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Grow green, Geleen!
Wandelend door het centrum van Geleen valt ons op dat
de openbare ruimte een restproduct is van de gebouwen
eromheen. Samenhang ontbreekt en een rommelige inrichting
van paaltjes, schermen, geraniumpotten, boombakken,
hellingen en hekken geeft zonder esthetische visie sturing aan
passanten en verkeer. Winkelleegstand en een overvloed aan
parkeren versterkt het gevoel van leegte en schaalloosheid.
Om te kunnen bloeien, moet er eerst gesnoeid worden!
Daarom brengen wij het centrum van Geleen terug tot
een compacte kern met daaromheen een schil met goede
woonstraten. Waar ruimte is om je eigen huis te bouwen of
om een winkel te transformeren. Het kerngebied zelf heeft
de potentie voor een dynamische mix van wonen, winkelen,
events en ontmoeten. Maar om dat te bereiken is inspanning
nodig! Het transformeren van plots of lege winkels is niet
genoeg om de leegte en schaalloosheid weg te nemen. In het
vinden van de juiste strategie ligt de kern van deze opgave.
Met enkele gerichte ingrepen geven wij structuur, schaal
en identiteit aan de openbare ruimte. De ingrepen leveren
meerwaarde en vormen een aanjager voor stedelijke
transformatie: ze wakkeren hernieuwde interesse aan om het
vastgoed stap-voor-stap te verbeteren. Ingevuld met en door
lokale ondernemers, investeerders en bewoners. Een bottomup benadering die dynamiek en levendigheid in het centrum
brengt en ruimte laat voor verrassingen en variatie.
Drie assen geven structuur en begeleiden de transformatie.
Samen vormen zij een ster met een uitgesproken groen,
sociaal hart: een toekomstvisie voor het centrum van Geleen.
1. Een blauwe klimaatas
De meest centrale plek van Geleen heet “P2”. Een parkeerveld
als scharnierpunt tussen Markt, Annastraat en Raadhuisstraat.
Hier halen wij de auto’s en bestrating weg. Zo wordt niet
alleen de parkeergarage onder de markt beter gebruikt, maar
kan P2 transformeren tot “Park 2”, een robuuste waterberging
die het centrum voorziet van een klimaatadaptief hart. Geen
statisch groen, maar een actief klimaatpark dat uitnodigt tot
gebruik en ontdekking. Met stapstenen tussen het groen en
een relaxte helling om op te picknicken. Daarmee injecteert
het verblijfskwaliteit in het centraalste plekje van Geleen.
Het klimaatpark strekt zijn vingers uit naar de randen van het
centrum. Infiltratiekoffers in de Raadhuisstraat, ingelaten in
de bestrating tussen de bomen, voegen groene of blauwe
kwaliteit toe die varieert over de seizoenen. De parkeerberm
van de Annastraat transformeert tot een sponspark. Door
hier de sluiproute naar de markt weg te nemen ontstaat
een as met meer groen, meer biodiversiteit en ruimte voor
ontmoeten, spelen en verblijven dwars door het centrum.
De gebakken klinkers en kasseien van P2 en de parkeerberm
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zijn zonde om weg te gooien! Het zijn de hoogwaardigste
materialen in het centrum! Het hergebruik in andere
centrumstraten biedt de mogelijkheid om de lappendeken van
betontegels en -klinkers te vervangen door een eenduidige
bestrating, die structuur, identiteit en warmte geeft.
Circulariteit en ruimtelijke kwaliteit gaan zo hand in hand.
2. Een groene voedselas
Haaks op de klimaatas staat een groene voedselas, een as met
zowel een hi- als lo-tech component. Zij verbindt bewoners,
ondernemers en onderzoekers. Het samen produceren,
oogsten en consumeren van voedsel op loopafstand van
de woning draagt bij aan een duurzame voedselketen met
korte logistieke lijnen. De parkeergarage aan de oostkant
van het centrum biedt ruimte aan een hi-tech voedsellab.
Hier worden kruiden en groenten onder wetenschappelijke
condities gekweekt. De markt is letterlijk om de hoek dus
kan de oogst zo vanuit het lab de straat over gerold worden
voor de verkoop. De lege hoven aan de west- en oostkant van
het centrum bieden plaats aan moestuinen voor inwoners
zonder eigen tuin. Een plek waar jong en oud elkaar kunnen
ontmoeten. Het gezamenlijkebeheer vergroot de het gevoel
van eigenaarschap en het samen vieren van de oogst versterkt
de sociale cohesie.
Bij de startup panden aan de markt kruisen de groene en
blauwe as elkaar. Hier staan enkele reuze-picknicktafels aan de
oever van het klimaatpark waar bewoners, ondernemers en
ambtenaren letterlijk samen aan tafel kunnen. Zij vormen op
marktdagen een zitplek in de luwte van de bedrijvigheid.
3. Een rode cultuuras
De rode cultuuras verbindt de culturele programma’s in
en rond het centrum met elkaar. Vaste programma’s als de
Augustinuskerk, buro pinkpop en de Hanenhof wisselen
af met ruimten voor evenementen en pop-up initiatieven.
Doordat de cultuuras geen continu lint is, maar eerder een
soort ketting met afwisselende kralen, ontstaat een gemengde
as met een breed scala aan functies. Wonen, werken en
culturele voorzieningen wisselen elkaar af en zorgen daarmee
voor gezelligheid en reuring, maar ook voor een sociaal veilige
omgeving overdag en ‘s-avonds.
In het midden van de as, grenzend aan het klimaatpark en
de markt, bevindt zich het culturele hart van Geleen. Het
raadhuis, nu nog zonder functie wordt een podium voor
iedereen, met ruimte voor activiteiten, tentoonstellingen,
ontspanning en debat. Georganiseerd door en voor de
bewoners en ondernemers van Geleen.
Het lelijke litteken van de inrit naar de parkeergarage,
dekken wij af met een tribune. Met de markt als podium
voor concerten en voorstellingen ontstaat een dynamisch en
bruisend hart waar klimaat, voedsel en cultuur samenkomen.
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1. De blauwe klimaatas

een actief klimaatpark

een biospeeltuin

Een waterspeeltuin in een waterpark (Hogeweide, Utrecht BDP)

De Annastraat als sponspark (West Gorton, BDP)
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water infiltratiekoffers

een lineair sponspark

klimaatadaptief straatmeubilair

Nieuwe interesse in leegstaand vastgoed door transformatie openbare ruimte (Coevorden, BDP)

Het klimaatpark als relaxplek (Avon RiverChristchurch, BDP)

Waterretentie als spelaanleiding (Derry City Centre, BDP)
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2. De groene voedselas

gezamenlijke moestuin

buurtkas

vertical farming

buurttafel met BBQ

groene balkontuin

Vertical farming op loopafstand van de markt (national geographic)

Reuze picknicktafels voor een buurtbbq (facebook.com)

Appels plukken in de moestuin en daarna een appeltaartenfestival (gwl-terrein.nl)

Ruimte voor pop-up winkels en eetgelegenheden (Boxpark Croydon, BDP)

3. De rode cultuuras

een drive-in bioscoop

een tribune voor concerten

De markt als huiskamer voor evenementen (Boxpark Croydon, BDP)
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ruimte voor exposities

buitenfitness

een buurtbibliotheek

Het Raadhuis als plek voor exposities voor en door bewoners (Old Trafford, Manchester BDP)

