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E. Coppélaan, West aanzicht

E. Coppélaan, Oost aanzicht

INLEIDING

Van bij de eerste bezoeken aan het grondgebied, wilden we de complexiteit
van het vraagstuk niet uit de weg gaan. In onze ogen overstijgt de omvang van
dit project het kader van louter en alleen de E. Coppéelaan. Als ontdekkingsreizigers hebben we geprobeerd de fysische en sociale natuur van het grondgebied te ontcijferen en de grenzen en omtrek ervan in kaart te brengen. We
steunen dus op de intrinsieke kwaliteiten van dit gebied en op zijn dynamieken
om u, voor dit project, een methode en strategie voor te stellen, eerder dan
een vastliggend en onveranderlijk plan. Het project dat we voorstellen wil een
voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van innovatieve en experimentele
stadsbouw. De bestaande infrastructuur vormt het uitgangspunt om nieuwe
polariteiten te ontwikkelen, om terreinen te verlevendigen en om stedelijkheid
te ontwikkelen. Mens en natuur staan opnieuw in het centrum van onze
aanpak.

1 / Paris, Champs-Elysées autolozedag, 27 septembre
2015

Bij de start van ons onderzoek naar de E. Coppéelaan stelde wij ons de volgende vraag:
Is de E. Coppéelaan een groot onbeschreven blad, waar alles mogelijk is?
Al werkend en speculerend over de toekomst van Genk drongen zich
verschillende, mogelijke horizonten aan ons op. Wij kwamen tot een aantal, uitvergrote toekomstbeelden die ons hielpen om onze gedachtegang te
verdiepen en te nuanceren. In vogelvlucht willen wij u een aantal van deze
mogelijke perspectieven laten zien:
De E. Coppéelaan declasseren om er een grote bebouwde voetgangerslaan
van te maken (Champs-Elysées Parijs). Van de Stiemerbeek vallei een recreatiepark maken rond het thema ‘water’, met grote natuurlijke zwembaden. De E.
Coppéelaan omvormen tot een lineair park, een wandellaan (Courances).
Het omvormen tot ruïne en de verdwijning van deze infrastructuur organiseren
(woestijn Jordanië).

2 / Naturbad-Riehen-Herzog & de-Meuron, 2014

Parallel hieraan drongen zich ook andere, ongewenste beelden op. Visies die
wij niet onderschrijven:
- Een niet gecontroleerde, niet-beheerste bevolkingsdichtheid die de E. Coppéelaan zou omvormen tot louter stadsdecor.
- De E. Coppéelaan, met in de verte de steenberg,als piste vol ‘strange encounters of the third kind’-achtige-taferelen. De hersenschim van de sciencefictionstad, losgekoppeld van territoriale en menselijke realiteiten.
Hoewel sommige van deze visies aantrekkelijk zijn laat de huidige, economische, sociale en milieu verbonden context ons niet toe om deze visies
morgen reeds te realiseren. Wij willen daarom een voorstel doen dat wél
concreet en realiseerbaar is.

3 / Courances, Frankrijk

Wij stellen daarom een eerste stap voor naar een mogelijke toekomst. Een
visie die resoluut optimistisch is en vol mogelijkheden zit. Deze toekomst is
verankerd in een concrete realiteit en een precieze context zodat de E. Coppéelaan terug geschonken kan worden aan de inwoners van Genk en aan het
algemeen openbaar goed, zodat de laan opnieuw een warm hart toegedragen
krijgt.

4 / Ruïne, Jordanië

5/ CineCitta, Italië

6/ Close Encounters of the Third Kind
Steven Spielberg, 1977

1/ ANALYSEREN EN BEGRIJPEN
Parallel aan het verkennen van de omgeving en de
analyse van de studies die we ontvingen van de
bouwmeester, hebben we geprobeerd een beter
inzicht te krijgen in de E. Coppéelaan om zo het
project te kunnen linken aan de realiteit van de plek,
om de sterktes en dynamieken eruit te filteren en te
benutten.
Ons onderzoek bracht ons inzicht met betrekking
tot fundamentele, geomorfologische, structurele en
symbolische kenmerken van de plaats :

Geomorfologie en uitgesproken geografie
De wegparadox van de E. Coppéelaan
Herkenningspunten en opvallende elementen
De krachten van de natuur: water en bos

1.1 Geomorfologie en uitgesproken geografie

Een eerste belangrijke vraag voor
ons, is : welke essentiële elementen
van het grondgebied spelen hier mee
en over welk landschap spreken we
hier?
De stad Genk is het resultaat van vier grote
entiteiten die er samenkomen:
Aan de ene kant twee geomorfologische
elementen: het einde van het zanderig
plateau van de Kempen en de valleien van
de Stiemerbeek en de Dorpsbeek.
Aan de andere kant twee elementen met
een ‘uitgesproken’ geografie: enerzijds de
platformen en steenbergen van C-Mine
én het Thorpark en anderzijds het grote
Albertkanaal.
De eerste vormen in zekere zin de ‘primaire’
sokkel, het oorspronkelijke landschap, de
tweede werden door de mens aangelegd
maar door de inplanting en hun omvang
spelen ze een even grote rol als de bestaande geografie. Die benutten ze ten volle,
en geven er een meerwaarde aan, maw. ze
‘verhogen’ die oorspronkelijke geografie of
maken ze meer ‘uitgesproken’.

De twee mijnplatformen bevinden zich op de hoge
punten van het plateau en accentueren die door
de aanwezigheid van steenbergen. De loop en
de breedte van het kanaal monumentaliseert de
Demervallei.

1.2 De verkeersparadox van de E. Coppéelaan

Zowel de E. Coppéelaan als de
Westerring werden aangelegd om
het verkeer vlotter te laten doorstromen. Maar helaas werden zo ook de
verbindingen tussen de verschillende
stadsentiteiten die de stad vormen,
verbroken.
De E. Coppéelaan en de Westerring, de twee
belangrijke infrastructuren liggen in het
noordelijk centrum van Genk. Ze werden
in dit gebied aangelegd om belangrijke
voorzieningen met elkaar te verbinden, om
de doorstroming van het verkeer vlotter
te laten verlopen en om sneller te kunnen
rijden, maar paradoxaal genoeg sneden ze
die van hun bodem af.
Het traject van de Westerring zorgde er niet
alleen voor dat de plateauhoogte in 2 delen
werd opgesplitst (de voorsteven tussen de
valleien van de Stiemerbeek en de Dorpsbeek), maar bovendien bezet die ring, door
zijn profiel van autosnelweg, ook een groot
deel van de broze Stiemerbeekvallei.
De E. Coppéelaan loopt doorheen de stad
en snijdt alle grote stadsankers van Genk
door. Zijn overwicht en morfologie van
opgehoogde dijk steken brutaal af tegen
de zachte glooiingen van de helling en de
delicate richels van de vallei.
Hun monofunctionele karakter, het gabarit,
en damvormige morfologie zorgden ervoor
dat ze van de grond werden afgesneden
en losgekoppeld. Bovendien heeft, omwille
van de hinder (lawaai, vervuiling, overblijvende ruimtes), de stad errond, dit gebied
de rug toegekeerd.
Dit uiterst fijnmazig vertakte territorium
met duidelijk afgebakende stadsentiteiten
die tot in de jaren 1930 nauw verbonden
waren met elkaar, is vandaag discontinu
en gefragmenteerd. De entiteiten zijn nu
volledig introvert, op zichzelf geplooid.
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3. Schema 1898. Het dorp aan de rand van de vallei
van de Dorpsbeek. Een vertakt grondgebied.
De stedelijke en verkeersorganisatie, zijn nauw
verbonden met de topografie. De grote rechtlijnige
noord-zuidas (Winterslagstraat) structureert het
plateau. Ze verbindt de stad op de linkeroever van
de Dorpsbeek met het gehucht en de kruising van
de Stiemeerbeekvallei helemaal in het noorden.
Het fijne wegennet in lusvorm benut de golvingen
van de heuvel in het westen en zorgt ervoor dat de
vallei vaak overgestoken kan worden. In het oosten
vormen grote rechtlijnige wegen een netwerk door de
grote aangeplante bossen.
4. Schema 1929. De uitbreiding van de C-Mine,
Winterslag 1 en de Coppéelaan.
De inplanting van de C-Mine op het einde van de
19e eeuw verloopt tot in de jaren 30 gelijktijdig met
de ontwikkeling van mijnwoningen op het plateau.
De wegenstructuur van Winterslag 1 werd in nauw
verband met de topografie ontworpen en benut de
kruisingen over de vallei. De verbindingen tussen de
twee heuvels breiden zich uit en de Hoefstadstraat
wordt de belangrijkste en natuurlijkste link met de
Vennerstraat. De aanleg van de E. Coppéelaan zorgt
voor een nieuwe directere kruisweg en verbindt de
C-Mine met de structurerende weg, de Winterslagstraat.
5. Schema 2014. De stad aan de Dorpsbeek en de
Westerring op de Stiemerbeek.
De nieuwe stedelijke opdelingen. Tussen 1970
en vandaag werden beide valleien ingepalmd. De
vallei van de Dorpsbeek door de uitbreiding van het
stadscentrum. De vallei van de Stiemerbeek door
de Westerring. Terwijl het centrum zich volgens een
bepaalde logica verder ontwikkelt, op de lijnen van
vroegere wegen en de hoofdbedding van de rivier,
snijdt de Westerring de dwarswegen van de vallei
af. Tegelijkertijd worden de dwarsstraten op de E.
Coppéelaan buiten dienst gesteld. Het gebied rond
de E. Coppéelaan wordt in 2 delen opgesplitst.
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1.3 Herkenningspunten en opvallende elementen

Verschillende merktekens markeren
het grondgebied van het ontwerp.
Het zijn belangrijke oriëntatiepunten in
het stadsweefsel van Genk, die ook vaak
verbonden zijn aan de strategische ankers
van de topografie. Ze versterken het gevoel
van opmerkelijke geografie van bepaalde
plekken, de kracht van grote stadsaders en
vormen ook een belangrijke symbolische
“bewegwijzering” in de stad.
We onderscheiden twee types. De punctuele architectuurverschijnselen die op
duidelijk gekozen plekken van de stad
geplaatst zijn, en de grote steenbergen
die het landschap domineren en met hun
massa tegen de horizon afsteken. Deze
herkenningspunten worden verbonden met
perspectieven of gezichtskegels.

1..

Door uitgekiend te werk te gaan kunnen we
deze gezichtsvelden valoriseren en kan een
beter netwerk tussen deze herkenningspunten ontstaan. Ze goed identificeren,
valoriseren en er nieuwe creëren... dit alles
zorgt voor een betere stadscoherentie en
-dynamiek. Ze verbinden de stad en haar
verscheidene plekken met elkaar.
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2.
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Wat we zien: de woning in Zonneweelde in de as
van de Winterslagstraat, die in de Bochtlaan op het
historische kruispunt van wegen, de schachten van
de C-Mine, loodrecht op de mijnkuilen of nog : de
kerk O.L.Vrouw van de Rozenkrans in het historische
dorpscentrum.

1.4 /Krachten van de natuur : water en bos

Boom en bebossing
De open Kempense heide zie je nog
zelden vandaag. De bomen en bossen vormen vandaag het landschap
van Genk. Deze vormen geen uniform
geheel, we onderscheiden drie duidelijk verschillende biotopen.
De streek is al meer dan twee eeuwen lang
bebost. Tuinbomen, beplantingen aan de
straatkant en kleine of grote bossen domineren het grondgebied van Genk, buiten het
stadscentrum.
Drie biotopen of plantenbegroeiingen zien
we op 3 heel specifieke plekken: de bossen
in de beneden in de vallei van de Stiemerbeek, de bossen op de flanken van de heuvels en het bos op het plateau. Heel eigen
aan de E Coppéelaan is dat ze doorheen
deze drie landschappen of formaties loopt.
Terwijl de 2 laatste formaties, typisch voor
bewoonde zones, duidelijk gedefinieerd,
gevaloriseerd, en goed onderhouden
zijn (verzorgde tuinen, indrukwekkende
rechtlijnige aanleg in het centrum en op de
wegkanten, opmerkelijke soorten planten),
liggen de bossen beneden in de vallei er
verwaarloosd bij en hebben dringend nood
aan een opknapbeurt.

De bossen beneden in de vallei: dit zijn bossen met
vochtige ondergrond, vaak dichtbegroeid en met
overwegend wilgen, elzen en acacia’s. Ze staan op de
terrassen van de vallei rond moerasachtige vochtige
zones. Ze lijken ongecontroleerd te evolueren en zijn
niet of nauwelijks geschikt voor wandelingen. Vaak
zijn ze dichtbegroeid en ondoordringbaar en versperren deze bossen het zicht op vijvers en rietvelden.

3.
1.

Bossen op de flanken van de heuvels. In deze
bossen, die opener en ouder zijn, vinden we eiken en
grove dennen terug die beter onderhouden worden.
Het Lourdeskapelpark en het grote bos op de StMartensberg maken daar deel van uit.

2.

Het bos op het plateau. Dit zijn bossen waar de bomen, meestal naaldbomen, in regelmatig geordende
percelen werden geplant. Ze staan verspreid over de
hele plateauhoogte. Je krijgt de indruk dat het bos
uitgestrekt en continu is, omdat de bomen in tuinen
en aan de rand van de oude wegen als het ware het
verlengde vormen op de bospercelen. Dit stadsdeel
lijkt daardoor helemaal door bos ingepalmd.

Het water en de vallei
Het water en de vallei van de Stiemerbeek zijn scharnierelementen
waarop verder kan worden gebouwd.
Natuurlijke krachten, gemeenschappelijk erfgoed en landschapspatrimonium van de stad.
Water is de andere kracht van de natuur op
dit grondgebied.
Het natuurreservaat De Maten vertoont
op de benedenloop van de Stiemerbeek
prachtige landschappen met vochtige
heidevelden. Het Molenvijverpark en het
Heempark vormen een mooi landschap van
kunstmatig aangelegde meren. Het gebied
waar de 2 rivieren en de vallei van de Stiemerbeek samenkomen, heeft daarentegen
niet veel waarde, en ligt er verwaarloosd bij.
De verbrede vallei ter hoogte van de kruising
van de E. Coppéelaan en de Westerring is
emblematisch voor deze problematiek. De
rustige visvijver en het oude gehucht rond
de Hoefstadstraat, de houten hangbruggen in het moeras... dit alles bestaat in
samenhang met de oude decantatiebekkens van de C-Mine, de ophoging van de E.
Coppéelaan en het lawaai, het gabarit en de
vervuiling van de Westerring.

3.

2.

1.
Heide en Stiemerbeekvallei Bron: Jean Massart

1/ Het natuurreservaat De Maten

2/ De Stiemerbeek

3/ De stiemerbeekvallei
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1.5 / BESTAANDE MILIEU’S

1/ de stad- de benedenvallei
Ze werd op de vlakke gronden beneden in de vallei
gebouwd en duidelijk georganiseerd volgens het
stramien van historische wegen en op de aanlegbreedte van de belangrijkste bedding.
Breed wegstramien strekt zich uit van oost naar
west. Dichtheid. Actief en commercieel karakter.
2/ de stad – heuvelflank
De stad werd op de noordelijke heuvelflank van de
vallei gebouwd, volop in het zuiden.
Wegen liggen rond het Lourdeskapelpark geconcentreerd. Bewoonde dichtheid. Een meer residentieel
karakter met grote bosrijke openbare ruimtes: het
Lourdeskapelpark en het grote St-Martensbergbos.

Op dit grondgebied dat op het eerste zicht
heel versplinterd oogt en op bepaalde plekken onduidelijk en vaag is, laat de synthese
van deze verschillende analyses ons toe
grote entiteiten, stadssituaties of « omgevingen », met heel duidelijk omschreven
kwaliteiten uit te tekenen.
De kwaliteiten van die nieuw ontworpen
entiteiten steunen op de topografie, de
geologische sokkel en de biotopen die er
gedijen, maar ook op de organisatie van
de wegen en het verkeer, de menselijke
ingrepen op grote schaal of die van meer
symbolische aard.
De ruimtelijke en typologische definitie
van deze milieus vormt als het ware de
basisakte van dit ontwerp. Een stevige,
onbetwistbare basis waarop kan worden
verder gebouwd. Dit is wat we de constante
of onveranderlijke binnen het project
noemen.

3/ dorsaal of heuvelrug
Hoog punt en grenslijn tussen waterbekkens, vlakbij
het centrum van de stad. Straalsgewijs stratenpatroon. Verdeling van verkeersdoorloop. Grote
dichtheid rond de Coppéelaan.
4/ bewoond bos
Op het grote plateau, overlapping tussen bebouwde
en beboste percelen. Rechthoekig raster. Lage
dichtheid, individuele woningen vermengd met tuin
en infrastructuren met grote beboste buitenruimtes
(voor scholen en vrije tijdsactiviteiten).
5/ lussen op de heuvelhelling
Op de gevingerde oneffenheden van de zachte helling van de Stiemerbeekvallei. Ligging van gebouwen
in rijen boven elkaar. Groen raster dat de structuur
van secundaire valleitjes volgt. Gematigde dichtheid
met kleine percelen rond de vele wegen.
6/ cirkelvormige vallei
De benedenvallei is vochtig en omvat de brede
aanaarding van de Westerring, de vochtige rietvelden,
vrije bosbouw, een visvijver en een gekanaliseerde
rivier.
Weinig vertakt patroon met moeilijke tot onmogelijke
kruisig van de Westerring, behalve via de oversteek
langs de Nieuwe Kuilenweg. Geen dichtheid.
7/ de stad-straat
Steekt wat uit boven de vallei en volgt de onderkant
van de zacht glooiende heuvels.
Grote straat parallel aan de vallei (Vennerstraat).
Gemiddelde dichtheid op kleine percelen, die mooi op
een rij langs de straat liggen. Kleinschalig, commercieel karakter en individuele woningen.
8/ het platform van de C-Mine
Groot opgehoogd platform op het hoogste punt van
het plateau, deze entiteit ligt op de aanlegbreedte
van de oude mijn. De grote steenberg markeert het
gebied en is van ver herkenbaar.
Grootmazig weefsel op de grote dubbele beplante
lanen. Lage dichtheid vandaag, maar gematigd tot
sterk in de toekomst. Actief karakter. Activiteiten,
woningen en uitrustingen zijn georiënteerd op culturele activiteiten.
9/ Winterslag 1
Buurt met grote stadscoherentie, gebouwd op het
plateau, in directe relatie met de C-Mine.
Streng hiërarchisch opgebouwd en georganiseerd
stramien volgens de topografie. Gematigde
dichtheid. Overwegend residentieel karakter.

«Noch het “milieu”, noch de “omgeving en context”
zijn passieve vergaarbakken die zich tevreden stellen
met het ontvangen van mensen en hen een plaats
geven te midden van al wat leeft [...]. Het zijn kamers
waarin echo’s weerklinken van levensvibraties en
bestaansvormen die in elkaar passen, van elkaar
verschillen, concurreren, reproduceren, vervloeien
en vervagen, uitdoven, verdwijnen en soms opnieuw
worden geboren.» Thierry Paquot, Chris Younès (ed.),
Philosophie de l’environnement et milieux urbains, La
Découverte, coll. « armillaire », 2010, p.42

We onderscheiden op dit grondgebied 9 grote entiteiten, in 4 belangrijke gebieden geordend :
1/De stad - vallei van de Dorpsbeek
a. de stad –de benedenvallei
b. de stad- heuvelflank
c. heuvelrug of dorsaal
2/ Bebost plateau
a. bewoond bos
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3

3/ De actieve vallei van de Stiemerbeek
a. de lussen van de helling
b. de cirkelvormige vallei
c.de stad- straat
4/ Het verhoogde plateau van de C-Mine
a. platform van de C-Mine
b. Winterslag 1

1

2/ OMSCHRIJVEN VAN DE UITDAGINGEN

2.1 / Bestaande dynamieken
Lokale, politieke, bedrijfs- of samenwerkingsdynamieken vormen samen de
vruchtbare grond waarop het project kan gedijen.
De studies

Er werden onlangs verscheidene studies uitgevoerd om een visie te identificeren, een kader
waarin het geheel van alle projecten in Genk een plaats krijgt. De figuur van de Rasterstad,
zoals geformuleerd in « naar een visie voor de rasterstad Genk », laat toe om belangrijke
toekomstige ontwikkelingspolen te bepalen. Rondom de E. Coppéelaan zijn vooral het centrum van Genk en het platform van de C-Mine prioritaire plekken die dichter bevolkt kunnen
worden.

Visie voor de rasterstad Genk

Onderdeel van het
regionaal stedelijk gebied
Genk - Hasselt
‘ Een archipel is op zich geen kwaliteit,
het wordt pas goed als de onderdelen,
de individuele eilanden, elkaar meerwaarde bieden en ook gunnen’.

Voltooide of lopende projecten

Naast de ambitie om de stedelijke kern
van Genk te versterken vormt deze
visie ook integraal onderdeel van een
ruimtelijke visie die op zoek gaat naar
een gedeeld toekomstperspectief dat
het regionaal stedelijk gebied HasseltGenk als één entiteit versterkt en zorgt
voor regionale verankering.

Onlangs zagen verschillende projecten rond openbare ruimte het licht. Hun ontwikkeling
moet worden aangemoedigd en versterkt. Hetzelfde geldt voor de lopende projecten in de
Bochtlaan en de E. Coppéelaan. Zij stellen een nieuwe densiteit voor en versterken het stedelijk karakter van de Bochtlaan.

Participeren aan het mobiliteitsplan

De strategie van het mobiliteitsplan voor Genk houdt in dat de openbare weg van de E.
Coppéelaan tot een type II gedeclasseerd wordt. De Rasterstadstudie stelt voor om de
Westerring tussen het centrum van Genk en de autosnelweg te hervormen tot een stedelijke
boulevard. Doordat deze twee wegen van klasse veranderen, bestaat de mogelijkheid om
een alternatief voor te stellen voor al het autoverkeer.

Rasterstad
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Een territoriale dynamiek bevestigen : Hasselt / Genk

De steden Hasselt en Genk zijn nauw met elkaar verbonden door hun nabijheid en hun geschiedenis. Om hun positie op regionaal niveau te kunnen versterken en meer concurrerend
te zijn op economisch gebied, moeten beide steden zich samen verder blijven ontwikkelen,
en gebruik maken van hun respectievelijke complementariteit. In deze logica zullen we dus
niet in Genk reproduceren wat werkt in Hasselt.

Steunen op een netwerk van actoren

Men moet vertrouwen op het netwerk van actoren die actief zijn op dit grondgebied :
culturele instellingen zoals Z33 in Hasselt, educatieve plaatsen zoals het MAD, verenigingen
(GIGOS, De Regenboog, Die Landouwe, SFC Genk , Heikneuters, Euka, enz ...), lokale bedrijven (circulaire economie, recycling ...)., lopende of pas gestarte initiatieven, allen ondersteund
door de stad Genk en in relatie met burgerparticipatie en mobiliteit (initiatief Mobilotoop,
Traders).

Het openbare landbezit

Grondkansen benutten

Het openbare landbezit dat vandaag beschikbaar is, ligt vooral rond het platform van de
C-Mine, en in de twee valleien: die van de Stiemerbeek Vallei en die in het centrum. De E.
Coppéelaan beschikt dankzij haar omvang over belangrijke openbare reserveterreinen
(ongeveer 38.000 m2 bruto).

Nieuwe economie in Genk

Circulaire economie Poort Genk
Pilootprojecten willen inzetten op zowel de intensifiëring van de (logistieke) samenwerking
tussen bestaande bedrijven als op de versterking van Genk als pool binnen de Limburgse
bipool Hasselt-Genk of de centrumpositie binnen de kennisdriehoek Eindhoven/Leuven/
Aken (image). Ambitieuze kiemen voor nieuwe industriële ontwikkeling zijn gevonden tijdens
een intensieve afstemming met lokale bedrijven: open bouwsystemen, recyclage van rubber,
de ontwikkeling van business modellen voor modulaire design (bv voor schoolmeubilair),
de transformatie van producten naar diensten (bijvoorbeeld voor winkelinterieur) nieuwe
vastgoedconcepten met building units,… Deze nieuwe business modellen staan naast de tal
van mogelijkheden voor de recyclage-industrie in de regio.
Collaborative commons
Deze ontwikkelingen zetten vooral in op de formele economie, op de bedrijventerreinen in en
rond Genk. Ze zijn nog weinig verbonden met de stedelijke infrastructuur en het stedelijke
sociale weefsel. Toch zitten hier nog belangrijke versnellers die Genk radicaal op de kaart
kunnen zetten als de stad waar deze nieuwe economische modellen versnelling krijgen:
de recuperatie van stedelijke reststromen, de ontwikkeling van een deeleconomie, nieuwe
manieren voor stedelijke verplaatsingen en stedelijke goederenstromen. Het project voor de
Coppéelaan kan een hiertoe bijkomend platform bieden, symbolisch als deels overbodige
infrastructuur uit het productie-consumptie-tijdperk, strategisch tussen de MAD-faculty en
het stadscentrum.

Netwerk van alle actoren

2.2 / E. Coppéelaan : de kwaliteiten van een infrastructuur

We maken gebruik van de bestaande
sokkel van de infrastructuur om
verschillende mobiliteitsvoorstellen
te formuleren.
We grijpen de kans om de vrij gemaakte gebieden tot experimentele
ruimtes om te vormen. Ons voorstel
is experimenteel zowel op het gebied
van ingebruikname als mogelijkheden tot mutatie en recyclage (hergebruik) van deze sokkel.
Een stadssnelweg, icoon van een
vervlogen tijdperk
De E. Coppéelaan wordt opgenomen in de
concentrische secundaire verkeerswegen
in Genk. Samen met de Jaarbeurslaan, de
Hoevenzavellaan en de André Dumontlaan,
wordt ze in de studie over de rasterstad
‘een te grote lokale weg’ genoemd: over 2
km lang varieert haar breedte tussen 20 en
40 m.
De straat is kenmerkend voor een bepaald
beeld van de stad, dat gebaseerd is op
het type van een efficiënt wegennet. De
postkaart «Groeten uit Genk» uit de jaren 60,
verheerlijkt dit wegenlandschap dan ook.
Net zoals in de strip Las Vegas, is de laan
alleen bestemd voor auto’s ,met aan aan
weerszijden van die laan een heleboel al
te grote objecten van uiteenlopende vorm.
Deze wegen zijn iconen van een vervlogen tijdperk voor de stad Genk. Maar in
tegenstelling tot de Las Vegas strip, leidde
de ontwikkeling rond de E. Coppéelaan niet
tot een sterk type stedelijkheid. Wel gaat het
hier over een lap onvoltooide en onsamenhangende stad.
Toch vertoont de morfologie hier zeer
specifieke eigenschappen: de vlakke
oppervlakte lijkt te zweven en dankzij haar
brede omvang verleent ze aan de omgeving
een open aantrekkelijke indruk, alsof hier
gewacht wordt op een duidelijke herorganisatie. Er straalt een zekere poëzie en
inherente kracht uit.

Mark Lewis Above and Below the Minhocão, Sao
Paulo 2014

Te behouden en te versterken kwaliteiten: infrastructuur als vrije zone
Eén van de grote voordelen van de E.
Coppéelaan is dat ze een gebouwde, open,
dragende sokkel is waarop men snel en
goedkoop kan bouwen.
Het terrein biedt mogelijkheden voor nieuwe
toepassingen. Verschillende mobiliteitsvormen kunnen naast elkaar bestaan,
een nieuw type van openbare ruimte is
hier mogelijk, een vrije zone. Door haar
vlakte en haar randen te bewonen, kan de
E. Coppéelaan uitgroeien tot een innovatief
stadsmodel.

2.3 / Genk, stad – archipel

Een strategie uitwerken die het
karakter van de stad als archipel of
eilandengroep versterkt.
Onze strategie voor de E. Coppéelaan
past in dit bestaand ontwikkelingsproces, zowel vanuit economisch,
sociologisch, tijdsgebonden als
stedelijk oogpunt.

Hasselt, Ferraris - Genk, eind 19e eeuw

Een stad met vele kernen
Genk, een kleine stad in de Kempen,
kon groeien dankzij de kolenwinning en
nadien de industrie. Het resultaat van deze
verstedelijking door economische bloei,
genereerde onafhankelijke kernen, of wat
men een archipelstad noemt. Een stad met
geografisch onderscheiden buurten, elk
met duidelijk omlijnde taken, homogeen
wat betreft stedelijke en architectonische
typologie en onderling verbonden door een
heel druk wegennet.
Deze identiteit bevestigen en versterken
Dit unieke karakter vloeit voort uit de identiteit van de stad Genk. Die kan inderdaad
worden geïdentificeerd op verschillende
niveaus:
- Geografisch en stedelijk: sterk gekoppeld
aan de economische ontwikkeling.
- Sociologisch: de bevolking bestaat uit
meer dan 50% inwoners van andere origine,
van 80 verschillende nationaliteiten.
- Tijdsgebonden: bepaalde kernen zijn een
projectie van de toekomst van de stad, de
C-Mine bijvoorbeeld, andere plaats zijn
meer verbonden met vandaag : zoals het
centrum van de stad, en nog andere stammen uit het verleden, zoals de mijnbouw.
- Mondiaal en verbonden: elke stad ontwikkelt instrumenten voor de uitbouw van
haar netwerk, waardoor « smart-cities »
ontstaan.

Genk anno 2010 - bron: naar en
visie voor de rasterstad Genk

Het doel is dat de stadsdelen samenwerken, en dat wijken en buurten het beste
van zichzelf geven, hun middelen en kennis
delen terwijl ze toch een heel eigen karakter
blijven behouden en benadrukken.
geografie

sociologisch

smart city

cooperative stad

2.4 / De paradox van de natuur

In Genk overheerst de natuur. Het is
dan ook één van de kwaliteiten waarop de stad haar identiteit baseert.
Paradoxaal genoeg blijkt die kwaliteit
rond de E. Coppéelaan onderbelicht.
Om die reden zou er in de E. Coppéelaan opnieuw natuur aangelegd moeten worden. Potentiële groenbouw
moet geherwaardeerd worden, want
nu is daar geen plaats voor door de
brutale weginfrastructuur.
Als je het van boven op de schachtbouw
van de C-Mine bekijkt, lijkt de stad ingepalmd door bossen. Vanuit de lucht lijken de
vallei en de uitgestrekte drassige gronden
zich heel natuurlijk uit te strekken tot in
Hasselt.
Toch lijkt de directe omgeving van de E.
Coppéelaan en van de Stiemerbeekvallei
slechts de achtertuin van de stad te zijn.
De reden hiervoor lijkt eenvoudig te
verklaren. De infrastructuur bestaat hier
uitsluitend uit wegen, waardoor de natuur
slechts vrij spel krijgt aan de randen en op
verlaten, lege zones.
De verlaten gebieden worden door wegen
versnipperd, en de natuurlijke zones zijn
vaak vervuild. Bovendien, en paradoxaal
genoeg, zorgt die continue ongedefinieerde
bebossing ervoor dat ze ook niet naar
waarde wordt geschat. Integendeel, mooie
uitzichten blijven verborgen en de perceptie
van die plekken is totaal misvormd.
We moeten dus opnieuw een rol en kracht
geven aan de natuur door :
- situaties helder leesbaar te maken.
- opnieuw verbindingen tussen de verschillende natuurgebieden te leggen
- de dynamiek van de biotopen en middelen
van Genk te benutten
- werk te maken van een beter waterbeheer:
de vallei van de Stiemerbeek als een groot
gemeenschappelijk goed

Vaux-le-Vicomte, 1826

3/ STRATEGIË

3.1/ Houding

1. Een grote laan voor zachte weggebruikers, in het midden van de infrastructuur

De mens staat in het middelpunt van onze belangstelling. Daarom wordt een brede baan
voor zachte verkeersgebruikers aangelegd in het midden van de E. Coppéelaan. Die vormt
de ruggengraat van de nieuwe aanleg. We willen die « enge monofunctionele strip » graag
omvormen tot een actieve, poreuze en gedeelde infrastructuur. De kwaliteiten van het gebied
maken er een geweldige plek van voor de inwoners van Genk. We stellen hen dan ook een
‘vrije zone’ voor, een experimentele ruimte, op het gebied van ingebruikname, recyclage en
mutatie van de oppervlakte.(1) De intrinsieke kwaliteiten van deze grote asfaltstrook bieden
ook een uitgelezen kans om onderzoek te verrichten naar nieuwe mobiliteitsvormen.

2. Platformen voor samenwerking die heel nauwkeurig worden ingeplant

Om hier opnieuw een stadssfeer in te brengen, en wel in lijn met de heel eigen context
van de archipelstad Genk, willen we hier graag actieve en collaboratieve platformen in een
samenwerkingsnetwerk inpassen. . (2)
Dit zijn plekken voor « stadsintensifiëring ». Deze intense stadsdynamiek kan woningbouw
inhouden, maar evengoed een afbraakstrategie en nieuwe aanplantingen. Hierdoor worden
stadssituaties verhelderd en ongedefinieerde zones krijgen een taak. Ze zullen de hefboom vormen voor de toekomstige ontwikkelingen op de E. Coppéelaan.

3. Heraanleg van natuur (gecontroleerde verwildering)

Om de sfeer en identiteit van ‘stad in de natuur’ te versterken, de doorlatendheid van de
bodem opnieuw te vergroten en een voorbeeldfunctie te vervullen op het gebied van waterbeheer, wordt een globale strategie van natuuraanleg van de E. Coppéelaan uitgewerkt.
Grote groene tapijten voor de huizen, majestueus uitgelijnde bomen of speciale herbebossingen, maar ook grasvelden, golvende rietvelden, struikgewassen op arme zanderige
ondergronden, of gecontroleerde herbezetting van braakland.... dit hele palet aan plantentypologieën moet de E. Coppéelaan heroveren. Zo wordt het levenskader aangenaam, het
leefmilieu wordt er beter van en de stad introduceert en bevestigt haar identiteit van ‘stad in
de natuur’. (3)

(1) «Hergebruik doet ons stilstaan bij het feit dat we
grondstoffen niet langer moeten zoeken in de grond
onder onze voeten of aan de andere kant van de wereld, maar wel in onze steden, onze gebouwen, onze
infrastructuur. We moeten beseffen dat het materiaal
voorhanden niet langer als afval beschouwd mag
worden, dat na bewezen diensten zo snel en ver
weg mogelijk afgevoerd en vernietigd moet worden,
maar als kapitaal van grote waarde dat we moeten
koesteren. De hele keten van productie en expertise
moet worden heruitgevonden of aangepast. De tentoonstelling formuleert de stelling dat deze nieuwe
kijk op materialen ook een nieuwe benadering van
architectuur en bouw genereert en zal genereren. Het
vernuft van de architect ligt niet alleen meer in een
tekening op een wit blad, maar wel in het vermogen
en de kans om te werken met wat voorhanden is.»
Encore Heureux architectes, Nicola Delon, Julien
Chopin, Exposition Matière grise, Pavillon de l’Arsenal,
Parijs 2014
(2) De « collaboratieve platformen » zijn een reflectie
over de opkomst van een nieuw soort publieke
ruimtes, gewijd aan uitwisseling en samenwerking.
Zij refereren naar de nieuwe praktijken van de cyberspace ‘collaborative common’s’ waarover Jeremy
Rifkin het heeft in zijn werk The zero marginal cost
society, 2014.

« De volgende jaren zal het internet van de communicatie en het internet van de energie en het internet
van de logistiek samensmelten om een geïntegreerde en gedeelde infrastructuur te scheppen van
communicatie-energie-logistiek – een internet van
objecten- met een lage, haast onbestaande kost.
Vooral het potentieel van platformen voor uitwisseling zal worden gestimuleerd. Vooral de verhuursites,
de netwerken voor herdistributie, culturele uitwisseling, uitwisseling van professionele en technische
vaardigheden en kennis. Als dat zal gebeuren, zullen
productie en uitwisseling niet langer een nichesector zijn, maar het dominante paradigma. Dan
zal het kapitalisme zich moeten aanpassen aan de
samenwerkende gemeenschappen, de ‘collaborative
commons’ en niet het omgekeerde » p. 350-351
(3) Omdat het hier gaat over de verzoening van twee
verlangens van de mens, die naar stedelijkheid,
ontsprongen uit het diepe verlangen van de mens
voor de mens [1] en die naar de natuur, is de taak
moeilijk. Het zijn twee, a priori onverenigbare, neigingen van de mens. (Cantillon 1755 Mumford 1964).
Een tweede element maakt deze onderneming
bijzonder delicaat. Het is de complexiteit zelf van
de idee “natuur”. Inderdaad is het moeilijk te vatten
wat stadsmensen nu juist bedoelen met «natuur»
en dus hun wens op dit gebied juist te definiëren.

De natuur wordt vaak gezien als een geheel, als een
concrete werkelijkheid, een unicum voor mensen
(voor ondervraagden en ondervragers). Dan is ze
ook simplistisch. Het komt er dus op aan om te
begrijpen, door bijvoorbeeld de typologie van John
Dixon Hunt (1996) over te nemen, wat stadsmensen verkiezen:een wilde, maagdelijke natuur; het
alteram naturam van Cicero, een natuur door de
mens ontgonnen om zijn behoeften te bevredigen,
het platteland; of een natuur verheerlijkt door de
kunst, terza natura van Jacopo Bonfadio, de derde
natuur. Onder het woord natuur verstaat de stedeling
vaak de gedomesticeerde, getransformeerde natuur,
wellicht omdat het die natuur is die hij het beste kent.
Wanneer aan die stedeling gevraagd wordt plaats te
laten aan een niet-gedomesticeerde en aan zichzelf
overgelaten natuur in groene ruimten, ten voordele
van biodiversiteit, zoals weilanden, antwoordt hij
hierop positief. Maar tegelijkertijd wil hij ook toegankelijke en goed onderhouden gazons (Bourdeau-Lepage 2012). Men moet dus de aard van de vraag naar
natuur door stedelingen goed ontcijferen om alle
nuances te vatten. Zo kan de stedelijke ontwikkeling
aan de behoeften van het grootste aantal voldoen .
Lise Bourdeau-Lepage, géographe, Nature en ville :
attentes citadines et actions publiques, 2014

3.2/ Het voorstel inschrijven in een wegen strategie aan de
schaal van de wijk.

Door de openbare weg te verkleinen
en meer plaats te geven aan de zachte
weggebruikers stellen wij voor om de E.
Coppéelaan in te schrijven in een schema
van secundaire wegen netwerk dat de
omgeving van de E. Coppéelaan bevloeit,
steunt op de bestaande doorsteken van de
Westerring (voetganger, fiets en wagens)
en de Veneerstraat opnieuw verbindt met
de C-mine. Op de hoogte van de cruising
Bochtlaan/Winterslagstraat vertakt de E.
Coppéelaan zich in 2 wegen en sluit zij zich
aan de Europalaan. De verbindingen met
het station worden zo versterkt.

Bestaand

Project

Scenario project

Bestaand

Project
Scenario 2

Scenario 3

3.3/ Sleutelplaatsen bepalen: de platformen

De 6 «te intensifiëren» plekken worden bepaald door na te gaan waarverschillende ’omgevingen en diverse stedelijke situaties elkaar ‘ontmoete’n of
overlappen.

Door deze plekken heel precies af te bakenen – zones waarvan het beheer door de stad
gebeurt - zetten we middelen beschikbaar voor de hervorming van de E.Coppéelaan heel
gericht in, in plaats van die te spreiden over het hele gebied.
We pleiten dus voor een pragmatische aanpak. Inzet van middelen aar mogelijk, vanaf
morgen en in samenwerking met lokale spelers die al werkzaam zijn op het terrein.

Locatie 1 : Platform en voorplein van de C-mine.
Situatie: sterke stadskern (C-mine / MAD / cinema).
Deze ruimte vormt de schakel tussen het plateau
van de C-Mine en de twee drassige valleien. Het is
de ideale plek voor een bebouwde omsluiting, eigen
aan grote stadsingangen. Deze brede richel rond de
zuidoostelijke hoek van de C-Mine strekt zich uit tot
aan de laan, waarop vier rijen hoge oude eiken naast
elkaar geplant staan.
Doelstellingen en pistes:
Opnieuw de sfeer kunnen opsnuiven van een royaal
en feestelijk plein, en wel op de schaal van deze
geweldige site
De ingangen van de C-mine verduidelijken en markeren, ten oosten op de E. Coppéelaan.
Verhogen van de porositeit naar de buurt van Winterslag1 en de ingangen vanuit het zuiden valoriseren
Locatie 2 : Kruising met de Westerring.
Situatie: Kruising van twee belangrijke wegen, de
Westerring en de E. Coppéelaan. 2x4 rijstroken voor
de Westerring en 2x3 rijstroken voor de E. Coppéelaan. Het is ook de toegangspoort tot de vallei van de
Stiemerbeek, de stadsingang en de verbinding met
de Vennestraat.
Doelstellingen en pistes:
Gebruik maken van het oversteken van de vallei
Herwaardering van de ingang naar de stad
Zuiveren van water dat opnieuw in de vallei wordt
geloosd

1

2

Locatie 3: Tussen de vallei en de stedelijke boulevard.
Situatie: Overgang tussen de waterrijke benedenvallei
en de eerste bebouwde percelen.
Dit is de oude kruising met de verlaten weg die de
ronding van de vallei volgt. Die strekt zich uit tot op
de platformen van het tuincentrum AVEVE.
Doelstellingen en pistes:
Heraansluiting van paden langs de vallei
Het uitzicht, de belvedère, benutten
Band met de tuinwinkel versterken

3

Locatie 4: Bijbelschool en aangrenzende kerk.
Situatie: Stedelijke kern (school / kinderdagverblijf
/ kerk). Contactplaats tussen het bosplateau en de
heuvellussen en loops. Halverwege de E. Coppéelaan en nabij de Erfstraat. Deze plek geeft uit op de
beboste heuvel met grote eiken in het westen.
Doelstellingen en pistes:
Mogelijkheid om zich te enten op het bestaande
programma en activiteiten
Mogelijkheid voor een rustpunt voor de buurt

4

Locatie 5: Kruising Winterslagstraat / E. Coppéelaan
/ Bochtlaan
Situatie: Historisch kruispunt van hoofdwegen. Hoog
punt. Overgang tussen de dichtbevolkte stad en de
restruimtes op de E. Coppéelaan. Scharnierpunt voor
herkenningspunten en uitzichten
Doelstellingen en pistes:
Aanleggen van een stedelijk plein - als nieuwe /
versterktekern
Nieuwe dynamiek verlenen aan de historische baan,
de Winterslagstraat

5

Locatie 6: Kruising Reinpadstraat / Bochtlaan
6

Kaartsleutelplaatsen

Situatie: Aansluiting met de historische Reinpadstraat. Architectonisch herkenningspunt. Perspectief
op de kerk.
Doelstellingen en pistes:
Een publieke ruimte doortrekken tot aan de voet van
het gebouw
Verbinding met het Lourdeskapelpark
Op het garagedak een openbare ruimte creëren ten
behoeve van de huidige en nieuwe bewoners

3.4/ Toolbox

Het project is geen klassiek masterplan, wel een modulaire toolbox van acties
die ondernomen kunnen worden.
We definieerden vijf toolboxes.
Deze tools zullen ons in staat stellen om de procedures te bepalen die worden gebruikt en
aangepast aan de verschillende stadstypes.
Gezien de experimentele aard van ons voorstel kunnen deze instrumenten worden getest,
in situ en op kleine schaal. Na evaluatie en validatie worden ze dan op grote schaal aangewend. (zie methodologie)
Deze onderzoeksmethode ingebouwd in het project, uitgaand van de reproduceerbaarheid
van een proces, stelt ons in staat om zowel innovatieve oplossingen voor het « maken van
een stad » voor te stellen en anderzijds ook de kosten te drukken.
De toolboxes zijn ingedeeld volgens vijf grote thema’s volgens acties en gebruik, met specifieke doelstellingen:
Perforeren / planten / recycleren
Doelstellingen: De bodem opnieuw doorlaatbaar maken en de natuur opnieuw een volwaardige plaats geven
Circuleren / oversteken of doorsteken / parkeren
Doelstellingen: Een stad voor zachte weggebruikers ontwikkelen en typologieën van
gemeenschappelijke ruimten
Wonen / werken / samenwerken
Doelstellingen: Samenstelling van vrijgekomen bouwgronden en bouwprogramma’s voorstellen die passen binnen een participatieve economische aanpak
Verlichten / richting geven / afbakenen
Doelstellingen: De schaal van de autosnelweg omturnen tot de menselijke schaal en de
ruimte indelen
Animeren / (zich) amuseren / participeren
Doelstellingen: De stad terug aan haar inwoners schenken, het imago van de plek bijstellen
en sociale banden scheppen
Tot slot gaat het in elk van deze toolkits ook over transversale kwesties die verband houden
met de aard van ons voorstel, namelijk: heraanleg van natuur, mobiliteit, recyclage, circulaire
economie en kunst.

heraanleg van natuur
mobiliteit
recyclage
circulaire economie
kunst

A / PERFOREREN / PLANTEN / RECYCLEREN

A_01 PERFOREREN
Bestaand
waterdichte bedekking
Aanleg
wintervaste planten en
grasachtigen voor schrale
bodems die zich natuurlijk
zullen ontwikkelen (carex,
deschampsia...)

Doorbaak
Inslag 1 x 1m
Ø 20 cm
D.10-20 cm

A_02 GROEVEN
Bestaand
waterdichte bedekking
Aanleg
wintervaste planten en
grasachtigen voor schrale
bodems die zich natuurlijk
zullen ontwikkelen (carex,
deschampsia...)

Doorbaak
Inslag 1m
L. 10 cm
D.10-20 cm

A_03 UITSNIJDEN
Bestaand
waterdichte bedekking
Aanleg
wintervaste planten en
grasachtigen voor schrale
bodems die zich natuurlijk
zullen ontwikkelen (carex,
deschampsia...) + struiken

Uitgraven
Inslag 2 x 2m
D.10-20 cm

A_04 UITGRAVEN
Mengsel van grond en steen
(stenen afkomstig van
afbraken gebouwen)
Beplanting
grote boomsoorten zoals eik
of linde

Uitgraven
Inslag 6 x 6m
Kuilen uitgraven
voor het planten
3 x 3 x 1.5 m

A_05 VOLLE GROND BEPLANTEN
Bestaand
Vaste grond bezaaid met
gras
Aanleg
Lage vegetatie 1
Grasachtigen 2
Heuvelbomen (grove dennen, eiken, linden) 3

Verandering
van de
bestaande
ophogingen

3

2
1

A_06 STRAATBEDEKKING RECYCLEREN
Producten van uitbraak
opnieuw gebruiken (zoals
prefab stoepranden en
betonplaten)
Bodem opnieuw inrichten
als ‘opus incertum’

heraanleg van natuur
mobiliteit
recyclage
circulaire economie
kunst

B / CIRCULEREN / OVERSTEKEN & DOORSTEKEN / PARKEREN

B_01 PAD VOOR ZACHTE WEGGEBRUIKERS
Bestaand
Vaste grond bezaaid met
gras

Padvoor zachte weggebruikers
Uitzicht : 3,5m minimum

Ligging
Omgeven door vegetatie
In het midden van de E.
Coppéelaan, in de as van de
Lichtgevende ecologische
vergezichten en herkennings- bedekking
punten (C-Mine, steenberg)

B_02 DE GROTE OVERSTEEKPLAATSEN
Gedeelde ruimte
Gedeelde en verenigende
bodem
Voorrang aan voetgangers
en zachte mobiliteit

B_03 INTERMODALE SCHUILPLEK
Onderdak voor: bus + fiets
Functies met betrekking tot
zachte vervoersmiddelen
een plek laten delen

B_04 COMPACT PARKEREN
Flexibel te gebruiken ondergrond
Meervoudig gebruik
Poreuze bodem (‘evergreen’
tegels)

Afgeleiden
Parkeerplaats-velden (bv.
Thorpark)
Bos-Parking

B_05 CANVAS VAN ASFALT
Bestaand
Asfalt of beton straatbedekking met verkeersborden
Weghalen van witte lijnen en
zebrapaden
Nieuwe tekeningen en
motieven schilderen

heraanleg van natuur
mobiliteit
recyclage
circulaire economie
kunst

C / WONEN / WERKEN / SAMENWERKEN

C_01 CONTAINERS
Afmeting
Standaard 20’ / 40’
Gebruik
Communicatie / stockage /
gedeelde kantoren ...

C_02 KIOSKEN
Afmeting
20 - 50m2

Lichte prefabconstructies

Gebruik
Infopunt/ kleine werkplaatsen

Uitbreidbaar in open
toestand

C_03 HALLEN
Afmeting
80 - 500 m2

Metalen of houten
constructies

Gebruik
Grote werkplaatsen / botanische serres / garage

Onverwarmde, maar
overdekte plekken

C_04 HERBESTEMMINGS-PANDEN
Afmeting
Veranderlijk
Gebruik
opnieuw gebruiken van
bestaande leegstaande
gebouwen

C_05 GEBOUWDE HERKENNINGSPUNTEN
Afmeting
Veranderlijk
Gebruik
collectieve woningen,
commerciële activiteiten,
kantoren

heraanleg van natuur
mobiliteit
recyclage
circulaire economie
kunst

D / VERLICHTEN / RICHTING GEVEN / AFBAKENEN

D_01 GERECYCLEERDE MASTEN
Bestaand
Verlichtingspalen
op de middenberm

Het type verlichting aanpassen
Vlaggenmasten
Diverse dragers

i

D_02 STADSMEUBILAIR ALS SIGNALISATIE
Stadsmeubilair
Als dragers voor
communicatie of
bewegwijzering

Types
Banken, fietsenstalling, verlichtingspalen

Lokale productie

D_03 UPCYCLING VAN MEUBILAIR
Gerecycleerd
straatmeubilair,
met defecte of
reeds gebruikte
meubelen

Types
Banken / fietsgarages / lichtmasten

Lokale productie

D_04 POMPEN-WINDMOLENS-LED
Het water in de
Stiemerbeekvallei
activeren
Autonoom functionerend systeem
de pomp werkt
met windenergie

Een led is
gekoppeld aan
een fotovoltaïsche cel, die het
mogelijk maakt
om ‘s nachts te
verlichten

D_05 KUNSTWERK ALS SIGNALISATIE
Herkenningspunten voor de stad
Kunstwerken
die plaatsen en
mensen in vraag
stellen

Voorbijgangers
laten genieten
van poëzie en het
‘nutteloze’...

heraanleg van natuur
mobiliteit
recyclage
circulaire economie
kunst

E / ANIMEREN / (ZICH) AMUSEREN /PARTICIPEREN

E_01 VERBONDEN VOERTUIGEN
Aanpassingen van
auto’s, vrachtwagens, motors ...

Verbonden objecten
Communicatiemedia rond nieuwe
mobiliteitsvormen

E_02 VOERTUIGEN VOOR ZACHTE MOBILITEIT
Wijziging / vervaardiging van
rollende/rijdende
tuigen zonder
brandstof

Communicatiemedia rond nieuwe
mobiliteitsvormen
(Mobilotoop)

E_03_ SPEELTUIGEN
Manèges, reuzetrampolines,
schommels,
speeltuigen voor
kinderen ...

E_04_SPORT
Multifunctionele
sportvelden op
straat
Atletiekpiste
Skatepark

E_05_ FANTASIEËN
Interieurobjecten
naar de stedelijke
ruimte brengen

4/ METHODOLOGIE

PLAN VAN AANPAK
Over het plan van aanpak zal steeds worden onderhandeld. Er zal rekening gehouden worden met het geheel van actoren, actief rond het stadsconcept.
- De opdrachtgever
- Betrokken deskundigen
- Projecthouders op lokaal niveau (privé en middenveld)
- Technische diensten...
Wij stellen aan de opdrachtgever een aanpak volgens twee parallelle sporen voor.

Erik Johanson

De toekomst van de E. Coppéelaan zal voor een stuk onzeker blijven, ook na de ontwikkeling
van een masterplan. De E.Coppéelaan is vanuit zijn historiek zelf het bewijs dat stedelijke
ontwikkeling niet gedecreteerd kan worden. Ook vandaag is het moeilijk, zoniet onmogelijk
om te voorspellen of de E.Coppéelaan op termijn kan uitgroeien tot een stedelijke boulevard
met intensieve bebouwing. Daarnaast zal de toekomst van de E.Coppéelaan en met name
haar aansluitpunten aan C-mine en aan de Lourdeskapel sterk afhangen van keuzes die
gemaakt zullen worden in andere trajecten, voor de Stiemerbeekvallei en voor de Europalaan.
Het project is daarom geen traditioneel masterplan, maar modulaire toolbox van acties die
genomen kunnen worden.
Een beperkt aantal acties maken deel uit van de “harde kern” van het project en vereisen een
duidelijke beslissing en actie van de stad Genk en eventuele partners. Ze dienen gerealiseerd
te worden met een duidelijke timing. Dit noemen we het formele spoor. Het formele spoor
heeft een duidelijke regie vanuit de Stad Genk, de stad is hier initiatiefnemer, uitvoerder en
waar nodig ook financier.
We kiezen er voor, vanuit budgettaire bezorgdheid maar ook om “management van onzekerheden” in te bouwen in het project, om het project zoveel als mogelijk van onderuit op te
bouwen. Programma’s, invullingen, typologieën,… worden zoveel mogelijk getest alvorens
verder uitgerold te worden. Dit noemen we het informele spoor. Het informele spoor komt
tot stand vanuit gedeeld leiderschap. De stad is hier “facilitator”, maar niet noodzakelijk een
strakke regisseur. Initiatieven komen grotendeels van onderuit tot stand.
1. FORMEEL SPOOR
Het formele spoor bestaat uit een minimale set van beslissingen en acties die door de Stad
Genk geïnduceerd worden
Wijziging van de mobiliteitsafwikkeling
Het project bouwt verder op een duidelijke keuze rond de verkeersafwikkeling. Op zich is dit
geen revolutie, de E.Coppéelaan functioneert vandaag reeds grotendeels als 2x1-systeem,
maar het samenbrengen van de verkeersstromen op één van de bestaande baanvakken,
vraagt wel een herinrichting van de kruispunten.
Tijdens de uitwerking van het project willen we reeds inzetten op een aantal proefopstellingen.
De uitwerking van een “raster” als structurerend element voor het informele spoor
Informaliteit en samenwerking van onderuit zijn de basis van het project. Deze komen tot
stand in het informele spoor. Het project dat we willen uitwerken begeleidt dit informele
spoor door de uitwerking van een raster als structurerend element. Dat raster wordt actief
door de stad Genk gedefinieerd, aangelegd en beheerd.
Ook dit raster komt tot stand vanuit een aantal proefopstellingen.
Het grijpen van opportuniteiten voor ontwikkeling en structurering van het weefsel door proactief grondbeleid
Op een aantal plekken biedt de herdefiniëring van de Coppéelaan de kans om tot een
betere definitie van het weefsel te komen en tot intensiever grondgebruik. Het gaat hierbij in
hoofdzaak over verkaveling van het openbaar domein. Door hier als stad pro-actief op in te
zetten, kunnen ook een aantal bijkomende inkomsten gevonden worden.
Tijdens de uitwerking van het project willen we inzetten op de redactie van scherpe projectdefinities voor deze opportuniteiten.
2. INFORMEEL SPOOR
Het informele spoor komt tot stand tijdens de uitwerking van het project en daarna. Hiervoor
willen we een aantal proeftuinen opzetten, om te kijken wat levensvatbaar is op de Coppéelaan. Informele sporen beginnen steeds vanuit de lokale potenties die in het project en zijn
omgeving reeds gedetecteerd kunnen worden.
Flexibel & duurzaam bouwen
Uitdaging – ambitie: hoe kan de Evence Coppéelaan een show-case worden voor circulair/
flexibel bouwen en zo een visitekaartje worden voor Genk én zijn innovatieve ondernemers?
Lokale actoren: Warsco, Skilpod, Algeco, Machiels building solutions
Natuur & voeding
Uitdaging – ambitie: de experimentele ruimte linken met de bestaande aanwezigheid van

Aveve en de Stiemerbeekvallei om zo te komen tot een multifunctionele pool rond stedelijke
natuur en –voeding
Lokale actoren: Aveve, Marx, Veldverkenners,….
Kunst & design
Uitdaging – ambitie: (in situ) kunstprojecten een centrale plaats geven in de ontwikkeling, de
beeldvorming en het gebruik van de Evence Coppéelaan
Lokale actoren: MAD faculty, Z33
Open school
Uitdaging – ambitie: (in situ) kunstprojecten een centrale plaats geven in de ontwikkeling, de
beeldvorming en het gebruik van de Evence Coppéelaan
Lokale actoren: MAD faculty, Z33
Burgerinitiatieven
Uitdaging – ambitie: hoe kunnen we lokale initiatieven een plaats geven in de project, van bij
de uitwerking van het plan!
Lokale actoren: Flagbag, de Genkse herstellers, geefplein,…

METHODOLOGIE - FASERING
1. HET PROCES
Onze werkmethodologie is gebaseerd op twee parallelle sporen die zullen leiden tot de
ontwikkeling van een concept
+ visienota.
Spoor 1: Een klassiek traject in drie grote fasen:
Het schetsontwerp wordt aan de ambities en verwachtingen van de bouwheer getoetst en
brengt zo het debat over de toekomst van de E. Coppéelaan op gang.
De studie evolueert in drie fasen, om uiteindelijk tot de kern en exacte omschrijving van het
project te kunnen komen, dankzij een nauwgezette kennis van het gebied en van alle gebruikers en belanghebbenden.
Fase 1, kennis en programma, is de fase van verdieping en kennis, van inzameling van de
noodzakelijke tools voor het project, en van de samenstelling van «project-aanspoorders» of
projectversnellers (websites / thema’s / werkgroep). Dit is ook de fase waarin het programma wordt vastgelegd.
Fase 2 prospectieve scenario’s is de fase waarin testscenario’s op sleutelplaatsen worden
uitgewerkt, en waarin de verdieping van het project gebeurt. Tekeningen, mogelijkheden,
verduidelijkingen van het programma en partners.
In deze fase wordt het mogelijk om operationele programma’s en financieringsmogelijkheden te testen, de gewenste dichtheid per locatie en per projectthema. Wie beslist? Wie
financiert? Wie realiseert?
Fase 3 operationalisering en uitwerking is de fase van de consolidering van het programma
en de ontwikkeling van een globale visie en een visie per locatie. In deze fase wordt een
methodiek en specifieke tools naar voor geschoven voor de transformatie van de E. Coppéelaan (financiering, ...)
Spoor 2: Een experimenteel traject, de «project-aanspoorders»
Parallel aan de uitwerking van de studie, organiseren we testacties per ontwikkeld thema. Dit
zijn de zogenaamde «test-projecten» die begeleid en aangestuurd worden door de ‘projectaanspoorders’.
Zij zullen naast het bevorderen van de samenwerking en uitwisselingen rond de E. Coppéelaan ook een animerende
, reële en zichtbare hulp zijn bij de communicatie rond het project.
De teststroken op schaal 1 zullen heel snel worden uitgevoerd, volgens een planning die
enigszins afwijkt van de algemene planning, wat noodzakelijk is om de projecten goed voor
te bereiden.
Testvoorbeelden die we zouden kunnen ontwikkelen:
Asfalttuinen: test van de tools A_01/02/03, «perforeren, planten, recycleren”.
Container op de belvedère: test van tools C_01 «Wonen, werken, samenwerken” + tool A_
bomen snoeien voor vergezichten
Platform van tekeningen en gigantische banken, test van tools C_X, «Verlichten, richting geven, afbakenen” + B_09 «Circuleren, oversteken of doorsteken, parkeren”, Mobilotoop optocht
Het voorgestelde proces zal ook gevoed worden door andere studies die zich toespitsen op
de E. Coppéelaan, de Stiemerbeekvallei en de Europalaan.

2. SPELERS
Projectteam:
Harde kern: de ontwerpers
Expert in economie / Programmatie, expert watermanagement, expert mobiliteit / participatie, artistiek en designnetwerk, ingenieur infrastructuur + leefmilieu
Project groep:
Stad Genk
Werkgroep 9 x
Harde kern + expert al naar gelang het ontwikkeld thema
Bouwheer
Specifieke deskundigen uit de stadsdiensten, stakeholders en lokale belanghebbenden, in
functie van behandelde thema’s en onderwerpen.
Stuurgroep 7x
Projectteam
bouwheer
Externe experten
Verschillende stadsdiensten
College 3x
Besluitvormend orgaan

COLLEGE
STUURGROEP

WERKGROEP

PROJECTGROEP

Design + Kunst

Waterbeheer

infrastructuurontwerp +
milieuingenieur

Mobiliteit /
Participatie

Stedelijke projectontwikkeling /
Vastgoedontwikkeling

Architectuur
stedenbouw en ruimtelijke
planning,landschapsarchitectuur
ontwerpmatig onderzoek

PROJECT
TEAM

3. DELIVERABLES
Voor elke fase krijgt de bouwheer specifieke documenten aangeleverd.
Het plan
We vertrekken van een heel nauwkeurige tekening van de bestaande toestand. Op basis van
die bestaande toestand brengen we stelselmatig de wijzigende / gewijzigde realiteit in kaart
Het plan fungeert dus als een prospectieve inventarisatie, waarin de wijzigingen op korte
termijn, en ook een langere termijnvisie worden opgenomen. In elke fase wordt het plan
bijgewerkt, want het staat garant voor de coherentie van het geheel.
Atlas van bestaande situaties (fase 1)
In de Atlas zal de omgevingskaart heel nauwkeurig worden weergegeven. Voor elk platform
worden specifieke stedelijke situaties bepaald, alsook potentiële mogelijkheden en mogelijke
programma’s.
Werkboeken (fase 2 en 3)
Fase 2: Werkboek van scenario’s
Per sleutelplaats en per thema worden verschillende scenario’s voorgesteld. Deze scenario’s
laten toe een zicht te krijgen op mogelijke nieuwe situaties of inrichtingen, en worden verder
ontwikkeld op basis van de voorgestelde schets.
Fase 3: Werkboek met projecten, instrumenten en acties
Per sleutelplaats: geïllustreerde voorstellen, te implementeren tools, te ondernemen acties,
identificatie van de projectleiders.
4. COMMUNICATIE
Coppéelaan-krant
Na elke fase van het project, en voor elk belangrijk communicatie-moment, verschijnt er een
papieren versie van een krant. Zo verenigen mensen zich rond een gemeenschappelijk en
innovatief project.
Evenementen
We maken gebruik van de evenementen die de stad Genk volgend jaar gepland heeft om,
samen met de bouwheer, te communiceren rond het project.
We stellen ook voor om tijdens inhuldigingen van test-projecten rond het project te communiceren.
5. KALENDER EN ONTMOETINGEN:
Duur: juni 2015 tot september 2016.
Dit globale projectproces zal worden gevoed door uitwisselingen met een stuurgroep en
werkgroepen per thematiek, en de beslissende instanties (het college).
7 stuurgroepen: Ongeveer om de anderhalve maand om de evolutie van het onderzoek te
bespreken en aan te passen, alsook de methodologie en communicatie .
9 werkgroepen volgens de thematische en projectfasen, 4 thematische workshops, 3 werfvergaderingen en 1 evaluatieworkshop.
3 overleg betrokken partijen.
3 momenten om het project aan het college voor te stellen, georganiseerd na de drie studiefasen voor de validatie.
De aanvullende fasen
Kwaliteitsbewaking van de visie en eventuele vervolgopdrachten (zoals verdere verfijning van
de visie of de opmaak van een RUP)
> Waken over de uitvoering van de visie
> De visie aanpassen in functie van nieuwe projecten
> Waken over projecten op de E. Coppéelaan
> Updaten van het plan op basis van mogelijke en gerealiseerde projecten.
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SCHETSONTWERP.

METHODOLOGIE / FASERING
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communicatie

aanspoorders van de testprojecten
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1ste ontmoeting
werkgroepen
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Stad Genk
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Belvédèrecontainer
++

parade
Mobilotoop
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Belvédèrecontainer
++

parade
Mobilotoop

3 werfvergaderingen
«testprojecten»

platform

asfalttuinen

1 workshop
evaluatie
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Stad Genk
+ technische dienst
+partners

opening
acties/testen

particpatieve bezoeken
+ uitwisseling
+ krant n°03
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Plan 03
+werkboek
testprojeten,
instrumenten,
acties

Deliverables:

college 3
validatie fase 03

evaluatie :
evaluatie uitvoering
evalutie ontvangst door gebruikers
evaluatie ontwikkeling

FASE 3. Operationalisering et uitwerking
Doel: actieplan:
verdieping van de gekozen scenario’s
ontwerp/ financieringsplan/ actoren
+ projecthouders
+ vastlegging programma
++ evaluatie uitvoering testprojecten

college 2
validatie fase 02

uitvoering :
werf
opening
observate na ingebruikname

03
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Plan 02
+werkboek
scenario’s

Deliverables:

Design Platform Vlaanderen

summer
school/ MAD

lezing
+ bezoek
+ krant n°02

4 thematische worshops
geanimeerd door de
experts

platform

asfalttuinen

voorbereiding ter plaatse :
ontwikkeling van de projecten
operationeel plan
fasering organisatie
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FASE 2. prospectieve scenario’s
Doel: keuze van de scenario’s:
opmaak scenario’s, ontwerpend
onderzoek, thema’s, instrumenten
sleutelplekken
+ verdieping van het programma
++ opvolging testprojecten

participatieve wandeling
+ ideeënbox
+ krant n°01

5
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10

autoloze dag

programmatie :
keuze van thematieken
keuze van de experts
samenstelling van de werkgroepen
keuze van de sites
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FASE 1. Kennis en programma
Deliverables:
Plan 01
Doel: consensus over het programma
+Atlas
Verkenning en in kaart brengen van de site
bijkomende opmeting / aanduiding elementenbestaande
toestand
overleg met de experts
identificatie van de actoren
+ uitwerking / evaluatie van de
programma’s, financieringsplan, sleutelplekken
++ keuze van ‘aanspoorders van de testprojecten

€

stuurgroepen
elke anderhalve maand

college 1
validatie fase 01

Stad Genk

week van de
mobiliteit +
autoloze dag

/1
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