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DE DUBBELE VOORKANT
Transformatie, variatie en adaptatie in het centrum van Geleen

De neerwaartse spiraal
Door verschillende factoren bevindt het centrum van
Geleen zich in een neerwaartse spiraal. De grote krimp
door wegtrekkende jongeren en jongvolwassenen en
de vergrijzing van de stad nemen toe en het aanbod
van voorzieningen neemt af. Het verwachte percentage
vergrijzing van Geleen ligt in 2050 5% hoger dan het
landelijk gemiddelde.
Bovendien is het woonaanbod uit balans: 48% van de
woningen in het centrum is een eengezinswoning, terwijl
maar 24% van de huishoudens die in het centrum wonen
gezinnen zijn. 50% van de eengezinswoningen wordt gevuld
met een één of tweepersoonshuishouden. 1

Daarnaast groeit de leegstand in het monofunctionele
centrum, alleen de grote ketens zijn er te vinden. Lokale
ondernemers redden het simpelweg niet. Het centrum
mist daardoor levendigheid en identiteit.
Ten slotte is het centrum voor 60-70% verhard, het
gebrek aan groen en oppervlaktewater maakt dat het in
het centrum 1,5 tot 2 oC warmer is. Dit heeft negatieve
gevolgen voor de gezondheid van de bewoners en de
lee aarheid van het centrum. 2

Concept
Door in te zetten op transformatie, variatie en adaptatie
van de openbare ruimte en het programma in het centrum
kan de neerwaartse spiraal doorbroken worden. De
transformatie naar een gevarieerd en adaptief centrum
biedt kansen om de nabijheid van voorzieningen te
vergroten voor meerdere doelgroepen en zo het centrum
nieuw leven in te blazen.
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Leegstaande winkelpanden en het overschot aan
eengezinswoningen kunnen getransformeerd worden
tot adaptieve woningen voor gezinnen en ouderen,
waarbij ouderen in een levensloopbestendige woning
op de begane grond veilig en aangenaam wonen. Zo
kan Geleen de vergrijzing omarmen. Panden die niet
opnieuw kunnen worden ingevuld of getransformeerd,
kunnen worden gesloopt om bouwblokken te openen en
ruimte te maken. Bij de transformatie liggen er kansen
om de binnenzijde van het bouwblok met meer kwaliteit
in te richten. Bijvoorbeeld door het inkorten van niet
gebruikte magazijnen of het bouwen van serres. Het
opschonen van verrommelde plinten die vol hangen met
(oude) reclameborden en afgeplakte ramen zal voor een
aantrekkelijke plint en rustiger straatbeeld zorgen. Een
plint waar het karakter van vroeger in terug te herkennen
is. De transformatiestrategie biedt aantrekkelijkere
vestigingsvoorwaarden voor lokale ondernemers.
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Variëren
Door leegstaande panden te gebruiken om ruimte te
maken ontstaan er binnen de bouwblokken plekken
van ‘rust en ruimte’ en in de straten juist ‘reuring en
dynamiek’. Het bouwblok krijgt hierdoor een dubbele
voorkant. Door de ingreep te combineren met vergroening
van het centrum wordt in de verschillende ruimtes de
lee aarheid en beweegvriendelijkheid versterkt. Het
toepassen van specifiek kleurgebruik biedt onderscheid
in routing en plekken, hierbij kan gedacht worden aan
gekleurde bebording of keuze in bloemenkleuren. Dit kan
oud en jong activeren op een route of rust bieden op een
plek.
Door de dubbele voorkant bruist het centrum, binnen is
buiten en buiten is binnen. Enerzijds rust en anderzijds
dynamiek.
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Adapteren
Bij het ontwerpen van deze plekken staan de wensen van
oud en jong centraal. Deze twee doelgroepen vullen elkaar
namelijk goed aan en kunnen door intergenerationeel
samenwerken veel van elkaar leren . Om de actieradius
van ouderen te vergroten staan er om de 100 meter
zitplekken, waar ze elkaar kunnen ontmoeten of even
kunnen uitrusten. Voor zowel kinderen als ouderen werkt
een glooiend ingerichte openbare ruimte goed, ouderen
hoeven geen hoge stoepranden op en voor kinderen
betekent dit een speelse ruimte. Door het toepassen
van zintuigelijk ontwerp kunnen ouderen en kinderen
hun weg door het centrum vinden door middel van
ruiken, zien en voelen. Daarnaast stimuleert zintuigelijk
ontwerp beweging en heeft het een educatief aspect. Het
vergroenen van het centrum gaat hiermee hand in hand.
Kleurrijke bloemenperken, bomen die schaduw bieden en
laagbegroeiing die het centrum verder helpen af te koelen.
Herkenbaarheid en oriëntatie is voor ouderen van groot
belang, in plaats van de grote ketens hechten zij meer
waarde aan een slagerij, bakkerij of boekenhandel. Het
stimuleren, steunen en uitnodigen van lokale ondernemers
is hierbij van belang. Van deze gedachte kan een veilig
centrum gecreëerd worden, waar beweging, herkenning
en lee aarheid centraal staan.
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Vervolgstappen
Uit onze analyse blijkt dat er een aantal urgente opgaven
spelen in het centrum, waarvoor wij een strategie hebben
bedacht. Deze strategie van adaptief transformeren
van het centrum vraagt bijvoorbeeld om een flexibel
bestemmingsplan. Daarbij is het van belang om samen
met stakeholders en inwoners op zoek te gaan naar
kansrijke locaties waar de ontwerpprincipes toepasbaar en
wenselijk zijn. We bouwen voort op bestaande kwaliteiten
in en nabij het centrum om samen te bouwen aan een
toekomstbestendige binnenstad.
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