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Auitdagingen
en principes

A.1 Uitdagingen
Met het oog op het opmaken van een structuurschets voor het signaalgebied van de campus
in Diepenbeek, worden uitdagingen op regionale en lokale schaal geformuleerd. De site bevindt
zich in een sleutelgebied voor de regio, niet enkel owv de centrale ligging tussen kanaal en E313,
maar ook op het vlak van de natuurlijke territoriale structuren. De campus bevindt zich in het
samenvloeiingsgebied: een gebied waar stromen samenkomen van water en ecologie, van kennis
en economie, van vernieuwend transport en van regionale parkstructuren.
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A.1.1 HET VERWEVEN VAN NETWERKEN OP TERRITORIALE SCHAAL
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De logica op territoriale schaal vormt zich rond de zoektocht
naar een balans tussen een groen-blauw systeem en publieke
programmatisch-infrastructurele armaturen. De netwerken van
parken en hydrologische elementen worden dus aangevuld met
trajecten op verschillende schalen. Deze trajecten (of «spines»)
kunnen gezien worden als connectors en collectors van publieke
en civieke functies en ruimtes.

mogelijkheden. De verbindende armatuur hier voorgesteld maakt
gebruik van deze strategische positie binnen het territorium en
markeert dan ook de (natuur)gebieden ten noorden (de Wijers, het
mogelijkse «Regionaal park Centraal-Limburg», de post-industriële
mijnsites, ...). Deze schakelpositie tussen twee systemen (natuur
en stedelijk) zorgt effectief voor een «entrée naar de stad» en een
«poort naar de natuur».

Deze publieke armaturen dienen dus voorzien te worden op
strategische posities binnen het territoriaal geheel. De visie hier
geformuleerd voor het signaalgebied en de campus van Diepenbeek
bouwt voort op de introductie van een publieke armatuur die
tevens een sleutelpositie kan innemen op de regionale schaal.
De situering op de rand van het samenvloeiingsgebied (net voor
het Haspengouws plateau), tussen Hasselt - Diepenbeek - Genk
en in het gebied tussen de Demer en het kanaal, creëert in die zin

De voorgestelde armatuur vervolledigt het netwerk van publieke
assen, waardoor een directe publieke verbinding gecreëerd
wordt tussen de 3 belangrijke polen binnen het gebied: Hasselt,
Diepenbeek en Genk. Dit leidt tot een nieuwsoortig stedelijke
structuur, waarbij duurzame verkeersverbindingen gecombineerd
worden met programmatische elementen. De structuur kan ook
drager zijn van de elementen gedefinieerd in de studie TOP Limburg
(leisure economy, energy landscapes, ...).
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De plaatsen waar de twee netwerken (groen-blauw en stedelijk)
elkaar overlappen en aanvullen, worden de plaatsen waar
opportuniteiten en uitdagingen samenkomen. Zo zien we bvb. hoe
de vallei van de Stiemer een basis kan vormen voor de armatuur
tussen Genk en Diepenbeek: een plaats waar water, ecologie en
ontspanning hand in hand gaan.

A.1.2 THEMATISCHE UITDAGINGEN VOOR EEN NIEUWSOORTIGE TERRITORIALE ONTWIKKELING
De uitdagingen die vandaag een grote rol spelen voor de
ontwikkeling van een eco-campus op de site, zijn o.a. te situeren
binnen het domein van landschap en hydrologie, maar ook
mobiliteit en fasering van de groei zijn cruciale aspecten.

duurzame lokale oplossingen, zoals een fietsdeel-systeem, een
lokale elektrische shuttle-bus, een uitbreiding van het busnetwerk,
een verbetering en uitbreiding van de paden voor fietsers en
voetgangers.

3. Een hydrologische strategie: De grootste uitdaging voor de site
is zonder twijfel de overstromingsgevoeligheid, waardoor extra
aandacht moet gaan naar het uitwerken van een hydrologische
strategie om zo de buffercapaciteit van het landschap te verhogen.

1. Duurzame mobiliteit: De sterk auto-georiënteerde campus is
toe aan een mentaliteitswijziging, om zo niet enkel het aantal
auto’s (en dus parkeerplaatsen) te verminderen, maar ook om
de intermodaliteit en de verbondenheid met de omliggende
steden te vergroten. Het Spartacus-project (lightrail) speelt hierin
een vooruitstrevende rol, maar dient aangevuld te worden met

2. Het landschap en zijn logica’s als centraal element: Om het gebied
op een duurzame manier te structureren, dient het landschap het
onderliggend structurerend element te zijn. Topografie, natuurlijke
milieus met hun kenmerkende vegetatie, hydrologie, agricultuur, ...
zijn thematieken die tegelijk mogelijkheden en uitdagingen tonen
voor de eco-campus.

4. Een evolutieve groei: De campus wordt gepland in verschillende
fasen owv de grote onzekerheid van het programma. De
basisstructuur moet echter van bij het begin, maar ook doorheen
de tijd de nieuwe ontwikkelingen kunnen dragen.

A.2 Structurerende principes
Zoals blijkt uit de strategie op territoriale schaal, zijn de verschillende netwerken (blauw-groen en
publiek-programmatisch) structureel voor de ruimtelijke ontwikkeling van de regio en dus ook van
de site. Dit brengt het belang naar voren om de site tee lezen als een overlap en interactie van
dit dubbel netwerk, waardoor interessante confrontaties, vruchtbare conflicten en uitdagende
complementariteiten kunnen ontstaan.
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De strategie van het verweven van een dubbel netwerk wordt verbeeld door de introductie
van een centrale stedelijke as, die zich inplant tussen het netwerk van de Demer en de
oude Stiemer, op de minst overstroombare gebieden van de site, als ware het een krijtlijn.

A.3 Strategische ruimtelijke elementen en logica’s
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De basisstructuur voor de nieuwe eco-campus in Diepenbeek, wordt via 4 elementen uitgewerkt,
welke elk hun bepalende rol hebben in de uiteindelijke ruimtelijke structuur. Het landschap, de
stedelijke as en het hydrologisch systeem zijn fundamenteel verbonden aan de prefiguratie van
de toekomstige universiteitsgebouwen (eerste fases) en het hospitaal en de uitbreiding van de
wetenschapsparken (laatste fases).
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Het watersysteem, de stedelijke/ programmatische assen
en het landschap van bossen en beplante dijken, zorgen
voor een duidelijke prefiguratie van kamers waarbinnen
het programma van de toekomstige campus ingepast
kan worden. Deze structuur heeft tot doel een coherent
geheel te vormen over de verschillende groeifases heen
en kan dus de onzekerheid van het programma mee in
zich opnemen.

A.4 Een plan voor de eco-campus (structuurschets voor 2035)
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B.1 Een landschap in beweging
De specificiteit van de site bestaat uit de aanwezigheid van een rijk waterlandschap, met de Demer
en haar overstromingsgebied als belangrijkste elementen. De uitdaging bestaat er dan ook in om
in te spelen op dit landschap in beweging en als het ware een amfibische campus te creëren: het
waternetwerk krijgt opnieuw een centrale plaats in de ruimtelijke structuur van de campus, die
voorzien is om de stijgingen van het waterniveau op te vangen.

B.1.1 EEN OVERSTROMINGSGEVOELIG GEBIED
Het gebied van de campus, en bij uitbreiding de vallei van de
Demer, kent hoogfrequente en uitgebreide overstromingsvlaktes.
Schadekaarten in het kader van het overstromingsrisicobeheersplan van de VMM duiden op een lichte stijging van de risico’s
(schade x kans), zelfs bij het gematigd klimaatscenario van het
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Hierbij dragen
zowel een gewijzigd klimaat als een toenemende waarde van het
landgebruik bij tot een verhoogd risico.
De waarde van de actuele en toekomstige waterberging in het
signaalgebied moet daarom rigoureus in acht worden genomen en
worden versterkt in de structuur van de toekomstige campus.
Overstromingen Demervallei 2010

Gesommeerde partiële risicowaarden in functie van de terugkeerperiode voor het modelgebied
van de Demer opwaarts in de huidige toestand (noCC, LATIS versie 3.0; noCC), en na autonome
ontwikkeling bij het gemiddeld (mCC, 2100) en het hoog (hCC, 2100) klimaatscenario.

De gesimuleerde overstromingen bij verschillende terugkeerperioden in het gemiddeld klimaatscenario langs de Demer
opwaarts ter hoogte van Hasselt in het kader van het ORBP

B.1.2 EEN REFLECTIE IN STRATA
REGENVAL
HYGROFIELE VEGETATIE

Wetlands en overstromingsgebieden zijn buiten de topografie een
consequentie van verschillende natuurlijke randvoorwaarden op
de site, zoals aangegeven in de axonometrie hiernaast:
FAUNA EN FLORA

PEDOLOGIE

HYDROMORFE BODEM

De micro-topografieën en een strategie voor het in balans houden
van de verhoogde en verlaagde gronden, zijn van een extreem
belang om ervoor te zorgen dat het overstromingsgevaar op de
campus gematigd wordt. Onderstaande snede toont dan ook
de relatie voor de verschillende strata tussen topografie en
inondabiliteit, type constructies en vegetatie. Deze verticale logica
is fundamenteel voor het project van de eco-campus.
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B.1.3 HYDROLOGISCHE STRATEGIEËN VOOR DE ECO-CAMPUS
De strategieën die voorgesteld worden houden rekening met het
feit dat de overstromingen op de campus ofwel rechtstreeks via
de Demer plaatsvinden, ofwel via een opstuwing van de Demer
waardoor zowel de oude als de nieuwe Stiemerbeek mogelijks
overstromen. Er wordt dan ook voor gekozen om voor de hoofdvallei
van de Demer alsook voor de valleien van de zijrivieren strategieën
voor een verhoging van de buffercapaciteit te voorzien.
- Ruimte voor de rivier: Door een verruiming van de gecontroleerde
overstromingszones op strategische locaties, wordt er ruimte
gemaakt om piekniveaus van het water op te vangen. Buiten
piekperiodes, vormen deze ruimtes groenstructuren naast de
waterloop.

- regenwatercircuits: Het regenwater wordt systematisch
opgevangen vanop gebouwen en in de publieke ruimte. Een
systeem van bassins (georganiseerd als een cascade) zorgt
ervoor dat het opgeslagen regenwater op een vertraagde manier
afgevoerd wordt naar de rivieren. Zo worden piekmomenten
in regenval systematisch afgeplat. Bovendien vormen de
waterbuffer-bassins (of wadi’s) structurerende elementen in de
publieke groenruimte en ecologische verbindingen op de campus.
- Permeabiliteit van de grond: Er wordt gestreefd naar een
maximale permeabiliteit van de grond, zowel in de publieke
ruimte (pleinen, parkings, ...) als bij de inplanting van gebouwen.
Indien verharding van de bodem alsnog noodzakelijk blijkt wordt
deze conform de randvoorwaarden voor waterberging in het

signaalgebied gecompenseerd. De compensatie houdt rekening
met de infiltratiegevoeligheid van de bodem en met aandacht
voor de gevoeligheid van de grondwaterstroming. De compensatie
gebeurt bij voorkeur binnen de perimeter van de verharding voor
het behoud van de lokale grondwaterstromingen.
- Strategische inplanting van gebouwen: Verschillende
voorschriften voor de inplanting van de gebouwen op/ naast / in
de buurt van het overstromingsgebied worden geformuleerd.
Zo kunnen de risico’s tot overstromingen van de functionele
gebouwen geminimaliseerd worden, telkens met het oog op een
toegankelijkheid die gegarandeerd blijft.

REGENWATERCIRCUITS

PERMEABILITEIT VAN DE GROND
RUIMTE VOOR DE RIVIER

Regenwateropvang Trapeze park Boulogne-Billancourt, FR - Agence Ter

B.1.4 EEN GERAFFINEERDE RELATIE BEBOUWING EN OVERSTROMINGSGEBIED
Directe en indirecte relaties tussen de faculteitsgebouwen/
woningen/ publieke gebouwen en het overstromingsgebied worden
nagestreefd, zonder daarbij de gevaren van het stijgend water te
negeren, maar evenmin zonder de kwaliteit van de nabijheid van

zicht naar het landschap
dakterras

het waterlandschap te vergeten. Constructiemethoden dienen
aangepast te worden aan de waterrijke grond en de toegankelijkheid
tot de gebouwen dient ten allen tijde gegarandeerd te worden.
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De faculteitsgebouwen zijn gesitueerd tussen de centrale as en groen (soms overstroombaar) gebied

rand
overstromingsgebied
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De woningen worden bedacht met een directe relatie tot de Stiemerbeek

overstromingsgebied

B.2 Een campus in 3 karakteristieke landschappen
Vandaag wordt de site sterk gekarakteriseerd door een diversiteit aan landschappen, elk met een
eigen watersysteem en een beplantingslogica. De drie landschappen zijn historisch zo gegroeid
en bepalen dus mee de genius loci van de site, wat belangrijk is voor het (her)structureren van
de campus. De zijrivier waarlangs de campus in de jaren 70 gegroeid is (de Miezerikbeek) zorgt
voor een zeer specifiek landschap van bossen en vijvers, terwijl het agricultuurlandschap aan de
overzijde van de Ginderoverstraat als een kamerlandschap met structurerende bomenrijen (al
dan niet op dijken) is georganiseerd. Tenslotte zijn de weiden op de helling langs de Demer heel
typerende vochtige graaslanden. Elk landschap wordt zo gelinkt aan een inplantingsstrategie voor
de gebouwen.
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Ferraris (1777) en Google (2015) tonen een gelijkaardige
landschapsstructuur van de site. Deze unieke verwijzing naar de
historische landschappen wordt een onderdeel van de ruimtelijke
strategie voor de ontwikkeling van de eco-campus.
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In het reeds beboste deel van de campus, wordt een strategie
uitgewerkt waarbij de gebouwen maximaal deel uitmaken van
het landschap en er bijna in verdwijnen door zoveel mogelijk
met patiostructuren te werken die de continuiteit van het bos
verzekeren. De bomenstructuur vormt dus als het ware een
continu dak, waar enkel openingen in gemaakt worden voor de
gebouwen en de vijvers. Deze laatsten kunnen ook mee ingezet
worden als een element in de publieke ruimte dat zorgt voor extra
buffercapaciteit en een grotere permeabiliteit van de grond.
Dit landschap zal in een eerste fase de uitbreidingen van
PXL en KLim opnemen en later mogelijk ook een deel van de
wetenschapsparken.

Langsheen de beplante dijkstructuren in het landschap van de
kamers, worden de gebouwen uitgelijnd met de dijken, zoals
paperclips die er zich aan vasthechten. Dit zorgt voor een maximale
accessibiliteit in combinatie met het bewaren van de open centrale
ruimtes van de kamers. Met een basisstructuur van 18m breedte
komen de gebouwen tegemoet aan een efficiënte structurering
van bureauruimtes en klaslokalen, waarbij een maximale relatie
met het landschap bewaard wordt. Een minimale contactzone met
de grond (dus een constructievorm op pilotis) wordt gestimuleerd
om een zo weinig mogelijke invloed op de waterbuffercapaciteit uit
te oefenen.
Het is in dit landschap van kamers dat het grootste deel van de
eerste uitbreiding van de campus (faculteiten, studentenwoningen
en volgende fase van de wetenschapsparken) voorzien wordt.

3

Education center - FR Hessamfar Verons arch

Open school - Arnhem, NL

Rolex learning center - Lausanne, CH - Sanaa

Hameau de Plantoun - Bayonne, FR - Bernard Buhler

Woning - BE - Stephane Beel

Paimio sanitorium - Turku, FIN Aalver Aalto

Fondation Beyeler - CH - Renzo Piano

Op de flank van de Demer wordt een inplanting nagestreefd voor de
gebouwen die de lijnen van de populieren volgt en zich dus in de
richting van de rivier oriënteert. De functies krijgen een specifieke
organisatie van het gelijkvloers om ervoor te zorgen dat deze
permeabel is en dus het eventuele water tijdens overstromingen
van de Demer kan opvangen.
Zowel het ziekenhuis als de laatste uitbreidingen van de
wetenschapsparken worden in dit landschap ingepland.

Centre de recherche - DE - Topotek

Ottaniemi - Helsinki, FIN - Aalver Aalto

B.3 De kamers en dijken als gids voor de onmiddellijke uitbreiding van de campus
Het karakteristieke landschap van kamers en dijken zal de locatie voor de eerste uitbreidingsfase
van de campus vormen. Het programma wordt voorzien binnen de verschillende kamers die
gevormd worden door de lineaire beplantingen van populieren, al dan niet op dijken. Om de
uitbreiding van de campus te gidsen, wordt deze configuratie doorgetrokken in het landschap
en wordt zo een duidelijke structuur ter prefiguratie van de gebouwen gecreëerd. Specifieke
typologieën van kamers worden geformuleerd om zo tegemoet te komen aan de programmatische
eisen qua gebouwen, infrastructuur en open ruimte.

Het uitbreiden van de beplante dijken vormt een systeem van kamers

Bestaande kamer als paardenweide

Bestaande landbouwkamer

DE BEBOUWDE KAMER
Een typologie van kamer die de uitbreidingen van de faculteiten
en de eerste fases van de wetenschapsparken structureert,
is de bebouwde kamer. De gebouwen worden uitgelijnd met
de bomenrijen en dijken, zodat een centrale open ruimte
gevrijwaard blijft. Deze collectieve tuin blijft ook zoveel mogelijk
permeabel om de waterbuffercapaciteit niet te verminderen. Het
programma van de buitenruimte hangt af van de faculteiten: tuin,
buitenstudieruimte, proefprojecten, sportvelden, ...

Kleuterschool - Ennstal, DE - Kreiner Woning - Zurich, CH

Bureaus - Yvelines, FR - Projectiles

DE WATER-KAMER
Er zijn ook kamers die specifiek optreden als waterbuffers. Een
directe link met het bestaande waternetwerk zorgt voor extra
stockage-mogelijkheden. Deze typologie vergt een precieze
topografische aanpassing van het terrein, zowel voor de plaatsen
die overtollig rivierwater opvangen, als voor de Wadi’s die het
regenwater systematisch opvangen, laten infiltreren in de bodem
of vertraagd afvoeren naar het waternetwerk. De waterkamers
zijn dus noodzakelijk om de waterbuffercapaciteiten op de site te
verhogen, buiten het overstromingsgebied van de Demer.

Gallego River waterfront -Zuera,ES - Alday Jover

Waterpark - Fleury-sur-Orne, FR - Agence Ter

Fresh Kills - NY, USA Field Operations

DE PARKING-KAMER
Enkele kamers, die strategisch naast de ontsluitingsroutes
gelegen zijn, worden ingevuld als parking. Het ontwerp van deze
parkingkamers dient daarentegen wel nauwgezet bedacht te
worden in relatie tot de waterproblematieken. Daartoe worden
basisprincipes vastgelegd: permeabele materialen voor de
staanplaatsen, watergrachten met beplanting die het afgevoerde
water helpt te zuiveren en bomen en struiken die zorgen voor een
landschappelijk geheel.

Torre Pacheco parking - ES - Lejarraga arch

Boerenhol Parking - Wagon Parking Verdon - Martigues, FR - Agence Ter

DE AGRICULTUUR-KAMER
De typologie van de agricultuur-kamer steunt op het belang en het
behoud van de productieve functie binnen het landschap van de
eco-campus. De activiteiten binnen deze kamers kunnen zowel
door private landbouwers opgenomen worden, alsook door de
campus gestuurd worden. In het laatste geval kunnen er velden
voor experimentele agricultuur opgezet worden in de nabijheid van
de faculteiten of kunnen bepaalde kamers voorbehouden worden
voor het verbouwen van gewassen die onmiddellijk gebruikt
kunnen worden in het universiteitsrestaurant. Het betrekken van
de studenten bij het onderhoud en het bewerken van de velden/
tuinen, kan de basis vormen van een sociaal-ecologisch-productief
project.

Prinzessinnengarten - Berlin, DE

Shenyang Rice Campus - CH - Turenscape

Park der dokken St-Ouen, FR - AgenceTer

C - een
verbonden
campus

C.1 Aanmoedigen van zacht verkeer
De eco-campus zal maximaal evolueren naar een bereikbaarheid via publiek transport, mede
dankzij het Spartacus-project. Aansluitend op dit netwerk, dient er een vlotte bereikbaarheid voor
fietsers en voetgangers gegarandeerd te worden. Vandaag bestaan er al connecties, die echter te
weinig gekend en gebruikt worden. Er wordt daarom nadruk gelegd op nieuwe routes voor traag
verkeer.

DE FIETS- EN VOETGANGERS-CIRCUITS AFGESTEMD OP HET PUBLIEK TRANSPORT
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De centrale as doet dienst als grote connector tussen het
bestaande deel van de campus en de uitbreiding ten oosten en
vormt dus ook de belangrijkste verbinding voor voetgangers en
fietsers. Deze grote beweging wordt aangevuld met de paden
die over de dijken lopen die de meer lokale verbindingen voor de
faculteiten verzekeren.
De Spartacus-halte wordt een belangrijk knooppunt in de publieke
transport-infrastructuur van de campus. De busnetwerken
worden hierop ingesteld en een elektrische shuttle-bus bedient
de (faculteits)gebouwen in het nieuwe gedeelte van de campus.
Tenslotte wordt er een fietsdeel-systeem geïntroduceerd zodat er
ook een vlotte overschakeling tussen tram/bus/auto en de fiets
kan gebeuren.

C.2 Een strategie voor parking en ontsluiting
Het bestaande net van toegangswegen wordt minimaal uitgebreid met wegen voor autoverkeer.
Een strategische verbinding met de nieuwe centrale as zorgt voor de hoofdontsluiting, meteen in
combinatie met de grote tweede centrale parking. Daarbuiten wordt er meer aandacht besteed aan
het ontwikkelen en uitbreiden van de multimodaliteit van de campus om zo de auto maximaal uit
het beeld van de eco-campus te bannen. Op de strategische plaatsen worden wel nog verbindingen
gemaakt en parkings ingepland, telkens in relatie met de nieuwe interne circulatiemethoden
(shuttle-bus, fietsen, ...)
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De centrale as of parkway concentreert
alle fluxen voor de campus. Het vormt zo
de aorta met de toevoer van alle netwerken
(ondergronds) en de toegangswegen tot
de faculteiten en wetenschapsparken
(bovengronds). Om deze verdeling van
de netwerken veilig te stellen, dient deze
structuur buiten overstromingsgebied
gesitueerd te worden.

Om een zo vlot mogelijke ontsluiting van de uitgebreide campus
te verzekeren, wordt de Campuslaan verder doorgetrokken
in de richting van de nieuwe centrale as. Daarbuiten wordt
een nieuwe weg voorzien ter ontsluiting van het ziekenhuis
vanaan de Universiteitslaan/ Kiezelstraat en krijgen de
nieuwe studentenwoningen een ontsluiting die de bestaande
infrastructuur vervolledigt (verbinding tussen de Ginderoverstraat
en de Rooierheidestraat). Voor de laatste uitbreidingsfase van
de wetenschapsparken wordt er een aantakking voorzien aan de
Nierstraat.
Voor de parkeermogelijkheden wordt er voornamelijk ingezet op
de bestaande parkings, waarna er de mogelijkheid is om verder
te reizen met de interne circulatiemethoden zoals de shuttle
of de fietsen. Er wordt ook een tweede grote centrale parking
voorzien vlakbij de nieuwe as, aangevuld met een systeem van
verspreide pockets die de meer specifieke functies bedienen
(woningen, studentenlabo, administratie, ...). Eén van de parkings
is voorbehouden voor mensen die auto-delen.

D - een

georganiseerde
campus

D.1 Het programma
Het programma wordt maximaal ingepast op de bestaande site van de campus (inbreiding) en rond
de nieuwe centrale as. Tegelijk wordt er in het plan rekening gehouden met een onzekerheidsfactor.
In latere fases worden een universitair ziekenhuis en het laatste deel van de wetenschapsparken
voorzien. De basisstructuur waarin onmiddellijk geïnvesteerd dient te worden, structureert de
campus van in het begin tot wanneer het volledige programma gerealiseerd is.

D.1.1 DE ONDERWIJSFUNCTIES, ONDERZOEKSGEBOUWEN EN STUDENTENVOORZIENINGEN

faculteiten
wetenschapsparken
publieke gebouwen
studentenwoningen

De uitbreidingen van de onderwijsinstellingen (PXL en KLim)
worden op de bestaande campus gesitueerd, terwijl de nieuwe
faculteiten van UHasselt (Wetenschappen, IIW en GLW) gradueel
aantakken op de nieuwe centrale as. De collectieve voorzieningen
(auditoria, cafetaria, meeting point studenten, kiosk, ...) worden
gesitueerd in of net rond de centrale as.

De wetenschapsparken worden in verschillende fases in zones
op de campus gesitueerd: eerst rond de centrale as (in relatie
met de nieuwe faculteiten), dan op de bestaande campus langs
de Campuslaan en tenslotte aan de Zuidkant van de Demer. Deze
spreiding zorgt telkens voor een verschillende strategie voor de
toegankelijkheid, maar ook tot een specifieke relatie met de oude/
nieuwe onderwijsinstellingen of het toekomstig ziekenhuis.

De studentenwoningen worden voorzien aan de rand van de Oude
Stiemerbeek («wonen aan het water») en aan de rand van het bos
en de centrale as («wonen in het bos»). De studentenwoningen
die op de campus geïntegreerd worden stimuleren op hun beurt
het leven op de campus na de werkuren. Door het wonen, de
onderwijsfuncties, culturele functies en handel te concentreren
rond de centrale as, wordt de campus stad.
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De publieke as vormt werkelijk de wervelkolom van de nieuwe campus en omvat dan ook
zowel publieke, commerciële en ontspanningsfuncties naast de faculteitsgebouwen en
onderzoekscentra. In die zin wordt het een centraal stedelijk element, als ware het een
boulevard. Er wordt gestreefd naar een mix tussen verharde en natuurlijke publieke
ruimtes om zoveel mogelijk de idee van een «great lawn» te verkrijgen. Over deze as loopt
geen verkeer, buiten de shuttle-bus en noodzakelijk verkeer (ambulances en brandweer).
Voor de rest blijft het een ruimte die overgedragen wordt aan de voetgangers en de fietsers.
De invloedszone van deze as verbreedt en versmalt naargelang de positie en de densiteit
van het programma.
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D.2 Een evolutieve strategie
De structuur voor de toekomstige eco-campus wordt uitgezet in 4 fases, waarbij rekening gehouden
wordt met de directe ambitie van de UHasselt om per 5 jaar te groeien met een nieuwe faculteit.
In latere fases worden vooral het ziekenhuis en de wetenschapsparken ontwikkeld. De publieke
ruimte, de landschapsstructuur (waterhuishouding en ecologisch) worden van bij de eerste fase
geleidelijk mee ontwikkeld. De gebouwen worden berekend met een bouwhoogte van gemiddeld
G+3, er vanuit gaand dat de hoogte toeneemt rond de centrale as.
2020
Programma:
- watertuinen (bestaand + nieuw weefsel)
- ruimte voor de rivier (Stiemerbeken)
- kamers en dijken
P

- publieke as
- begin implementatie Spartacus
- faculteiten: 2000 m² (vloeropp.)
- auditorium: 2500 m² (vloeropp.)
- studentenwoningen: 8000 m² (vloeropp.)
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In de eerste fase wordt voornamelijk
gefocust op de structurerende stedelijke en
landschappelijke figuren, zoals de aanzet
voor de centrale publieke as. De nieuwe
infrastructuur (Spartacus en de verlenging
van de Campuslaan) worden voorbereid
en de eerste nieuwe programma’s worden
gestructureerd.

N

2035
Programma:
- waterbassins (nieuw weefsel)
- kamers
- (productief) park aan de Demer
- parkings
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- publieke as tot in Diepenbeek en Genk
- Spartacus volledig geïmplementeerd
- faculteiten: 38 000 m² (vloeropp.)
- meeting point studenten
- cafetaria + kiosks : 3000 m² (vloeropp.)
- studentenwoningen : 15000 m² (vloeropp.)
(totaal aantal woningen fase 1+2: 400)
- wetenschapsparken : 14,9 ha (terreinopp.)

Tijdens de tweede fase worden de
uitbreidingen
van
de
faculteiten
vervolledigd. Deze clusteren zich, samen
met enkele wetenschapsparken, in de
kamers rond de centrale as. Tegelijk wordt
de landschapsstructuur vervolledigd
(beplantingen en waterinfrastructuur)

2050
Programma:
- ziekenhuis: 15 ha (terreinopp.)
- wetenschapsparken: 4,8 ha (terreinopp.)
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In de derde fase worden de
wetenschapsparken langs de Campuslaan
ontwikkeld en wordt het ziekenhuis ten
zuiden van de Demer gepland.

N

2065
Programma:
- wetenschapsparken: 25,4 ha (terreinopp.)
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Tenslotte wordt de zone ten zuiden van de
Demer ontwikkeld met wetenschapsparken.
De basisinfrastructuur en ontsluiting is
reeds geïntroduceerd door de inplanting
van het ziekenhuis. Er dient enkel een
toegangsweg vanaan de Nierstraat voorzien
te worden.

E - een
belevingslandschap

E.1 De centrale as
«Julie en Marie, 21 en 22, studeren farmacie aan de nieuwe
faculteit en nemen na een lange ochtend van hoorcolleges een
uitgebreide pauze in het gras van de centrale as. Ze ontmoeten
er vrienden die ook net een lunch hebben gekocht in de cafetaria.
Na een tijdje beginnen de jongens aan een partijtje voetbal en
beslissen Julie en Marie even wat leerstof samen door te nemen
in de collectieve studeerruimte die bij de studentenwoningen ligt.

Julie toont Marie haar kamer die uitgeeft op het bos met achteraan
een zicht op de Demer. Na de studienamiddag gaat Julie, die niet
op de campus woont, terug naar huis. Eerst neemt ze een gedeelde
fiets om dan nadien met de Spartacus-verbinding terug richting
Eigenbilzen te gaan.»

De centrale as als een actieve parkway met traag verkeer
Wonen aan de rand van het bos
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E.2 De omgeving van de Demer
«Geert, 35 en wielertoerist, maakt zijn wekelijkse fietstocht
onder een lentezonnetje langs de Demer. Er heerst een gezellige
drukte rond het studentengebouw. Geert ziet dat er een opening
is van een tentoonstelling en beslist om van dichterbij een kijkje
te gaan nemen. Het nieuwe gebouw is immers ook nog niet zo
lang geopende en hij hoopte al even om er eens binnen een
kijkje te kunnen nemen. Hij geraakt aan de praat met een student

die ook graag in zijn vrije tijd op de fiets kruipt en ze besluiten
om binnenkort samen de omgeving te verkennen. De nieuw
aangelegde fietspaden zorgen immers voor een zeer snelle en
aangename fietsverbinding met Genk.»

Een wandeling over de dijk
De gecultiveerde kamer naast de faculteit
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Fthematieken

F.1 Duurzaamheid als basis van het masterplan
Verschillende assen van duurzaamheid worden uitgewerkt in het ontwerp, waarbij niet alleen
aandacht is voor duurzame landschapsstrategieën, maar ook voor een duurzame interactie
tussen bebouwing en natuur. Beiden worden als onmisbare en evenwaardige delen gezien voor
een evenwicht van de eco-campus.

F.1.1 WAARDERING VAN VEGETATIE EN LANDSCHAP
Door een specifieke aandacht te vestigen op de lokale
plantensoorten en daarmee de historische landschappen te
versterken, wordt een duurzame oplossing aangeboden voor
het publiek groen. Inheemse soorten stimuleren ook de lokale
fauna om zich verder te ontwikkelen. Men kan dus stellen dat
door het in stand houden van en het specifiek ontwikkelen van de
verschillende milieus, de biodiversiteit significant verbeterd wordt.
Vervolgens zorgt de voorgestelde strategie voor een integrale
aanpak van de ontwikkeling van natuur en stad. Niet enkel zorgt dit
voor een evenwicht in bebouwd vs niet-bebouwd, het brengt ook
een kwalitatieve leefomgeving met zich mee en het zorgt voor het
nodige klimaatcomfort in de hedendaagse stedelijke omgeving.
Valorisatie van de karakteristieke
landschappen van Diepenbeek

Beplantingsstrategieën als kern van het ontwerp in
Mantes-la-Jolie, FR - Agence Ter

F.1.2 HYDROLOGISCHE STRATEGIEËN
Het water is een belangrijk element op de site en dus ook voor
de duurzaamheidsstrategie. Een waterlandschap (of groenblauwe verbindingen) wordt gevaloriseerd en versterkt. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van zachte ingenieurstechnieken voor
wateropvang, stockage en drainagestrategieën. Door de realisatie
van publieke groene ruimtes, wordt de permeabiliteit van de bodem
zo hoog mogelijk gehouden, waardoor een hoger percentage van
het regenwater onmiddellijk in de bodem kan infiltreren.
Het overtollige regenwater wordt opgevangen in natuurlijke
bekkens aan de rand van het Stiemerbeken of in het weefsel. Het
opgevangen regenwater van de gebouwen wordt ook via deze weg
afgevoerd.
De specifieke hydrologische strategie is uiteengezet in deel B.1.
De Demer en zijn overstromingsgebied in het hart van de site

F.1.3 PRIORISEREN VAN ZACHT VERKEER EN PUBLIEK TRANSPORT
Een groot aanbod aan alternatieve verplaatsingswijzen voor
de individuele auto wordt voorzien op de site. Qua openbaar
vervoer worden er opties bijgevoegd aan de reeds aanwezige
lijst: bus, Spartacus lightrail, lokale elektrische shuttle-bus,
fietsdeelsysteem,... Daarboven komen de verschillende
voorgestelde routes voor zacht verkeer, die de verplaatsingen per
fiets en te voet aanmoedigen door er effectieve belevingsroutes
van te maken, met op de site zelf voornamelijk de grote centrale as/
corridor en de beplante dijken. Deze fiets- en voetgangers routes
worden ook uitgewerkt op de regionale schaal, waardoor een
netwerk voor zacht verkeer ontstaat tussen Hasselt, Diepenbeek
en Genk.
Spartacus beeldkwaliteitsplan Intrastructures

Fietsroutes Park Gleisdreieck - Berlijn, DE - Loidl

F.1.4 ENERGIELANDSCHAPPEN
Het groen-blauwe netwerk kan in de toekomst ook de basis worden
van een vernieuwend energie-landschap. Zowel photovoltaïsche
cellen, windenergie en geothermische bronnen kunnen deel
uitmaken van dit aspect van de eco-campus. De velden langs
de waterlopen kunnen in die zin meer dan publiek toegankelijke
natuurparken worden, maar tevens ook bijdragen tot de
energievoorziening van de campus en het weefsel rondom.

Windmolens en fotovoltaïsche panelen als mogelijke toekomstige energielandschappen op de site

F.1.5 EEN GECULTIVEERDE CAMPUS
De campus wordt geïnterpreteerd als een plaats waar gecultiveerd
wordt, zowel op intellectueel vlak, alsook op het vlak van ecologie
en voedselproductie. De specifieke locatie van de campus in het
productieve landschap van Diepenbeek geeft de mogelijkheid dit
aspect direct in verband te brengen met de universiteit en zijn
studenten. Enkele van de kamers in de directe nabijheid van de
faculteiten worden nog steeds gecultiveerd en kunnen op deze
manier zorgen voor een korte keten in de voedselproductie van
de universiteit. Dit kan gebeuren onder de vorm van een project in
samenwerking met de lokale landbouwers ofwel via experimentele
velden van de faculteiten of zelfs moestuinen onderhouden door
de studenten zelf.
Tuintjes in het park van de dokken in St-Ouen, FR - Agence Ter

F.1.6 ECOLOGISCHE PRINCIPES, BIODIVERSITEIT EN STRATA
Door de bestaande natuurlijke milieus te versterken en door het
spectrum van de milieus uit te breiden, wordt de biodiversiteit
verhoogd. De groen-blauwe netwerken worden ook opnieuw
verbonden om zo de ecologische corridors op de site te versterken.
Door het project in meerdere strata te benaderen, worden
verschillende logica’s ivm biodiversiteit, topografie en
waterhuishouding toegepast. Hierbij is het belangrijk om bij de
formulering van deze strata zowel de lagen van de vegetatie te
beschouwen als de hoogte van de gebouwen. Zo wordt er immers
een volledig ecosysteem uitgedacht voor het stedelijk landschap.

Op de campus kunnen zowel de onderwijsgebouwen als de
studentenwoningen en voorzieningen bijdragen tot deze logica
van strata en biodiversiteit. Dmv een eenvoudige inrichting van
daken en terrassen, door het planten van goed gekozen bomen
en struiken, worden specifieke types van dieren aangetrokken en
kunnen ecosystemen zich vormen.
Ecologische verbindingen worden dus zowel horizontaal als
verticaal bekeken en gestructureerd. Dit is niet onbelangrijk bij de
conceptualisering van de campus en zijn programma.

F.2 Planning & timing van de studieopdracht
De volgende samenstellingen worden initieel voorgesteld voor
stuurgroep en klankbordgroep. Deze configuraties kunnen
uitgebreid en ingekrompen worden in samenspraak met de
opdrachtgever. De beleidsvoerders en administratie van de
provincie Limburg en de gemeente Diepenbeek in de kerngroep
gezien, alsook de partners van de campus (UHasselt, PXL, KLim,
...)en VMM. De groepen worden aangevuld met:

Stuurgroep: VLM, Ruimte Vlaanderen, De Lijn, AWV, ANB, Natuur &
Bos, vertegenwoordiger wetenschapsparken, ...
Klankbordgroep:
Vertegenwoordiger
studentenvereniging,
bewoners, verenigingen Limburg, vertegenwoordiger industrieën
langs het kanaal, onderzoekers TOP Limburg, ...
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