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Geleen Brightpark

tomorrow’s city centre
Ondernemers van Geleen
presenteren het centrum als dé
plek van vernieuwing. Op hun
gemeenschappelijke website lezen we
de trotse slogan: ‘Altijd wat nieuws
centrum Geleen’. Die vernieuwing en
innovatiekracht is in Geleen absoluut
aanwezig, maar niet zichtbaar in het
centrum. Daar overheerst het beeld
van leegstaande winkelunits en een
harde, versteende openbare ruimte.

Innovatie op een steenworp
Maar op 1 kilometer afstand van centrum Geleen bruist het. Hier bevindt
zich de chemical innovation community: ‘als het ware één groot laboratorium, waar startups, scale ups, wetenschap en de chemische industrie nauw
samenwerken aan groene, circulaire
chemie’ . Dit is een van de vier Brightlands campussen in Limburg die zich
bezighouden met baanbrekende
innovaties op het gebied van circulaire
chemie en materialen, gezondheid,
agrifood, data science en slimme digitale diensten . In Geleen ligt de focus
op Tomorrow’s materials. Hier wordt
volgens het triple helix model door
bedrijfsleven, overheid en onderwijs
samengewerkt aan het ontwikkelen
van nieuwe concepten om materialen
circulair in te zetten en biomassastromen productief te maken . Chemelot
stelt hard op weg te zijn om de meest
duurzame chemische site van Europa
te worden.

stad met haar bewoners (civil society)
actief de samenwerking opzoekt met
Brightlands Chemelot Campus. Met
als doel om van centrum Geleen dé
plek te maken waar kennisinstituten
en bedrijven hun innovaties tonen én
testen. Inwoners en bezoekers gaan
zien waar Geleen groot in is en het
centrum zal écht ‘altijd wat nieuws’ te
bieden hebben!

De stad als laboratorium
We gaan op zoek naar manieren
waarop de innovaties van Brightlands
en Chemelot kunnen zorgen voor een
positieve impuls aan het centrum van
Geleen. Door 1) het demonstreren
van nieuwe materialen en hun toepassingen; plaatselijke ondernemers
krijgen toegang tot de nieuwste
state-of-the-artproducten op het
gebied van biomedische materialen,
van interieur, mode en cosmetica of op
culinair gebied 2) de nieuwste inzichten op het gebied van vrije tijd, zorg en
gezondheid te integreren in het lokale
dienstenaanbod en 3) innovatieve vormen van opwek en opslag van groene
energie in het centrum toe te passen.

Tijd voor verandering
Voor veel mensen buiten Chemelot is
het industrieterrein echter nog synoniem voor hinder en overlast.
Wij zeggen: de hoogste tijd om dit te
veranderen! En waar kan dit beter dan
in het centrum; dé plek waar
ontmoeting centraal staat!

BrightPark Geleen
Het centrum van Geleen verandert zo
van een ‘place to buy’ in een ‘place to
experience’. Daar hoort een passende
omgeving bij: BrightPark Geleen. We
stellen voor het centrum radicaal te
vergroenen en de karakteristieken
van het Limburgse landschap voelbaar
te maken tot in het hart van de stad.
Het groen maakt het centrum van
Geleen vitaler en aantrekkelijker. Niet
alleen voor ondernemers, maar zeker
ook om te wonen. Want al die slimme
onderzoekers en ondernemers willen
natuurlijk niet meer elke dag in de file
naar hun werk.

Écht ‘altijd wat nieuws’ in Geleen
Wij maken van de slogan van de ondernemers werkelijkheid. In onze visie
breiden we de samenwerking uit tot
een quadruple helix model waarin de

De Markt: een groene start!
We beginnen met een groene Markt.
Stel je een Grote Markt voor met een
lommerrijke parkinrichting omzoomd
door ruime woonhuizen en horecage-

legenheden, met tijdelijke en permanente paviljoens die ruimte bieden
aan de innovaties van Brightlands
Campus. Met aanloopstraten die mee
vergroenen en het centrum verbinden
met de oude kernen en het buitengebied. Een Limburgse lusthof waar
het ontmoeten de norm is! Vanaf hier
gaan we de groene loper verder uitrollen. Door het centrum en uiteindelijk
door Geleen.
In het stadshart van de toekomst gaat
het niet meer om veel en zo goedkoop
mogelijk consumeren, maar staat de
kwaliteit van de beleving centraal. Met
een hoogwaardig aanbod, circulaire
materialen en intelligente oplossingen
voor de klimatologische uitdagingen
van de 21ste eeuw.

Onze aanpak:
• We gaan met ondernemers,
Chemelot en andere relevante
partijen in gesprek over het
waar maken van de ‘altijd
wat nieuws’-ambitie
• Popup laboratorium op de markt
als start van de transformatie:
bewoners en bezoekers
krijgen een voorproefje van
het nieuwe BrightPark
• Ontwerpend onderzoek naar
de mogelijkheden voor een
radicale vergroening van het
centrum, gebruikmakend
van de karakteristieken van
het Limburgs landschap
• Onderzoek naar de positie en
betekenis van het stadshart in
relatie tot de oude kernen van
Geleen en regionaal netwerk
• Ontwikkelen van slimme
concepten voor de transformatie
van winkels naar royaal wonen
in een parkachtige setting
• Onderzoek naar slimme
mobiliteitsoplossingen
voor bereikbaarheid,
parkeren en verblijf

Bronnen: https://centrumgeleen.nl , https://www.brightlands.com/brightlands-chemelot-campus/circular-hub,
https://www.
brightlands.com/, https://www.chemelot.nl/duurzaamheid/duurzaam-en-innovatief, https://www.geleenbeekdal.nl/geleenbeekdal/
landschap-(cultuur)/ , https://www.geleenbeekdal.nl/geleenbeekdal/geleenbeek/, https://nl.wikipedia.org/wiki/Geleenbeek, https://
www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/geleenbeekdal, Archol Rapport52 Sittard-Rijksweg.pdf
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