19 Gelaen Werk.Woon.Leef.
Gerard Extra, architect en
stedenbouwer
Marc Webers, grafisch vormgever
Martijn Laugs, ontwerper buitenruimte
Misha Mulders, ontwerper
buitenruimte

Energiek en enthousiast presenteren wij hier onze vrije denk opgave, de “woonwijk als noviteit”. Een
team van professionals, die vanuit hun eigen discipline en invalshoek, samen dit Novum vormgeven. Dit
team, met kennis op het gebied van ontwikkeling, stedenbouw en infrastructuur en als bindende factor
de afkomst en het werkterrein in de regio rondom Geleen, presenteert een plan, waarbij de leefbaarheid in
het centrum nieuwe impulsen krijgt, door een fysieke en gearticuleerde verbinding te creëren tussen de
Brightlands Chemelot Campus en het Burgemeester Damenpark.
Deze verbinding gaat zorgen voor een impuls in het centrum van Geleen op drie thema’s rondom werken,
wonen en leven.
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De Brightlands Chemelot Campus creëert een belangrijke impuls in het centrumplan. We gebruiken het
Rijksmonumentale Mauritsgebouw als schakel, in een nieuw ontwikkelgebied voor start-ups. De nieuwe
verbinding naar het centrum wordt gevormd door de Brightlands-bridge, die als groene en toegankelijke
verbinding de zware as van de spoorlijn, station Luttenrade en de randweg doorbreekt. Deze maakt, als aanjager,
een fysieke koppeling van wonen en werken naar het centrum mogelijk. Door leegstand in het centrum te
herbestemmen middels flexibele kantoorruimtes volgens het nieuwe (thuis)werken, afgewisseld met startups van
winkels en horeca die bij voorkeur gekoppeld zijn aan de drie thema’s van ons ontwerpconcept zorgen we voor
revitalisering en verlevendiging van het Centrum van Geleen.
De huidige leegstand zal herbestemd worden met een mix van wonen, werken en andere functies (leven).
hierdoor ontstaat op termijn een aantrekkelijke en dynamische mix die kan inspelen op veranderingen in de
maatschappij.
Transitie van bestaande gebouwen naar nieuwe functies voor een brede doelgroep (onder andere gebouw F).
Na zorgvuldige analyse dient bebouwing getransformeerd en geamoveerd te worden om nieuwe ontwikkelingen
en kwaliteitsimpulsen mogelijk te maken. Deze nieuwe centrumontwikkeling concentreert zich voornamelijk
tussen Markt en Rijksweg.
Herinrichting van dit gebied en het toevoegen van nieuw wonen gebaseerd op hedendaagse woonconcepten,
met de nadruk op duurzaam, groen, sociaal, veilig en dynamisch ontworpen wooneenheden, die een brede
woonmix opleveren van levensloopbestendig tot short-stay, voor oorspronkelijke inwoners tot en met nieuwe
“Brightlanders”. Partners voor de ontwikkeling van deze woonvormen zoeken wij voornamelijk bij corporaties. De
woonvisies van de corporaties vormen een essentieel onderdeel van ons Novum.
Naar het bestaande wonen wordt ook zorgvuldig gekeken, door winkels en kantoren te transformeren naar
woonfuncties of zelfs omgekeerd.
Gezondheid, ontspanning, beleving en sport brengen wij terug naar het centrum door een fysieke verbinding
met het Burgemeester Damenpark. Onze “healthy walk of fame” geven we vorm met een looproute door
de entree van de voormalige Roxy bioscoop. Rondom deze verbinding naar het park zien wij diverse
ontwikkelingsmogelijkheden.
De Rijksweg vormt hierin een belangrijke schakel in de verbinding vanuit het Damenpark naar de historisch
belangrijke Raadhuisstraat. Door een autoluwe herinrichting van de Rijksweg met veel groen en ontwikkeling
van nieuw wonen, wordt de verbinding versterkt en ook hier het centrumgebied opgewaardeerd. De
Mauritslaan wordt als belangrijke verkeersverbinding gereconstrueerd. Groen uit het Burgemeester Damenpark
wordt tevens gearticuleerd in een compact stadsbos, dat op de plaats van het “nieuwe gemeentehuis” zorgt
voor een duurzame footprint en een recreatieve open impuls voor de diverse delen van de openbare ruimte.
Overige publieke ruimtes waarderen we integraal en uniform op met onder andere groen, waardoor buiten
verblijven aantrekkelijk en interessant wordt.

NOVUM
Door drie thema’s te verbinden in het centrum van Geleen verwachten wij nieuwe ontwikkelingen en kansen te creëren. Nieuwe
ontwikkelingen bieden “Brightlanders” een interessant vestigingsklimaat. Optimalisering van het bestaande centrum creëert leefgenot voor alle overige inwoners van Geleen en omgeving.
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