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Plantoelichting

Er is al veel over Genk geschreven. Over de turbulente
groei, de economische schokgolven die de stad tekenden
en de opeenvolgende stadsconcepten die zijn beproefd.
Daarbij is er steeds gepoogd de identiteit van Genk
als stad te benoemen en vorm te geven. Het meeste
houvast lijkt het recente predicaat van Rasterstad te
bieden; dat van een samengestelde identiteit. Het is te
lezen als een poging zich met terugwerkende kracht te
verzoenen met wat Genk is geworden en geeft houvast
bij het ontwikkelen van sterk geprogrammeerde en
elkaar aanvullende stadsfragmenten. En te midden van
de stadsfragmenten is het alom aanwezige landschap
een gekoesterde basiskwaliteit in de Rasterstad. De
parallel lopende Open Oproep voor de Stiemerbeekvallei
bevestigd nogmaals de erkenning van de waarde van het
landschap als onderdeel van Genk.

inwoners die door zijn verspreide opzet weinig plekken
kent van hoge dichtheid.
Zo gezien hangt de schaal van de stad er een beetje
tussenin. De rasterstad is te groot om niet stedelijk te
zijn, maar door de spreiding van stedelijkheid te klein
om echt grote stadsprojecten een vanzelfsprekende
ruimtelijke en financiële bedding te geven. Dat maakt
deze ontwerpoefening overigens zo boeiend. Het dwingt
ons om een scherpe intuïtie te ontwikkelen over wat op
schaal van Genk levensvatbare planvoorstellen kunnen
zijn.

En nu dient zich de vraag aan of een nieuw
infrastructureel project - de Spartacuslijn - het breekijzer
kan zijn om de Europalaan tot een meer geapprecieerde
stadsruimte te maken.
Een intrigerende paradox. Want is het niet juist de
alom aanwezige infrastructuur die in de rasterstad
soms zo scheidend werkt en het landschap versnijdt?
Een infrastructuur die weliswaar past in het
Rasterstadconcept, maar tegelijkertijd tot onaangename
ruimtes en breuklijnen heeft geleid zoals bij de Evence
Coppéelaan? En wat te denken van de Europalaan zelf?

Kameleon

Wat zou de Europalaan moeten zijn? Wat is de
Europalaan vandaag?
Het antwoord op die laatste vraag is al even lastig te
geven als het onder één noemer brengen van de identiteit
van Genk.
Die dubbelzinnigheid kenmerkt misschien wel de gehele
stedelijke ontwerpopgave van Genk. Enerzijds zien we
een enorme veelheid aan ambitieuze studies en plannen
die vol inzetten op de grootsteedse of zelfs metropolitaine
ambitie, anderzijds zien we een stad van maar 65.500

Komend vanaf Hasselt, ter hoogte van Bokrijk, is de N75
een fraaie tweebaans parklane die al snel overgaat in een
baanwinkelstrip; van landschappelijk naar perifeer. De
stad kondigt zich aan.
Na de passage van de spoorbrug en de rotonde komt
de weg in de Stiemerbeekvallei en neemt het uiterlijk
aan van een stadssnelweg met verdubbelde rijbanen,
parallelbanen en bosschages. De beek is nauwelijks
te zien, de vallei door de dichte beplanting niet te
ervaren. Een kilometer verder, de kruising met de
Westerring voorbij, komt de weg het centrum van Genk
in en verandert de weg in een geheel versteend en nog
complexer profiel door de toevoeging van vrije busbanen.
Het ‘design’ maskeert de verkeerskundige opbouw
en suggereert eenheid van gevel tot gevel. Is het een
boulevard? En weer een kilometer verderop - ter hoogte
van de Molenvijver- verandert de weg opnieuw terug
in een tweebaans weg in het groen, al is het met een
snelweg-achtige inrichting met vangrails, veel wegenverf
en een eindeloze parkeerstrip langszij.
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OBSERVATIES

OBSERVATIES

RECHTS boven: historisch
beeld van de weg naar As en
het stationsplein
midden: Genks Rasterstad
(BUUR)
onder: Europalaan als Hasseltweg ter hoogte van Bokrijk
LINKS: Xentro, stadsuitbreiding in westelijke richting
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Identiteit
Dat - ondanks de ontwerpinspanningen uit het recente
verleden - de Europalaan vaak niet wordt gewaardeerd
begrijpen we.
Voor het aanzien als een ‘Parklane’ in de
Stiemerbeekvallei schiet de inrichting zwaar tekort. Voor
een stadsboulevard in het centrum mist de Europalaan
verblijfskwaliteit en bovenal stedelijk programma.
En als rand van het Molenvijverpark is de weg teveel
ontworpen als autonome snelweg. Ze past zich aan
aan de omgeving, maar steeds weer halfslachtig. Het
verkeerskundig statuut is zowel doorgaand als lokaal. In
de Europalaan is de halfslachtigheid het duidelijkst te
ervaren in het gedeelte dat door het centrum van Genk
voert. Daar stelt zich de ontwerpopgave –opnieuw- het
pregnantst.
De herinrichting uit de jaren ’90 toont onverbloemd
de ambitie de verkeersfunctie te temmen en de
beeldkwaliteit op een architectonische wijze voorop te
stellen. De doordachte grafische compositie van het
grondvlak, de strak geregisseerde boomplaatsing, het
design van rotondes en straatmeubilair, dat alles roept
direct de associatie op met de toen zo gevierde aanpak
van openbare ruimte in Barcelona.
En meer recent is de uitbreiding van Shopping 1
aangewend om deze ‘Mall’ te temmen tot een gebouw
dat zich met gevels en rooilijnen voegt in een klassiek
stadspatroon.
Beide vernieuwingen hebben ingezet op het oproepen
van een klassiek stadsbeeld, weg van de modernistische
ideologie waarmee de Europalaan en Shopping 1 initieel
zijn aangelegd.
Deze make-over is echter bij gebrek aan stedelijke
dichtheid en stads programma blijven steken in een
decor waar het stedelijk leven maar niet wil aarden.
En tot overmaat van ramp is dan ook nog de nieuwe
stadbibliotheek met zijn achterkant naar de Europalaan
gekeerd ten voordele van een nog recenter stedelijke

project, die van een groot stedelijk voetgangersdomein
gestoffeerd met winkels en publieke voorzieningen. En
en-passant werd daarmee het station gedegradeerd tot
strikt utilitaire ruimte.
Geen bevorderlijke uitgangssituatie voor de identiteit van
de Europalaan als klassieke ‘Boulevard’.

Programma
Nu zich de kans aandient om middels de Spartacuslijn
opnieuw te doordenken wat de Europalaan zou kunnen
zijn en hoe deze op een positieve manier kan bijdragen
aan de identiteit van Genk, is het belangrijk het
gedroomde beeld te koppelen aan de programmatische
kansen van dit deel van Genk. Een blik in de studie ‘Genk
in cijfers’ levert het volgende beeld op:
−− de horeca is stabiel gebleven: in vergelijking telde
Genk centrum in 2008 t 88 horeca-zaken en in 2014
87 horeca-zaken
−− het aantal verhuurde m2 ‘s winkeloppervlakte is tussen 2008 en 2014 sterk gedaald. In 2014 is er nog
maar 70% vloeroppervlakte over ten aanzien van de
oppervlakte in 2008, hoewel toen de ontwikkeling
van het stadsplein nog niet had plaatsgevonden. In
aantallen waren er in 2008 253 winkels, goed voor
44.500m2. In 2014 waren er nog 197 winkels, goed
voor 31.040m2
−− de bevolking is na jaren van groei gestabiliseerd en
vergrijsd. De prognose voor 2030 houdt bijna een status quo in ten opzichte van het huidige aantal (65.474
inwoners).
−− het aandeel appartementen is, in verhouding tot gans
Genk vooral in het centrum sterk toegenomen
−− de kantorenmarkt is relatief klein

De vanzelfsprekendheid waarmee op groei gerekend
kon worden als aanjager van klassieke stedelijkheid is
er dus niet meer. Dat vraagt naar ons idee om andere
inrichtingsconcepten voor de Europalaan in samenhang
met de naastgelegen binnenstad. En als we dan zien
dat er in de binnenstad veel leegstand is noopt dat tot
scherpe programmatische keuzes.

OBSERVATIES

De eigenzinnige identiteit van Genk als verzameling
van kernen en grote landschapsfragmenten biedt voor
de aanpak van de Europalaan een aanknopingspunt,
gelegen onderaan de steilrand van het Kempisch plateau
op de grens met het vroegere vennenlandschap.
Is het toeval dat het Emile van Dorenmuseum bovenop
de steilrand is gelegen nabij de Europalaan en
Molenvijver? De geschiedenis van Genk als dorp dat
landschapsschilders aantrok omwille van het unieke
landschap wordt hier gekoesterd. En wie het wil zien ziet
ook dat vandaag het reliëf, de bomen en de waterpartijen
schoonheid kunnen bieden aan de Europalaan en de
binnenstad.
We stellen dan ook in ons ontwerpvoorstel de
landschappelijke inbedding voorop, als drager van een
Genkse identiteit voor de Europalaan.

RECHTS boven: Emile van Doren, Genkse landschapschilder
onder: omgeving Molenvijvers
als een op zichzelfstaand
park
LINKS: typisch Genks landschap (Melberg)

Leeswijzer
LINKERPAGINA rechtsboven: Europalaan met weinig florissante
stedelijke plint
midden: historische foto van
Massart, heidelandschap en
Stiemerbeekvallei
onder: historische foto, moeraslandschap
linksboven: gevel Europalaan
over de Fruitmarkt
onder: huidig stationsplein,
met vooral veel busreizigers/
bussen, geparkeerde wagens en
een moeizame verbinding met het
centrum en een mooie boom in
een verder versteende ruimte

In het hoofdstuk “Algemeen” wordt gerecapituleerd wat in het Sferenplan omtrent de Sphinx is
vastgesteld. Dit biedt het kader en de grondslag
voor het Beeldkwaliteitsplan. Vervolgens wordt
ingezoomd op het woongebied. Daarna wordt het
noordelijk deel met de Mouleurs, de Eiffel en
het koppelstuk behandeld, met inachtneming van
bovenstaande kanttekening. Daarna worden de uitgangspunten voor de Openbare Ruimte behandeld.
Tot slot worden de randen beschreven, die zorg
dragen voor de inbedding van het Sphinx terrein
in de wijdere omgeving.
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Landschapsschilders

ANALYSE

Verkeerstructuur

Centrumstructuur

De Europalaan houdt met zijn kameleontische karakter
het midden tussen een straat die is aanpast op maat van
zijn omgeving en een doorgaande autoverkeersstructuur.
De grotere verkeersstructuur laat die dubbelzinnigheid
ook goed zien.
Tezamen met de Zuiderring en de snelweg E314
vormt het een van de sporten van de ladder tussen de
Westerring en de Oosterring en behoort daarmee tot de
planmatige hoofdwegenstructuur van Genk. Anderzijds
is de Europalaan de uitloper van de GenkersteenwegHasseltweg die als historische route een meer lokale
betekenis heeft als ontsluitende en verbindende route. En
die dubbelzinnigheid laat zich in het centrum van Genk
nadrukkelijk voelen.
Om de scheidende werking van de Europalaan te
verminderen en ze daarmee meer onderdeel te maken
van de binnenstad zou de nadruk moeten komen te
liggen op de lokale ontsluitende functie.

Het centrum heeft zich in een wonderlijke mix van
stadsconcepten (dorpsfragmenten, winkelstraten, mall’s,
pleinen, passages) ontwikkeld tot een langgerekte
binnenstad in het dal van de Dorpsbeek met een sterke
nadruk op winkelen. Dit wordt gefaciliteerd door diverse
parkings en een uitgestrekte voetgangerszone. Deze
voetgangerszone loopt parallel aan de Europalaan en rijgt
de Shopping’s aaneen.
Het centrum wordt omgord door een aanzet tot een
ringstructuur waar ook de
de Europalaan, Eerste Cyclistenlaan en Dieplaan deel van
uitmaken.
De Europalaan heeft daardoor een dubbelzinnige positie;
ze is geografisch onderdeel van de binnenstad én ligt
mentaal aan de rand ervan. Ook in de programmering
van de plinten en het profiel van de straat is deze
dubbelzinnigheid te zien: Het aanzien van de straat lijkt
gericht op het continueren van het voetgangersdomein,
alleen zijn de daadwerkelijke trottoirs erg smal om ruimte
te bieden aan gemotoriseerd verkeer. En in de plinten
staan handelszaken leeg door het ruime aanbod aan
winkelruimte elders in het centrum.

LINKS: ladderstructuur met
de Europalaan als een van de
sporten
MIDDEN boven: Europalaan ter
hoogte van de Molenvijvers
als autonome (snel-)weg
onder: de Europalaan als
architectonisch vormgegeven
verkeersader
RECHTS boven; Genk centrum
rond 1960
onder: verbinding tussen
stadsplein en stationsplein

Een blik op de hoogtekaart van Genk laat goed zien
hoezeer het landschappelijk reliëf mede de stadsfiguur
heeft bepaald.
Het is geen toeval dat de Europalaan in het dal onderaan
de steilrand van het Kempisch plateau is getrokken. Net
zo min als het toeval was dat de oude dorpskern van Genk
in het dal aan Dorpsbeek lag.
De hellingen van het dal zijn in de stad op een aantal
plekken verassend goed waar te nemen en bieden
verassende doorzichten over de stad. Tegelijkertijd is de
modernistische stedenbouw met zijn kaarsrechte wegen
een grote gebouwen rucksichloos over de topografie
heengewalst. De Dorpsbeek is slechts aan de koppen van
het centrum nog terug te vinden en de steilrand van het
Kempisch plateau is vanaf de Europalaan nauwelijks nog
als landschappelijke waarde ervaarbaar.
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Landschapstructuur
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ONTWERPINZET
Op basis van de observaties en analyses komen we tot een aantal
uitgangspunten die de basis vormen van ons voorstel.

Landschapsstad

Compact Centrum

Verkeersconcept

We zetten de landschappelijke onderlegger van de stad
in als identiteitsdrager voor de stationsomgeving en de
Europalaan. Concreet betekent dit:

Het centrum is vandaag langgerekt en het Xentroproject
zet in op het verder oprekken van de centrumstrip. We
geloven eerder in een compactere binnenstad:
−− We concentreren het stedelijk programma binnen de
‘ring’ rond het centrum om de binnenstad maximaal
vitaal en stedelijk te houden. We vrezen dat anders
door de zich snel ontwikkelende e-commerce én door
de concurrentie van Hasselt en Maastricht als winkelsteden er structurele leegstand dreigt in het centrum
van Genk. Een concentratie eerder dan een expansie
van het niet-woonprogramma in de binnenstad.
−− Voor de Europalaan betekent dit dat we deze in de toekomst niet langer als winkelstraat zien.
−− De Europalaan en de Dieplaan-Jaarbeurslaan zien
we als waardige stadsentree’s die de binnenstad met
het omringende landschap verbinden. Het stadhuis
ligt als een modernistisch baken tussenbeiden. We
vergroenen beide wegen tot laanprofielen en werken
zo aan eenheid in het beeld van de centrumring.
−− De binnenstad krijgt een krachtige beëindiging aan
de Westerring als overgang naar de Stiemerbeekvallei. De omgeving van de Limburghal wordt in samenhang met de Stiemerbeek vergroend (parkeren concentreren in een parkeergebouw). Planontwikkelingen
zoals Xentro en Richter zijn ondergeschikt te maken
aan het landschappelijke beeld.
−− De binnenstad, steilrand en de stationsomgeving
worden verbonden door een stelsel van genereuze
oversteken dwars over de Europalaan.

Het doorgaande autoverkeer wordt op de Europalaan
teruggedrongen ten gunste van de doorstroming van
tram en bus en bestemmingsverkeer. We bereiken dit
door bij de toegangswegen tot de binnenstad dynamische
verkeerslichten te plaatsen die de hoeveelheid verkeer
doseren zodat de doorstroming in het centrum
gegarandeerd wordt. De centrumring zou –zeker daar
waar ze door nauwe straten voert- hierdoor minder
zwaar belast moeten worden. Door deze actieve vorm
van verkeersmanagement kunnen de busbanen in de
Europalaan in de binnenstad vervallen. We verschuiven
ze naar buiten het centrum zodat bussen met voorrang bij
de verkeerslichten zich kunnen melden om de binnenstad
in te rijden. Hiermee wordt het openbaar vervoer
gefaciliteerd en het doorgaand verkeer ontmoedigd door
het centrum te rijden.

−− Dat we langs de Europalaan de steilrand als landschappelijk fenomeen weer zichtbaar en ervaarbaar
maken. Hiermee kan de Europalaan fungeren als
landschappelijke schakel tussen de grootschalige
landschapsfragmenten.
−− Dat we de oostelijke kop van het centrum nadrukkelijk
verbinden met de Molenvijver.
−− Dat we de westelijke kop vormgeven in combinatie
met het weer zichtbaar maken van de Dorpsbeek en
de aansluiting op de Stiemerbeekvallei.
−− Dat we het stationsplein zó herinrichten dat zowel de
stedelijke als landschappelijke karakteristiek van Genk
zichtbaar zijn in een kwaliteitsvolle samenhang.

Deze aanpak gaat vergezeld van het benutten van het
parkeerverwijssysteem dat vanaf de ring auto’s vlot naar
de parkings kan sturen. Eventuele nieuwe parkings
worden direct aan de ring gekoppeld.
Het mobiliteitsconcept voor de stationsomgeving op de
Europalaan, is gestoeld op volgende principes:
−− Multimodale bereikbaarheid
Het karakter van de Europalaan als verbinding met het
omliggende gebied, zowel op de korte (bus en tram) als
lange afstand (trein) onderschrijven we. De optimale
functionering van de stationsomgeving staat voorop,
rekening houdend met zowel de openbare vervoersmodi
(inpassing bushaltes), de zachte modi (voetgangersen fietsbereikbaarheid) en de private modus
(toegankelijkheid van auto’s en K+R en P+R faciliteiten).
In ons concept komen we ook expliciet tegemoet aan
de verzuchtingen van de zwakke weggebruikers, onder
andere in de buurt van de bushaltes aan het station.
Dit laat ons ook toe om het gebruik van bijvoorbeeld
de fiets sterker aan te moedigen en zo indirect de
tevredenheid van de zwakke weggebruikers in het kader
van toegankelijkheid en bereikbaarheid te verhogen,
en de prioritaire verbeterpunten aan te pakken (o.a.
verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers op de

weg van en naar het station, aantrekkelijkheid van de
fietswegen, en plaatsvoorziening).
−− Verkeerscirculatie en dosering
De Europalaan wordt omgevormd tot een 2 x 1
rijstrooksweg, met ruime aandacht voor zowel de zachte
modi, als het openbaar vervoer en de groene inbedding
van de nieuwe tramlijn. Om de wegcapaciteit optimaal te
benutten, voegen we het autoverkeer en het busverkeer
samen. Er worden bijkomende lichtenregelingen voorzien
in het studiegebied op de Europalaan i.p.v. rotondes,
zowel voor aansluiting van de noord-zuid-assen als aan
het station, om daar de oversteekbaarheid voor zwakke
weggebruikers en de bereikbaarheid van het station te
garanderen. Via coördinatie en gerichte groenvensters
voor het openbaar vervoer, zorgen we voor een vlotte
doorstroming binnen het studiegebied. Het STOPprincipe staat hierbij centraal (eerste prioriteit naar
Stappers, Trappers, OV en tenslotte Privaat verkeer). Om
te garanderen dat het verkeer in het centrale gedeelte
van de Europalaan vlot verloopt, zorgen we er voor dat
de ingaande capaciteit aan oostelijke en westelijke
weerszijde niet hoger is dan wat het centrale gedeelte
aankan. Met andere woorden, als er al filevorming
zou zijn, dan zal deze dosering ervoor zorgen dat de
wachtrijen buiten het centrale gebied gehouden worden,
wat de interne doorstroming sterk ten goede komt.
Deze dosering brengen we tot stand met behulp van
geoptimaliseerde verkeerslichten aan beide weerzijden,
rekening houdend met de zachte modi en het aanwezige
openbaar vervoer. Voor het openbaar vervoer worden
busbanen voorzien tot aan deze kruispunten, zodat deze
geen hinder ondervindt van eventuele wachtrijvorming.
Behalve de concrete inrichting plaatsen we de
Europalaan dus ook in een grotere context, met name
de circulatie doorheen het centrale stadsdeel van Genk.
Kijkende naar de structuur van het wegennet om en
rondom de Europalaan, werken we met ‘de kleine ring’,
waarbij we het verkeer optimaler doorheen het gebied
laten stromen.
Aansluitend vinden we het ook op zijn plaats om
op momenten dat de doorgaande capaciteit op de
Europalaan onvoldoende dreigt te zijn, een expliciete

Om ervoor te zorgen dat onze voorgestelde oplossing
tot het gewenste resultaat leidt en geen negatieve
effecten veroorzaakt, baseren we ons in eerste instantie
op de beschikbare metingen. Onze aanpak werd op
basis van verkeerscijfers van AWV en op basis van
beschikbare steekproeftellingen die door het Vlaams
Gewest uitgevoerd werden, globaal doorgerekend. Deze
berekeningen tonen effectief aan dat een dergelijk
verkeersconcept toepasbaar is. Merk op dat deze
laatste reeks tellingen ons een inzicht geeft in de mate
van verkeersdrukte op de Europalaan; de tellingen die
met de V-plannen gekoppeld zijn geven inzicht in de
afslagbewegingen aan de kruispunten en de relatieve
belangrijkheid van elke verkeersas. Toch voorzien we
dat bijkomende tellingen nodig zullen zijn tijdens de
uitwerking van het project om een voldoende volledig
beeld van de huidige verkeerssituatie te bekomen.
Deze tellingen zullen ons vervolgens een goed beeld
geven van de verkeersintensiteiten en de richtingen/
locaties waar het verkeer een grotere drukte kent, dan
wel een belangrijkere rol speelt. Op die manier kunnen
we onze eigen verkeerslichtenregelingen optimaal
aanpassen in het kader van het vernieuwde concept van
de Europalaan, rekening houdende met de capaciteit
die we enerzijds kunnen bieden en anderzijds voor de
verkeersvraag nodig hebben.
Praktisch gezien voorzien we de Europalaan van enkele
verkeerslichten die zo afgestemd worden dat ze een
sturende en doserende werking hebben om zowel het
private verkeer als het openbaar vervoer op de Europalaan
goed te laten stromen. In Figuur (1) geven we aan waar
deze verkeerslichten geplaatst worden.
We voorzien we een verkeerslichtengeregelde werking
aan het kruispunt van de Europalaan N75 met de N76 die
daar dwars op loopt enerzijds, en aan het kruispunt van
de Europalaan met de Albert Remansstraat anderzijds,
hiermee doseren we centrumverkeer. Vermits dit in
het westen mogelijks tot sluipverkeer leidt (gebruik

Op basis van de grafiek stellen we vast dat voornamelijk
het verkeer op zondag is toegenomen nadat dit een
kleine dip vertoonde. We kunnen ervan uitgaan dat
dit hoofdzakelijk recreatief verkeer in het grotere
gebied voorstelt en niet zozeer een maat is voor de
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route Jaarbeurslaan), kan het nodig zijn om ook een
verkeerslichtenregeling te voorzien aan het kruispunt
N75 / Jaarbeurslaan. Een alternatieve oplossing is dat de
circulatie om de Dieplaan en Berglaan herbekeken wordt,
om zo doorgaand verkeer op die as onmogelijk te maken.
Tijdens de verkeerskundige toetsing zal geanalyseerd
worden of er nieuwe sluiproutes dreigen te ontstaan,
welke een extra verkeerslichtenregeling of andere
bijkomende maatregelen elders zouden vereisen. Tijdens
de studie zullen we hier speciale aandacht aan besteden
– steeds met oog op het ruimere invloedsgebied - en waar
nodig de juiste aanpassingen voorstellen.
Het onderliggende idee is dat met behulp van deze
verkeerslichtenregelingen we de stationsomgeving van
de Europalaan van filevorming zullen vrijwaren. Het gaat
hier in deze visie immers om een 2x1 rijstrooksbaan, waar
geen ventwegen of een aparte busbaan meer aanwezig
zijn.
Gelet op het feit dat de in- en uitstroom van de
Europalaan overeenkomst met louter een halve rijstrook
(ong. 900 pae/u), kunnen we hier verkeerskundig
stellen dat er geen probleem zal zijn om de doorgaande
capaciteit voor de doorstroming te garanderen in de
nieuwe visie van de uitwerking van de Europalaan.
Immers, de tussenliggende lichtengeregelde kruispunten
in het studiegebied, zullen allen de vorm aannemen van
simpele, compacte kruispunten met maximaal 3 takken.
Op zulke kruispunten is het mogelijk om de capaciteit van
de doorgaande bewegingen hoog te houden, tot zelfs 75%
(ong. 1350 pae/u).
Let wel, het betreft hier tellingen van 2006. Om te kijken
naar de ‘mobiliteitstrend’ die zich in het gebied voordoet,
beschouwen we als benadering de evolutie tussen 2008
en 2013 van de verkeerstellingen op de N75 die door
AWV uitgevoerd werden op 4 km van Bokrijk, richting
Genk. Volgende Figuur geeft de zaterdag-, zondag-,
algemene en werkdaggemiddeldes weer gedurende de 16
belangrijkste uren van een dag.

verkeersdrukte op de N75. Daarvoor bekijken we het
werkdaggemiddelde, welke een dalende trend vertoont.
Combinatie van deze informatie met de eerder besproken
kruispunttellingen, leiden ons ertoe dat de Europalaan
in het vernieuwde concept perfect in staat is om de
doorstroming van zowel het private verkeer als het
openbare vervoer te blijven garanderen, en dit eerst
en vooral tijdens de piekmomenten ’s ochtends en ’s
avonds.
Het busverkeer blijft prioritair, aangezien dit een
belangrijke verbinding met het station vormt, in
aanvulling op de geplande Spartacus tramlijn doorheen
het gebied.
Daar we reeds onderzocht hebben dat de capaciteit van
de nieuwe Europalaan geen probleem vormt, rest nog de
vraag in welke mate het buscirculatieplan verstoord kan
worden door de verdwijning van de expliciet gescheiden
busbanen. Zoals te zien in de volgende Figuur, stellen we
voor om de busbanen in overeenstemming met de visie
te suprimeren in het binnengebied van de Europalaan, en
deze te voorzien aan de west- en oostkant van dit gebied.
Hierbij zorgen we ervoor dat de busbanen zelf vlak voor

de kruispunten eindigen en op de hoofdrijbaan invoegen.
Op die manier zorgen we ervoor (1) dat er geen capaciteit
van het private autoverkeer zou worden opgeofferd, en (2)
dat het busverkeer geen vertraging ondervindt doordat
het de hele bufferzone kan voorbijsteken in het geval zich
daar een wachtrij mocht bevinden.
Daarenboven, voorzien we dat het busverkeer expliciet
voorrang krijgt op de kruispunten via gerichte
groenvensters op aanvraag (via busdetectie) en
coördinatie.
boven: bestaande verkeerscirculatie met aparte busbanen
in het centrum
onder: op basis van de beschikbare verkeerstellingen
van AWV aan het kruispunt van
de Westerring met de Europalaan kunnen we stellen dat
een nieuw verkeersconcept
mogelijk is. Bussen krijgen
voorbij de centrumlichten zowel aan oostelijke als westelijke zijde een vrijbusbaan.
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routegeleiding voor de zuiderring te voorzien, zodat
het globale oost-westverkeer geneigd wordt om deze
verbinding meer te gebruiken in plaats van alles door het
stadscentrum te sturen.

PLANTOELICHTING

Basisprofiel Europalaan
Op basis van de conceptuele uitgangspunten hebben we
een basisprofiel getekend voor de Europalaan.
We zien de Europalaan als groene parkway die
een aangename entree vormt tot de binnenstad en
stationsomgeving. Voor deze vergroening vinden we
de ruimte door ventwegen deels te laten vervallen,
de busbanen in het centrumdeel op te heffen en een
trambedding in gras te voorzien. Daarnaast worden ook
de tussenbermen in gras uitgevoerd en wordt er een
continue laanbeplanting van Amerikaanse eiken voorzien.
Hiermee kunnen we ruim 40% van de verharding in het
bestaande dwarsprofiel omzetten in groen.

Aan de noordzijde maken fietsers waar mogelijk gebruik
van de ventweg. Aan de binnenstadszijde wordt een
tweerichtingenfietspad getekend aansluitend aan de
routes in het centrum.

Ventwegen zijn in de toekomst minder noodzakelijk
omdat we de winkelfunctie laten uitdoven ten gunsten
van wonen aan de Europalaan. Op de gelijkvloerse laag
stellen we ons een geleidelijke transformatie voor naar
kleinschalige kantoorruimtes en ateliers. Bij nieuwbouw
zou het gelijkvloers ook kunnen worden benut als royale
inkomhal voor de woningen.
Een ventweg is nog voorzien tussen het station en de
Bochtlaan om de Kapelstraat en Winterslagstraat te
verbinden met de hoofdrijbaan in de Europalaan. Een
tweede ventweg ligt langs Shopping 1 om de parking te
ontsluiten.

NB. Een tunnelvariant hebben we in deze wedstrijdfase niet
weerhouden omdat deze ons niet noodzakelijk lijkt om de
oversteekbaarheid te vergroten. Bovendien zou een tunnel
die effectief de oversteekbaarheid te vergroot minimaal
tussen stationsplein en Evence Coppéelaan overdekt
moeten zijn. Dat is een lengte van 500 meter en daarmee
zeer kostbaar.
Bovendien gaat een tunnel altijd gepaard met
tunnelmonden die een sterk scheidende werking hebben
en die lastig in de breedte inpasbaar zijn. Ten slotte zou
een tunnel met name het doorgaand verkeer faciliteren
en we geloven eerder in het ontmoedigen daarvan. Zie het
punt hiervoor.

Het profiel is a-symmetrisch. Dat heeft de volgende
redenen:
−− De tram ligt aan de centrumzijde en de haltes grenzen daarmee direct aan het voetgangersgebied van de
binnenstad.
−− De tram komt vanaf het zuiden over de Westerring en
hoeft door de a-symmetrische ligging het kruispunt
Westerring-Europalaan niet te kruisen.
−− Door de ligging aan de centrumzijde wordt de tram
niet gekruist door bussen die naar het busstation
rijden.
−− De groene trambedding vormt ter plaatse van de
Molenvijver een integraal onderdeel van het parklandschap.

De wijze waarop we dit profiel integreren in de
landschappelijke en stedelijke context van Genk
lichten we in de volgende pagina’s toe. We doorlopen
achtereenvolgens de Stiemerbeekvallei, het
stationsgebied, de omgeving van de Fruitmarkt en
Shopping 1 en tot slot volgt het deel langs de Molenvijver
tot aan het Richter-project.

In dit segment van de Europalaan zou de
landschappelijke kant van Genk moeten domineren.
We zien een Europalaan voor ons die integraal
onderdeel wordt van het landschapsontwerp van de
Stiemerbeekvallei. We hopen op een aanpak die het open
landschap van weleer weer terugbrengt en de vallei als
ruimte weer zichtbaar maakt.
In het wegontwerp anticiperen we daarop door de
bosschages weg te halen en vanaf de weg vrij zicht
te bieden op het open landschap. We speculeren op
het verdwijnen van de bebouwing van het asiel en het
slachthuis waarmee ook de ontsluitende parallelweg kan
vervallen.
Dit maakt de ruimte vrij om de rijbanen van de
Europalaan verder uiteen te leggen waardoor de
middenberm onderdeel wordt van het landschap. Ook
wordt de zichtbaarheid van de Stiemerbeek hiermee
vergroot en onderdeel van het wegontwerp. Tussen
de spoorwegtunnel en de Westerring zal een busbaan
worden ingepast in het profiel die voor voorrangssortering
dient en daarmee een vlotte bereikbaarheid van de
binnenstad garandeert.
Om de Stiemerbeekvallei als landschapspark maximaal te
benutten zou ook het terrein van de Limburghal moeten
worden aangepakt. We stellen voor de dichte beplanting
te rooien (ondersnoei en uitdunning van de bomen) en
de verharding te verminderen door een parkeergebouw te
bouwen nabij de tentoonstellingshallen. De vrijkomende
ruimte kan dan worden ingericht in aansluiting op het
meer open landschap van de beekvallei.
Onderdeel van deze aanpak zou ook het zichtbaar maken
van de Dorpsbeek kunnen zijn in combinatie met een
herprofilering van de Jaarbeurslaan.

ONTWERPINZET
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Stiemerbeekvallei

Steilrandpark, stationsplein en
Dorpsbeek
In dit deel wordt de overgang gemaakt van de
Stiemerbeekvallei naar de stationsomgeving. De
trambaan voegt na de Westerring in aan de zuidzijde van
het wegprofiel.
Tot aan het station blijft het wegbeeld onderdeel van het
landschap dat zo diep doordringt in de stad. Bebouwing
staat op afstand en er zijn geen directe adressen aan de
laan.
Aan de noordzijde wordt de steilrand heringericht tot
parkstrook die het reliëf weer zichtbaar maakt, waar
een pad doorheen loopt dat van de Stiemerbeek tot het
stationsplein voert en waarin een aantal residentiële
gebouwen zijn voorzien. Afhankelijk van de parkeerdruk
kan onder dit steilrandpark een parking worden voorzien
voor 300 tot 500 auto’s.

Aan de zuidzijde wordt de Post-site herontwikkeld met
een aantal gebouwensembles die een krachtige kop
vormen op de compacte binnenstad. Zowel kantoren
als woningen zijn hier voorstelbaar. Onderdeel van
deze ontwikkeling is de opwaardering van de huidige
vijver tot kwaliteitsvolle beëindiging van de voormalige
Dorpsbeek. De vijver wordt vergroot en biedt een
prachtige voorgrond/achtergrond voor het stadhuis. Een
herprofilering van de Dieplaan completeert de integratie
van landschap en binnenstad.
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Stationsplein
Er van uitgaande dat aan het station zelf niets zal
veranderen door gebrek aan inspanningen van NMBS/
Infrabel zal de kwaliteitsverbetering van de pleinaanleg
(en haar randen) moeten komen.

Op de eilandperrons worden bomen geplant die een
groen bladerdak gaan vormen en vanaf de eik op het
stationsplein loopt een wandelroute via het steilrandpark
naar de Stiemerbeek.

Hoofddoelstelling daarbij is een kwaliteitsvolle
overstapruimte te ontwikkelen die goed verbonden is met
de binnenstad en die het landschappelijk imago van Genk
ervaarbaar maakt.

Een derde ingreep is de ontwikkeling van de kop van het
Steilrandpark. Een nieuw kantoorgebouw markeert de
aansluiting tussen stationsplein en parklandschap. In
dit volume kan ook de toegang tot de parking onder het
Steilrandpark en een fietsenstalling worden geïntegreerd.
Met deze opzet ontstaat een overzichtelijke transitruimte
waarin alle vervoersmodi zijn verknoopt.

Allereerst stellen we voor de zware luifel boven de bussen
af te breken om het zicht op de omgeving te openen.
Een tweede ingreep is het hergroeperen van de bussen
rond twee eilandperrons waardoor er ruimte ontstaat
voor een heldere looplijn tussen station, busperrons en
binnenstad. De tramperrons in de Europalaan sluiten
eveneens aan op deze looplijn waardoor deze zowel goed
verbonden zijn met de binnenstad als met bus en trein.
Langs de Europalaan voorzien we bovendien nog een kiss
and ride-zone die ook gekoppeld is aan de looproute.

RECHTERPAGINA boven: nieuw profiel voor Dieplaan ter hoogte van de Post-site als volwaardig
verlaande stadsentree, met opengewerkte zichten
naar de oevers van de bestaande vijver en de
nieuwe Dorpsbeek. midden van links naar rechts:
nieuw profiel voor de Centrumlaan, als schakel
tussen Dieplaan en (historische) Grotestraat en
het ingepaste profiel voor het stadhuis
Onder: het stationsplein met twee eilandperrons
en de looplijn van trein, bus en tram tot in het
centrum

ONTWERPINZET
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LINKERPAGINA boven: impressie van nieuwe vergroende stationsomgeving,met het steilrandpark
en kantoorgebouw en het wandelpad dat vertrekt
naar de Stiemerbeek. De looplijn tussen busstation en tramstation naar het stadsplein dwars op
de Europalaan
onder links: snede over het steilrandpark waarin
parkeren over 2,5 laag is opgelost
onder rechts: dakpark Rotterdam (Sants en co)

Fruitmarkt
De Europalaan heeft hier een stedelijke inbedding en een
sterk wisselende breedte.
Het deel tussen stationsplein en Bochtlaan is het smalste
gedeelte. Om hier ruimte te vinden voor de groene
trambaan hebben we de ventweg aan de centrumzijde
opgeheven. Hierdoor ligt de tram rechtstreeks aan
de binnenstad en kan ze op een comfortabele wijze
aansluiten op de voetgangerszone.
Aan de noordzijde is de steilrand op afwisselende wijze
aanwezig. Als doorzicht naar het Lourdeskapelpark en
als afbuigend hellend (groen-)vlak aan de Weg naar As.
Op deze beide plekken versterken we het landschappelijk
beeld aan de Europalaan.
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We stellen voor om de aanwezigheid van het
Lourdeskapelpark te benadrukken door deze te koppelen
aan de Fruitmarkt.
Hier steekt het groen van de steilrand letterlijk de
Europalaan over en wordt onderdeel van de binnenstad.
De Fruitmarkt richten we daartoe in als groene autovrije
ruimte. We vergroten daarmee de diversiteit in de
reeks binnenstadspleinen en bieden een fraai decor
voor de terrassen en cafés. Om de daadwerkelijke
koppeling met het Lourdeskapelpark te maken stellen
we ook een herinrichting voor van de zone op de hoek
Schietboomstraat-Europalaan. De lage horecapaviljoens
en de voetgangerstunnel breken we af om ruimte
te maken voor een groen ingerichte voorruimte aan
de Europalaan. Deze groene ruimte vormt via de
Schietboomstraat een logische schakel tussen Fruitmarkt
en Lourdeskapelpark.

LINKERPAGINA boven: impressie van een groene fruitmarkt
met verhoogde grasvlakken en
(deels bestaande) bomen
onder links:verlaning Europalaan versus verbinding Lourdeskapelpark met de Fruitmarkt
onder rechts: referentie West
8 inrichting Rotterdam centraal
RECHTERPAGINA boven: impressie van Europalaan en steilrand aan Shopping 1
onder: snede over steilrand
en Europalaan

ONTWERPINZET

Shopping 1
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Bij de Weg naar As stellen we voor een kwaliteitsvolle
groenruimte in te richten op de helling die vandaag de
parkeerzone is. De formele trappenpartij kan dan deels
worden vervangen door groene taluds, als onderdeel van
de steilrand.
Op deze wijze dringt het landschap door tot aan het
wegprofiel van de Europalaan en vormt een krachtig
contrast met de binnenstadszijde en Shopping 1.

Molenvijverpark - Richter
De heraanleg van de Europalaan biedt ook hier kansen
om tot een fraaier groen profiel te komen.
De aanleg van de trambaan voorzien we in de zone die
nu als parkeerstrook wordt gebruikt langs de Molenvijver.
Deze aanleg gaat wat ons betreft gepaard met het
integreren van de Steilrand, Europalaan en Molenvijver
tot één krachtig landschap.
Belangrijke ingreep is daarbij het uitdunnen van de
boombeplanting in de steilrand en het verwijderen van de
onderbegroeiing in de rand van de Molenvijver. Hiermee
zal het reliëf weer zichtbaar worden, het park een
ervaarbaar onderdeel zijn van de toegang tot Genk en de
nu gescheiden ruimtes weer één worden.
Deze aanpak zou ook vanuit de binnenstad een
volwaardige toegang tot het Molenvijverpark moeten
opleveren. Vandaag is die beperkt tot een haast
onvindbaar paadje langs het hotel. In ons voorstel
verbeteren we de wandelroute langs Shopping 1 en we
zien in het verlengde daarvan een fraaie opengewerkte
hoek van de Molenvijver die direct toegang biedt aan de
wandelpaden in het park.

Het uitdunnen van de steilrand zou zich moeten
uitstrekken tot minstens de Oosterring. Het reliëf is over
deze gehele lengte substantieel aanwezig. Het eerder
aangehaalde Emile van Dorenmuseum kan zo zichtbaar
worden gemaakt en vanuit het museum kan zicht worden
geboden op het landschap rond de Molenvijver en het
reliëf in het gebied.
Voor het bouwplan Richter betekent dit dat er meer
dan nu voorzien afstand moet worden gehouden tot de
Europalaan om het landschappelijk reliëf dominant te
laten zijn.
Ook de ontsluitingsstructuur zou vanuit het hoger
gelegen plateau moeten worden ontwikkeld om
niet onderdeel te worden van het wegbeeld van de
Europalaan.

Fruitmarkt
Lourdeskapelpark

steilrand
Emile van Doren

Dieplaan

Europalaan

Molenvijver

vanaf de Molenvijver naar de
steilrand van het Kempisch
plateau wordt het landschap
opengewerkt en daarmee terug
zichtbaar gemaakt, en langsheen de Europalaan tot in
Genk centrum gebracht

kaartfragment
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DUURZAAMHEID

Verbinden en vergroenen
Met onze benadering van de opgave haken we aan op wat
-ook in Genk- uiteindelijk een duurzame basis vormt voor
de stad: het landschap.
Door in te zetten op vergroening, het benutten van de
steilrand als kwaliteit en het zichtbaar maken van de
Dorpsbeek kunnen we samenhang terugbrengen in de
landschappelijke structuur. Dit biedt mogelijk ook kansen
om ecologische waarden te vergroten in het dal van de
Dorpsbeek.

De vergroening gaat gepaard met het terugdringen van
de verharding in de binnenstad. Dit kan een belangrijke
bijdrage leveren aan het reduceren van hittestress en het
vergroot het waterbergend vermogen.
Met de vergroening van de Europalaan verminderen we
ook het aantal parkeerplaatsen. Dit zijn de plaatsen die
vervallen langs de op te heffen parallelwegen, voor het
busstation, en die langs de Molenvijver. Bij elkaar is dit
een reductie van ongeveer ….plaatsen.
Aanvullende bepleiten we de parkeerplaatsen op
de Fruitmarkt en de…plaats te schrappen om een
kwaliteitsvollere en groenere inrichting mogelijk te
maken. Dit gaat om aanvullend ….plaatsen.
Om tot een overzichtelijker en comfortabeler
stationsomgeving te komen bepleiten we een
herschikking van de parkeerplaatsen in één centrale
parking.
In een duurzaam mobiliteitsproject past het om naar
een minder grote parkeercapaciteit te gaan. Ofwel
zakt de behoefte aan parkeerplaatsen door de opmars
van autodelen in de stad. Op de uitgestrekte schaal
van Genk actief te implementeren als variant op de
succesvolle deelfietssystemen in een toenemend aantal
steden wereldwijd. Ofwel is de milieubelasting van
auto’s aanhoudend te groot en is om die reden een
ontmoedigingsbeleid voor autogebruik aangewezen.
We durven daarom de hypothese aan dat de
parkeercapaciteit vandaag op zijn maximum zit.

De daadwerkelijke reductie van parkeerplaatsen kan
gefaseerd verlopen, gelijklopend met een gefaseerde
aanpak rond de Europalaan.
Mocht een reductie van het aantal parkeerplaatsen niet
aan de orde zijn dan kan de huidige capaciteit worden
behouden door bij het station een grote parking te
bouwen tegen de steilrand.

Innovatieve materialisering
In de opdracht wordt gevraagd om een voorstel te doen
naar materialisering van de Europalaan. Voor een project
dat pas over 10 tot 15 jaar in uitvoering gaat lijkt ons
dat uiteindelijk te vrijblijvend. Belangrijker is om aan te
geven wat we zouden willen bereiken, en daarbij zouden
we graag het geambieerde innovatieve imago van Genk
omzetten in concrete werkbare voorstellen. En dan is
10 tot 15 jaar opeens ver weg. De ontwikkelingen gaan
immers snel.
Maar als we even dromen komen we tot de volgende
ambitie waarin beproefde concepten en materialen
samengaan met nog ongekende toepassingen en
technieken:
- We werken met materialen die een blijvende schoonheid
hebben en die goed zijn her te gebruiken. Daarmee
komen we op natuursteen of gebakken materialen.
Dat klinkt klassiek duurzaam. Daarnaast blijven we
alert op de mogelijkheden van nieuwe materialen die
duurzaam zijn door hun productieachtergrond: er
wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met fietspaden
van biocomposiet op basis van houtsnippers. Kan het
uitdunnen van de boombeplanting op de steilrand en in
de Stiemerbeekvallei hiervoor de grondstof bieden?
- We gebruiken bomen die passen bij de natuurlijke
omgeving en die ‘eeuwig’ meegaan. We denken aan
eiken (en als we die eiken nu alvast laten kweken op een

kwekerij dan zijn ze op het moment van aanplant al van
enige allure).
- We werken met innovatieve verlichtingstechnieken.
Op dit moment wordt geëxperimenteerd met
zelfverlichtend ‘glow in the dark’-wegdek in asfalt en
lichtdosering op basis van gsm-trackers. Hierdoor zouden
verlichtingspalen vermeden kunnen worden, in het
voordeel van bomen.

Revitaliseren door te concentreren
Door de winkelruimte te concentreren in de binnenstad
en deze in de Europalaan uit te laten doven ontstaat er
een economische basis voor de bestaande winkelunits in
de binnenstad. Daarnaast zetten we in op het ontwikkelen
van meer woningen in de binnenstad om de levendigheid
en de economische kansen van het centrum te vergroten.

Spaarzaam met open ruimte
We bepleiten de open ruimte spaarzaam aan te snijden
om met name de Stiemerbeekvallei ten volle te benutten
als landschappelijke troef. Ruimtes die wel aangesneden
worden moeten een dichtheid krijgen die passend is op
de binnenstedelijke positie.

We onderscheiden drie categorieën van projecten:
1. De uitwerking van het profiel van de Europalaan en het
stationsplein.
Dit is het zwaartepunt van de opgave, waarbij
vooruitlopend op de heraanleg van de Europlaan het
stationsplein al kan worden aangepakt om een betere
aansluiting op de binnenstad te bewerkstelligen.
2. Inrichtingsplannen grenzend aan de Europalaan.
Dit zijn opgaven die al dan niet gelijktijdig met de
heraanleg van de Europalaan kunnen worden opgepakt
om de kwaliteit van de stad te verbeteren.
We denken concreet aan het ontwerp en de ontwikkeling
van het Steilrandpark, de site van de (oude) Post, de
herinrichting van de Fruitmarkt, de herinrichting van de
hoek Schietboomstraat-Europalaan en de herinrichting
van de aanlanding van de Weg naar As.
3. Opstellen richtlijnen, kaders, aanbevelingen
Voor gebiedsontwikkelingen langs de Europalaan moeten
richtlijnen worden geformuleerd waarmee het beoogde
stadsbeeld rond de Europalaan wordt geborgd. Te denken
valt aan ontsluitingsprincipes, rooilijnen en indicatieve
bouwvolumes. Dit geldt met name voor de Limburghal, de
Stiemerbeekvallei en het Richter-plan.
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De uitvoeringstermijn van de herprofilering van
de Europalaan wordt gesteld op 10 tot 15 jaar. We
interpreteren de voorziene aanleg van de Spartacuslijn
dan ook als het beoogde breekijzer om aan de
herinrichting te beginnen.
Anderzijds kan het profiel dat we hebben ontworpen
ook zonder tram al tot een enorme vergroening en
kwaliteitsverbetering leiden. De vraag is alleen of het voor
de stad opportuun is deze investering vooruitlopend op de
tram te doen.
Los hiervan biedt het planconcept al wel enkele duidelijke
kansen en kaders om ontwikkelingen op en rond de
Europalaan mee aan te vangen en aan te sturen.

DUURZAAMHEID EN FASERING

DEELPLANNEN EN FASERING

PLAN VAN AANPAK
Deelopdracht 1, opstellen inrichtingsplan Europalaan
Dit hoofdstuk schetst de aanpak die wij voorzien om voor
de Europalaan een haalbaar en gedragen plan te kunnen
opmaken, verder werkend op het wedstrijdvoorstel. Een
totaalaanpak voor de Europalaan ontwikkelen houdt
in dat zowel de ruimtelijke, verkeerskundige en de
technische haalbaarheid voldoende onderzocht wordt.

Fase 1: analyse
Verkeerskundige invalshoek
De Europalaan blijft in eerste instantie een
verkeersdrager. Een goed inrichtingsvoorstel houdt
in die zin ook vooral een goed verkeersopzet in. Het
gaat daarbij niet enkel over de Europalaan, maar ook
over de stationsomgeving waarbij vooral de inrichting
van het busstation een belangrijk onderdeel vormt.
En met het oog op een duidelijke verkeersafwikkeling
voor de Europalaan is de circulatie van Genk centrum
eveneens van belang. Op de inrichting van de Dieplaan,
Jaarbeurslaan willen we, in samenhang met de
Europlaan dieper in gaan.
In deze analysefase is het aftoetsen van het
ontwerpvoorstel op basis van metingen en in overleg met
met de Lijn, de stad Genk, AWV en de NMBS de eerste
stap. De basiskeuzes die in het ontwerpvoorstel besloten
liggen willen we stuk voor stuk inzichtelijk en doorwerkt
krijgen. Hiermee ontstaat een gedragen basis voor het
vervolgtraject. Fundamentele wijzigingen tijdens de
voortgang van het project kunnen zo vermeden worden.
Op basis van deze ontwerpkeuzes worden de
mobiliteitseffecten voor de Europalaan en Genk centrum
onderzocht en inzichtelijk gemaakt:
- Analyse huidige situatie
Een grondig beeld bekomen van de huidige
verkeerssituatie door het verzamelen van bestaande
studies en meetgegevens, bevraging van betrokken
actoren, maar ook analyseren van een bijkomend uit te
voeren meetcampagne is een eerste stap. De huidige
verkeersstromen en probleempunten worden in kaart
gebracht.

−− Nieuw mobiliteitsconcept
In nauw overleg met de opdrachtgever en betrokken
actoren, wordt een wensbeeld opgemaakt voor het
multimodaal gebruik van de Europalaan en onmiddellijke
omgeving. Het is noodzakelijk deze analyse ruimer te
zien dan enkel het projectgebied op de Europalaan,
om te garanderen dat een evenwichtig totaalconcept
bekomen wordt. Dit wensbeeld houdt in dat nagedacht
wordt over de gewenste verhouding van de verschillende
vervoerswijzen, en de optimale ontsluiting voor elk type
verkeersdeelnemer (voorkeurroutes voor doorgaand en
lokaal verkeer, geschikte locaties voor overstappen tussen
modi, enz.). Vervolgens wordt dit wensbeeld vergeleken
met het huidig verkeersbeeld, en worden discrepanties
geïdentificeerd.
−− Uitwerking mobiliteitsconcept en circulatie
Circulatie: We bekijken het circulatieplan in het
studiegebied en optimaliseren deze om te zorgen dat de
verschillende groepen verkeersdeelnemers (doorgaand
verkeer, bestemmings- en lokaal verkeer) langs de
wenselijke routes zullen afwikkelen. We bekijken ook het
ruimere invloedsgebied, analyseren mogelijke sluiproutes
en stellen gerichte aanpassingen voor.
Ook het buscirculatieplan wordt onder de loep
genomen en gekaderd binnen het vooropgestelde
mobiliteitsconcept. Gerichte aanpassingen worden
voorgesteld, met het oog op een vlotte, gebiedsdekkende
OV-bediening binnen het studiegebied.
Parkeren: Ook is het belangrijk om dit hele
mobiliteitsconcept te bekijken van het standpunt
van parkeren. Wat de bereikbaarheid van het station
betreft, houden we er rekening mee dat er korte-termijn
K+R plaatsen voorzien worden vlak aan het station,
en meer langdurige P+R plaatsen in de onmiddellijke
nabijheid van het station. Daarnaast willen we ook dat de
bestaande parkeergarages efficiënter gebruikt worden.
Dit alles zal vereisen dat we de automobilist op een
duidelijke en logische manier doorheen het centrum naar
de parkeerfaciliteiten leiden. Om dit mogelijk te maken,
voorzien we dat er een parkeergeleidingssysteem komt.
Dit laat toe om de verschillende parkeermogelijkheden
slim met elkaar te koppelen om zo een betere benutting
te verkrijgen, om zoekverkeer te minimaliseren (ook

voor Cambiovoertuigen en laadpalen voor elektrische
voertuigen), en bijgevolg ook conflicten met de zwakke
weggebruikers weg te nemen. Belangrijk in dit verhaal en
onze visie is dat we niet aan de bestaande parkeertarieven
raken, zodat deze intact blijven. In de plaats daarvan zal
een efficiëntere loodsing en plaatsing van het verkeer al
veel soelaas bieden, en kunnen we op termijn speculeren
op de trend van een geringer autobezit. In het kader van
een duurzame mobiliteit zal onze voorgestelde inrichting
ook van die aard zijn dat de fiets als vervoersmiddel beter
geaccommodeerd wordt dan dat dit nu het geval is.
−− Verfijning tot concrete verkeerskundige maatregelen
Van het conceptuele niveau voor het verkeerssysteem
als geheel, gaan we een stap verder tot het concreet
voorstellen van gerichte aanpassingen om het nieuwe
mobiliteitsconcept te realiseren. We onderscheiden
doorstromingsbevorderende maatregelen, gericht op
een vlotte afwikkeling van het verkeer, en sturende
maatregelen. Deze laatste dienen om de verschillende
verkeersdeelnemers gericht te sturen volgens hun
voorkeurroutes, en de gewenste modal split te bekomen.
Dit gebeurt in nauw overleg met de opdrachtgever, en
kan verschillende vernieuwende mobiliteitsmaatregelen
omvatten, zoals voorzieningen voor P+R, autodelen en
dynamic ride sharing, fietsvoorzieningen, spitsmijdende
maatregelen zoals gedifferentieerde tarieven voor
parkeren en OV (dynamisch derde-betalersysteem),
enz. We schuiven nu al een gebiedsgerichte sturing via
verkeerslichtenregelingen naar voor.
Deze verkeerslichtenregelingen worden uitgewerkt
op conceptueel niveau. Hierbij baseren we ons op de
meetgegevens (waar nodig opgehoogd om rekening te
houden met toekomstige trends), zodat gegarandeerd
wordt dat onze uitwerking in evenwicht is met de
verkeersvraag. De lichtenregelingen worden uitgewerkt
tot op het niveau van starre groenfracties. Er zal een
globaal overzicht worden gegeven van de werking op
niveau van de Europalaan als multimodale corridor.
De nodige detectie en aanvraagcondities voor gerichte
groenfasen voor OV en dwarsende zwakke weggebruikers
worden conceptueel voorgesteld. Deze uitwerking laat
toe om de regelingen te verkeerskundig te toetsen en
de goede werking ervan aan te tonen. Uitwerking van
regelschema’s en V-plannen is niet voorzien.

- Verkeerskundige toetsing en optimalisatie
Voor zover mogelijk, worden de voorgestelde
verkeerskundige maatregelen (bv. lichtenregelingen)
geanalyseerd naar volgende verkeerskundige
toetsingscriteria:
- Verzadigingsgraden (verkeersvraag vs. capaciteit)
- Wachtrijlengtes aan kruispunten en gevaar voor
fileterugslag
- Kwalitatieve inschatting geïnduceerde omrijeffecten
en sluiproutes
Deze analyse gebeurt o.b.v. analytische capaciteit- en
wachtrijformules en expertinschatting. Waar nodig
worden de voorgestelde maatregelen geoptimaliseerd.
Dit onderzoek gebeurd door het mobiliteitsbureau,
maar steeds in samenspraak met het ontwerpbureau.
De constante wisselwerking tussen technische data
(verkeerstechniek) en de ruimtelijke repercussie is
noodzakelijk om tot een kwalitatieve en integrale
ruimtelijke benadering voor de Europalaan te komen. Ook
de constructieve samenwerking met De Lijn en AWV is
hiertoe noodzakelijk.
Vervolgens monteren we eventueel verschillende
verkeersinrichtingen op een vergelijkbare schaal in
de ruimte van Europalaan. Hiermee start de analyse
van de integratie van het mobiliteitsvraagstuk met het
landschappelijk en stedelijk vraagstuk.
Waar is er ruimte? Waar is er een inpassingsprobleem?
Waar kan de landschappelijke structuur aangehaald
worden? Bijvoorbeeld de specifieke oversteek over
de vallei van de Stiemerbeek. Hoe zit het met de
oversteekbaarheid in het centrum van Genk?
We vergelijken de uitkomsten van de verschillende
inrichtingen met de inrichtingsvragen/technische eisen
die gesteld worden voor de tram, de bussen, de fietsers,
voetgangers, wagens, toeleveringen, …
We trachten een geobjectiveerd overzicht van alle
relevante varianties te bieden, in combinatie met
knelpunten en potenties per variant. De keuze voor
een inrichtingsvoorstel wordt zo in een groter geheel
gekaderd, inclusief alle afwegingen.

De landschappelijke versterking van de Europalaan
geldt als voornaamste ruimtelijke inzet van ons voorstel.
Komende van het westen of het oosten, gaat de
landschappelijke structuur over in een parkstructuur en
tot slot in de stedelijke ruimte van de Europalaan. De
inpassing van de Europalaan vraagt om een analyse van
bestaande landschapsstructuur en het stedelijk weefsel.
De Europalaan passeert uiteenlopende landschappelijke
gebieden (Stiemerbeekvallei, de steilranden tussen spoor
en Europalaan, Lourdeskapel-park met Fruitmarkt, gebied
van de Molenvijvers samen met de steilrand naar de
Welzijnscampus, Richter)
Wat is kenmerkend voor de gebieden? Welke natuur-eisen
worden gesteld om de inzet van een open landschap,
én met ruimte voor water haalbaar te maken? En op
welke manier speelt de inrichting van de Europalaan
hier op in? En hoe maak je de overgang van het ene,
bijvoorbeeld landschappelijke gebied naar het volgende,
meer parkachtige gebied, naar het stedelijke segment
van de Europalaan? De analyse van het stedelijk weefsel
gaat in op de kwaliteit van de gevels (stedelijke plinten en
de bovenbouw), en de programmatie van de bebouwing
anderzijds.

De volgende stap is lering te trekken uit de
verkeerskundige, stedenbouwkundige en
landschappelijke bevindingen en uit de respons van
de stad. Bij de montage van de verkeersinrichtingen in
de beschikbare ruimte in en rond de Europalaan zoals
voorgesteld in de vorige stap, en tezamen met het werk
dat in wedstrijdfase werd geleverd, is de aanzet van het
ontwerp gegeven. De verdere uitwerking én integratie van
de verschillende planonderdelen leveren de plankaart op
die als basis voor het ontwerp Europalaan gaat dienen.

Met deze 2 analyses worden de knelpunten en kansen
rond een goede ruimtelijke inpassing van de Europalaan
systematisch in beeld gebracht en inzichtelijk gemaakt.
Ze vormen daarmee een belangrijke inhoudelijke basis
voor het vervolgtraject waarin er naar een globaal plan als
integrale oplossing gewerkt wordt.
De twee analyses presenteren we aan de stuurgroep.
En vervolgens aan alle belanghebbenden. De publieke
presentatie moet ons feedback geven waarmee we het
ontwerpvoorstel kunnen aanscherpen.
Hiermee hebben we een inhoudelijk fundament
en probleemstelling voor het opstellen van een
totaaloplossing voor de Europalaan.

Het vastleggen van het profiel voor de Europalaan vormt
het belangrijkste onderdeel binnen de ontwikkelingsvisie
van de Europalaan, tezamen met een concreet
inrichtingsvoorstel voor een nieuw stationsplein/
busstation.
Overleg met De Lijn en AWV over de mogelijkheden
van de verkeersinrichting en het mee denken over
faseerbaarheid, financiële haalbaarheid, etc. zijn
opnieuw van groot belang.
Een driedimensionaal landschapsplan en een aanduiding
van stedelijke ontwikkelgebieden vormt een aanvulling
op de profielinrichting en stationsomgeving. Hiermee
wordt de toekomstige stadsstructuur voor Genk in
beeld gebracht. We onderscheiden 2 verschillende
projectzones, enerzijds de centrumgebieden grenzend
aan de Europalaan (steilrandpark, Lourdeskapelpark/
Fruitmarkt, plateau Weg naar As) en anderzijds gebieden
behorend tot de Europalaan, niet direct horend bij het
centrum(Xentro, Richter). Voor de eerste projectgebieden
worden duidelijke inrichtingsschetsen gemaakt, voor de
2de categorie stellen we inrichtingsprincipes op waarmee
andere studiebureaus aan de slag kunnen.
Het is goed denkbaar dat er een aantal verschillende
maar ruimtelijk gelijkwaardige alternatieven wordt
ontwikkeld, afhankelijk van de invulling van de
verschillende parameters. Een precieze inschatting
van eventuele scenario’s is in deze fase nog moeilijk te
voorspellen, maar we houden rekening met tenminste
2 varianten voor de totaalkaart in beeld komen. Ook de
eventuele ondertunneling kan bij deze varianten behoren,
indien blijkt dat een voorziene verkeersdoorstroming toch
niet haalbaar is.

De ontwerp-oefeningen presenteren we aan de
stuurgroep en aan het college van burgemeester en
schepenen.
We presenteren de voorstellen vervolgens aan alle
belanghebbenden, met als doel te informeren en te
bevragen. De publieke presentatie moet ons opnieuw
feedback geven waarmee we het ontwerpvoorstel
kunnen aanscherpen.

Fase 3: uitwerking tot een faseerbaar totaalproject met strategische deelprojecten
Doel van deze ontwerpronde is om tot een werkbare
plankaart te komen. In de plankaart trachten we
een integraal en samenhangende plankaart op te
zetten waarbinnen de verschillende deelprojecten te
onderscheiden zijn, ofwel met een concrete inrichting
ofwel op basis van een aantal richtlijnen ingetekend
zijn. Deze deelprojecten zijn los van elkaar uitvoerbaar.
In overleg met de stad Genk is het van belang om een
volgorde of prioritering te bepalen in deze projecten.
Het gehele voorstel (profiel, inrichtingsplannen,
aanbevelingen) voor Europalaan, Jaarbeurslaan/
Dieplaan en omgeving wordt in de stadsplattegrond
van Genk gemonteerd. Hierdoor wordt de inpassing
en aansluiting (en afstemming) op nog andere/overige
projecten in de stad eveneens duidelijk.
Een duidelijk inzicht in de maakbaarheid en de
bijbehorende tijdspanne is ook in de communicatie
over het project van wezenlijk belang. Hiermee wordt
voorkomen dat er irreële verwachtingen worden gewekt
in het publieke debat.
De ontwerp-oefeningen presenteren we aan de
stuurgroep en aan het college van burgemeester en
schepenen.
De uitwerking van de deelgebieden vraagt wederom om
goed overleg met de bevolking.

Voor deze fase schatten wij in dat de focus tijdens
de uitvoeringsfase op de nieuwe profilering van de
Europalaan komt te liggen. De technische uitwerking
houdt in dat de uitwerking van de plannen voor de
bovenbouw in handen blijven van het ontwerpbureau,
en dat de ondersteuning voor de technische uitwerking
door het ingenieursbureau wordt opgenomen. Ook het
mobiliteitsbureau blijft mee aan tafel zitten, tot alle
elementen van maatvoering, doorstroming finaal beslist
zijn.
Echter, het inrichting van een nieuwe (bus-)
stationsomgeving, mogelijks in samenhang met het
steilrandpark zou ook in eerste fase voor uitvoering aan
de orde kunnen komen. Dat geldt ook zo voor overige
deelprojecten uit de plankaart, dit is erg moeilijk in te
schatten zonder overleg met de stad Genk.
Het ingenieursbureau waarmee we samenwerking
zoeken in deze fase van uitvoering is zowel vertrouwd met
de techniciteit van de onderbouw, meer in het bijzonder
met de inpassing van sporen, weg- en kruispuntonwerp,
nutsleidingen en wegenisontwerp Daarnaast hebben zij
voldoende kennis op vlak van water en ecologie (in geval
van uitwerking van bijv. het steilrandpark). Het bureau zal
ook de nodige expertise aanleveren om de kostenraming
die reeds in deel 1 werd uitgewerkt bij uitvoering verder te
verfijnen.
Door continuïteit van inzet van deze technische expertise
streven we naar een integrale oplossing, met hoge
ambitie voor ruimtelijke kwaliteit en haalbaar op zowel
technisch als financieel vlak.
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