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CENTRUMHUB GELEEN: CHEMELOT ALS VLIEGWIEL VOOR SYNERGIE EN INNOVATIE
Hoe we werken, wonen en consumeren is in de 21ste eeuw in
razendsnel tempo veranderd. Dit heeft geleid tot grote
veranderingen op hoe wij onze ruimte inrichten, gebruiken en
waarderen. Dagelijkse handelingen en werkzaamheden zijn
minder plaatsgebonden wat door de Coronacrisis verder
beïnvloed is.
Deze verandering uit zich in veel Nederlandse steden,
waaronder Geleen, door leegstand in stadscentra. Vooral door
de nabijheid van het centrum van Sittard is Geleen niet meer
het gebruikelijke levendige uitgaans- en winkelgebied dat wat
het ooit was. De oplossing voor dit centrum ligt niet in een
revisie van het traditioneel stadscentrum van consumeren en
recreëren (winkels, retail, detailhandel en horeca) maar juist in
een radicale benadering waarin dit ideaal losgelaten wordt en
er een alternatieve functie wordt toegevoegd. Voor de
toekomst van het centrum van Geleen ligt de oplossing in de
samenwerking met de naastgelegen economische toplocatie
Chemelot. Met name door de urgentie voor stedelijke transities
(klimaat circulair, energie) ontstaan hier kansen, en ontstaat er
een ‘vliegwiel-effect’ voor de stad met een win-win situatie
voor beide locaties. Het centrum wordt ingezet als schakel in
de transitie van Chemelot.
Het centrum als schakel in de industrietransitie van Chemelot
Chemelot heeft de ambitie om energie- en klimaatneutraal én
circulair te zijn in 2050. Stadscentra die kampen met leegstand
kunnen door de ruimtelijke opzet en aanwezigheid van een
sterke economische motor, een belangrijke rol in deze
transities spelen. Voor Geleen gaat het centrum dienen als
schakel in het circulaire systeem binnen de transitiestrategie
van Chemelot en wordt het een onderdeel van de Hub for
Circularity (H4C). Ideeën en ontwikkelingen worden in het
centrum onderzocht, getest, verbeterd, opgeslagen, getoond
en gestimuleerd. Tussen het centrum en Chemelot vindt, in
samenwerking met lokale ondernemers, kennisinstituten en de
gemeente, een wisselwerking plaats van reststromen en kennis
die nuttig worden toegepast. Aan de basis van deze
samenwerking staat het industriële proces van Chemelot.
Toepassingsmogelijkheden van materialen uit Chemelot
worden onderzocht voor verschillende functies met de nadruk
op flexibiliteit, hergebruik en het duurzaam sluiten van
materiaalkringlopen. Secundaire industriële materialen, als
bijvoorbeeld plastics, kunnen in het centrum ingezet worden
als tijdelijke lichtgewichtconstructies in nieuwe hybride
woningen (door o.a. optopping), woningverduurzaming (dak-of
gevelisolatie) of als straatmeubilair (speeltoestellen of
bankjes). De materialen en producten krijgen een nadrukkelijke
rol in de transitie. Zo krijgt Geleen de duurzame identiteit die
onlosmakelijk verbonden is met Chemelot.
Aan de andere kant is het centrum ook een materialen- en
kennisbron voor Chemelot. Verpakkingsmaterialen en
afvalstromen (zoals GFT) worden ingezameld voor hergebruik

in de industrie. In het centrum worden ook samenwerkingen
gestimuleerd. Studenten en arbeidsmigranten wisselen via een
marktplaats producten uit en kennisinstituten hebben ruimte
en middelen voor onderwijs en onderzoek. Dit zijn
broedplaatsen voor kennisontwikkeling die teruggekoppeld
wordt met Chemelot.
In de transitie van Chemelot is vergroenen een sleutel woord.
Dit krijgt ook een plek in het centrum. Groene innovaties (zoals
groene gevels) dragen bij aan de klimaatadaptatie van de stad
en zijn tegelijkertijd ook duurzame bronnen voor de industrie.
Zo blijft Geleen altijd in beweging als onderdeel van het
industriële systeem en wordt het een uniek centrum in
Nederland.
Centrumhub: Chemelot als vliegwiel voor intensieve
samenwerking en innovatie
De innoverende activiteiten van Chemelot en samenhangende
ontwikkelingen vervangen deels de traditionele invulling van
het centrum van Geleen. We bouwen voort op de kwaliteit van
de locatie en gaan niet de concurrentie aan met Sittard. Op
grotere schaal dient het centrum als een hub in de
bedrijventerreinen van Chemelot, de Centrumhub. Naast de
wisselwerking tussen materiaalstromen, is er ook een
kennisstroom aanwezig. Lege winkelpanden bieden ruimte
voor nieuwe vormen van werkplekken voor werknemers van
Chemelot, studenten van de Universiteit Maastricht en Zuyd
Hogeschool en nieuwe startups of andere initiatieven. Het
centrum wordt ingericht met een informele sfeer en functies
als horeca, waardoor er nieuwe ontmoetingsplekken en een
mix ontstaat. Deze nieuwe ontmoetingsplekken versterken het
vestigingsklimaat van Geleen en stimuleren innovaties. In de
plint van het centrum bevinden zich nieuwe functies die
aansluiten op Chemelot. Denk aan flex-kantoorplekken of
werkcafés maar ook werkplaatsen of expositieruimtes met
informatie en prototypes van Chemelot of kennisinstituten.
Door het nieuwe karakter van het centrum, wordt het ook
aantrekkelijker om te wonen. Nieuwe woonvormen in de
inspirerende Centrumhub, zoals short- of longstay, sluiten aan
op de vraag van kennismigranten voor Chemelot. Deze
ontwikkeling is volledig circulair met materialen uit Chemelot
of Geleen.
De Centrumhub is een plek waar denken en doen gestimuleerd
worden en tot uiting komen. Dit is een onderscheidende
combinatie van Chemelot die de chemiesite uniek maakt.
De stad als ruimte voor industriële transities
De industriële processen met een ruimtelijke uitwerking zijn
cruciaal in het plan. Voor het vervolg van de ontwerp- en
ontwikkelstrategie gaan de stedenbouwkundige ontwerpers
van Witteveen+Bos samen met hun industriële ingenieurs aan
de slag om het idee door te ontwikkelen tot een technisch en
ruimtelijk haalbaar plan.
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