelegenheid gewaarborgd, maar
de exponentiele groei veranderde langzamerhand in krimp. Net als veel andere middelgrote steden in
Nederland verloor de stad haar aantrekkingskracht en begon de zoektocht naar een nieuwe identiteit
samengaand met nostalgie naar het verleden.
CONCENTREREN VS. SPREIDEN
Met de groei werden aan alle kanten de grenzen bereikt; in het westen het Chemiepark Chemelot, aan
het noorden de kom van Sittard, in het oosten Munstergeleen en aan het zuiden de A76. Door de krimp
ontstond de noodzaak om te concentreren; het winkelaanbod van het centrum slonk, de warenhuizen
verhuisden en de gemeente fuseerde met Sittard.
Het centrum heeft veel leegstand en aan de stadsranden zijn nieuwe winkelcentra gebouwd. De drang
naar een bruisend stadscentrum is er nog steeds, toekomstvisies zijn erop gericht om de winkelfuncties te
concentreren en de nieuwbouwplannen hebben een grootse opzet. In hoeverre is dit realistisch?
VERBINDING MET LANDSCHAP
Van origine is Geleen te omschrijven als een tuinstad bestaande uit meerdere dorpskernen met een nieuw
centrum in het midden. De oude dorpen zijn nog voelbaar en de woonwijken hebben vaak een ruime opzet
met veel groen. Aan de oostzijde begint het heuvellandschap en ten westen van de stad ligt het coulissen
landschap van Graetheide.
Geleen als tuinstad met goede verbindingen naar het omliggende landschap biedt nieuwe kansen voor een
kwalitatieve woonomgeving met ruimte voor recreatie, voetgangers en fietsers, innovatieve woonvormen en
een openbare ruimte die rekening houdt met de klimaatadaptatie (minder verharding, meer groen).
NEVER WASTE A GOOD CRISIS
De leegstand en krimp biedt een unieke kans om het centrum van Geleen opnieuw in te richten. Met
kleinschalige ingrepen, toekomstgericht en flexibel in plaats van groots. Vooral in de huidige tijd met
ingrijpende veranderingen zoals de Corona crisis, vergrijzing, een verouderde woningvoorraad en de
klimaatverandering is er een noodzaak voor een geleidelijke transitie. Niet met grootse plannen maar met
een herwaardering van de bestaande kwaliteiten en herdefiniëring van een middelgroot stadscentrum.
Nieuwe woonvormen zijn flexibel in gebruik en aanpasbaar. Een woonruimte is tegenwoordig ook een
thuiskantoor en een winkelruimte zou moeten kunnen veranderen in een gedeelde voorziening, werkplek
of woning. Met het loslaten van de traditionele zonering en bestemmingsplannen wordt een stad echt
dynamisch, duurzaam en toekomstgericht.

ONE STEP BACK, TWO STEPS FORWARD

Antoniusjaarmarkt in jaren ‘50 (plek huidige markt)

De Markt als een multifunctionele stadstuin met meer groen en ruimte voor evenementen

Gelaagdheid in landschap: boerderij, nieuwe stad en industrie

Verbinding met het Landschap voor een kwalitatieve leefomgeving en het versterken van de locale identiteit

Marcellienstraat in jaren ‘20

Vergroenen van het centrum voor een kwalitatieve leefomgeving, klimaatadaptief en toekomstgericht

Raadhuisstraat in 1959

Kleinschalige ingrepen met flexibiliteit in gebruik, aanpasbaar en toekomstgericht
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