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Groeistad Geleen: verweven, verbinden, vergroenen
1. introductie:
De ontwikkeling van dorp naar middelgrote moderne stad zoals we Geleen nu kennen, is
ontstaan na de bouw van de kolenmijn Staatsmijn Maurits, in 1926. Hierdoor steeg het aantal
inwoners van Geleen explosief, tot wel een tienvoudige. Met de groei van de stad, ontstond
ook de groei van het stadscentrum en werd het hiermee het bloeiende en economische
centrum van de Westelijke Mijnstreek. De sluiting van de Staatsmijn in 1967 zorgde ervoor
dat Geleen deze positie verloor. Resulterend hierin staat door vergijzing en ontgroening
Geleen tegenwoordig vooral bekend als een krimpregio. Door krimp en leegstand komt de
leefkwaliteit van Geleen onder druk te staan.
Paradoxaal bevindt zich in het gebied het snel groeiende Chemelot: een groot industrieterrein
voor de chemische industrie. Chemelot trekt veel (internationale) studenten, kenniswerkers
en werknemers aan. Momenteel werken er zo’n 8.000 mensen en 750 studenten op en nabij
campusterrein Chemelot. In de toekomst zal deze werkgelegenheid blijven groeien, met een
verwachting om zo’n 5.000 extra nieuwe banen te creëren tussen nu en 2030.

C. Transformatie architectuur:
Belangrijk bij de transformatie van de architectuur is de fasering hiervan. Allereerst zal de
leegstand aangepakt worden door (tijdelijke) herbestemming (van vooral de plinten). In
sommige gevallen zal sloop een betere optie zijn. Hierbij ontstaat ruimte voor vernieuwing
voor zowel woon- en/of werkruimte. In de toekomst van groeistad bieden de braakliggende
terreinen en de platte daken ruimte voor verdichting van de stad en kan zo meegroeien met
de wensen van de stad.
Alle architectuur zal inzetten op een verduurzaming van het leefgebied. In de transformatie
van de architectuur, zowel herbestemming als (ver)nieuwbouw, zal hiervoor sterk gebruik
gemaakt worden van de innovatieve materialen, kennis en onderzoek van de campus
Chemelot, zoals o.a. biobased materialen, 3D printen, recycling, energieopslag, etc.

D. Groen- en klimaatadaptieve openbare ruimte:
Zoals veel steden is ook Geleen een erg versteende stad. Dit zorgt naast een onprettige en
2. concept:
ongezonde leefomgeving, ook voor hittestress en wateroverlast. Door de stad te vergroenen
Met ons voorstel zetten wij Geleen weer neer als groeistad. De sterke groei van het en klimaatadaptief te maken kunnen deze opgaven integraal opgelost worden. Er zullen
campusterrein is een katalysator voor de potentiële her-groei van het stadscentrum Geleen, autovrije zones, parkjes en sportfaciliteiten worden aangelegd waardoor de verblijfskwaliteit
zoals de Staatsmijn ook ooit voor deze groei heeft gezorgd. Om dit te bereiken moeten het vergroot wordt. Er ontstaat hierdoor een gezonde stad voor jong en oud.
stadscentrum en Chemelot meer verenigd worden. Beiden zijn op dit moment twee werelden
die weinig met elkaar te maken hebben. Door een verweving van deze twee werelden kunnen E. Verbindingen mobiliteit:
zij complementair één wereld vormen en van Geleen weer een gezonde groeistad maken. De afstand tussen de stad en Chemelot is relatief klein, echter is de bereikbaarheid lastig. Om
Deze verweving vind niet vanzelf plaats en zal gefaseerd toegepast moeten worden. Deze de stad en Chemelot als één goed functionerende verweven wereld te laten werken, zullen
fasering hebben wij uitgezet in verschillende thema’s. Elk thema omvat verschillende fasen ook de fysieke verbindingen verbeterd moeten worden om de mobiliteit te verhogen. De
en schalen van de ontwikkelstrategie.
bereikbaarheid tussen stadscentrum en Chemelot kan o.a. worden verbeterd door de aanleg
van een fietssnelweg en een snelle OV verbinding. Daarnaast kunnen er groene (recreatieve)
3. thema’s:
wandelverbindingen worden aangelegd, die het bijvoorbeeld mogelijk maken om de
A. Verweving programma
Steenberg als recreatief uitloopgebied te gebruiken, voor zowel stad als campus.
Allereerst is het van belang om functies en programma van Chemelot de stad in te krijgen. De
grote mate van leegstand kan worden ingevuld met (tijdelijk) campusprogramma, verweven 4. ontwikkelstrategie / slot
in de stedelijke omgeving. Uit veiligheidsoverwegingen blijven de chemische processen op Genoemde thema’s vormen samen de belangrijkste onderdelen van de ontwikkelstrategie
het Chemelotterrein, maar programma zoals studie- en werkruimtes, lezingen, (theoretisch) voor Geleen: een groeiend netwerk die de verschillende werelden verweven en integraal
onderzoek, 3D printen, tentoonstellingen, etc. kunnen goed verweven worden. Ook kan alle opgaven aanpakt. Belangrijk in deze ontwikkelstrategie is de fasering van de groei en de
de leegstand dienst doen voor tijdelijke bewoning, van o.a. studenten en onderzoekers. Er verschillende schalen die daarbij worden aangeraakt; van een overkoepelende visie tot op de
ontstaat hierdoor een levendige woon-werk omgeving gecombineerd met maatschappelijke, schaal van stedelijke acupunctuur.
commerciële en vrijetijdsfuncties die de lokale economie stimuleren.
Door de dialoog met bewoners en gebruikers, maar ook met andere stakeholders als
B. Woonvormen voor verschillende doelgroepen
bestuurders, raadsleden, ontwikkelaars, ambtenaren en belangengroepen, ontstaat er een
De vergrijzing en ontgroening van Geleen zorgt voor een bevolkingskrimp. Ons plan zet strategie van groei met een duurzame balans tussen belanghebbenden. De publieksvriendelijke
daarom in op duurzaamheid van verschillende doelgroepen. Door Geleen en Chemelot maquette is hierbij de eerste actie om te inspireren en het gesprek te voeren.
integraal te verweven, ontstaat er een woonomgeving die voor vele doelgroepen ruimte biedt:
zoals ouderen, (internationale) studenten, onderzoekers, docenten, arbeiders, kenniswerkers, De stad gaat met ons voorstel, Groeistad Geleen: verweven, verbinden, vergroenen
gezinnen, alleenstaanden etc. Alle nieuwe woonvormen zijn met aandacht voor en in dialoog duurzaam en in dialoog de toekomst tegemoet. Samen ontwikkelen we Geleen. Het is tijd
met de mix aan doelgroepen. Er ontstaat hierdoor weer een gezonde balans van verschillende voor de volgende stap; Geleen van krimpregio naar groeistad!
doelgroepen die zorgen voor een sociale verduurzaming van Geleen.
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