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SPORTPARK GENK IN DE REGIO
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Sportpark als verbinding van het bos en de beek Door enkele bestaande fietspaden op te waarderen worden knopen verbonden

1. Beken in Genk: voormalige situatie 1854

2. Beken in Genk: huidige situatie 2014

3. Beken in Genk: mogelijk toekomstige situatie

Het sportpark ligt centraal in Genk, op de  kruising van  het stedelijk en het 

natuurlijke systeem. Geometrisch gezien ligt het even ver van C-mine, André 

Dumont, centrum met stadsplein en het treinstation. Het is de kern van het 

natuurlijk systeem, gelegen op het raakvlak van de vallei van de Stiemerbeek en 

het hoger gelegen bos. Door deze strategische positie te omarmen en voort te 

bouwen op het succes van C-Mine, kan het sportpark tot een nieuwe pool van 

Genk uitgroeien, waar het specifiek stedelijk programma (in dit geval sport) is 

verenigd met een sociale ontmoetingsplaats en natuur, en dit op zo een manier dat 

het een positieve impuls geeft aan het imago van de stad.

De centrale positie is een kans maar ook een verantwoordelijkheid richting de stad 

en de natuur waar het een centrale verbinding mee vormt. In die zin denken we 

dat deze uitgeschreven competitie een uitstekende kans is om zowel het stedelijke 

als het natuurlijke systeem te versterken. Dit zou eerder op incrementele wijze 

moeten gebeuren, dan door middel van de uitvoering van een groot masterplan.

Natuurlijk systeem : 

Het sportpark verbindt de twee essentiële landschappen van Genk en omgeving. 

Deze positie komt overeen met veel historische landgoederen die zijn ontstaan op 

plaatsen waar the best of both worlds te vinden was: echt bos, echte riviervalleien, 

met prachtige zichten en overbrugging van hoogteverschillen als belangrijke 

ontwerpthema’s. In dit sportpark kan diezelfde allure worden gevonden en 

versterkt. Modellering van het maaiveld, inclusief watersysteem, compositie 

van zichten en een duidelijke verbinding tussen het bos en de vallei zijn de 

hoofdcomponenten van het landschapsontwerp. Zowel het bos als de vallei 

hebben nood aan een drastische ecologische opwaardering, met meer ruimte 

voor natuurlijke dynamieken en endemische soorten. Het bos kan een voorpost 

van het Nationaal Park Hoge Kempen worden, met meer openheid en variatie in 

boomsoorten en ondergroei. De Stiemerbeek zou weer kunnen meanderen met 

zachte gradiënten van nat naar droog, naar de natuurlijke situatie voordat hij was 

rechtgetrokken. Het is niet nodig een ecologische verbinding tussen het bos en de 

rivier te maken; de nadruk ligt enerzijds op het verbinden van dit rivier segment 

met de overige, en van dit deel bos met de grotere bossen rondom Genk.

Stedelijk systeem : 

Om in het stedelijk weefsel een hogere densiteit te verkrijgen denken we dat het 

cruciaal is om de volgende twee ingrepen te combineren. Bij de eerste ingreep 

versterken we de  huidige kwaliteiten van de rasterstad door een belangrijk 

deel van de bestaande infrastructuur te verbeteren, waar nodig ontbrekende 

verbindingen in te vullen en de toegankelijkheid van de stad te vergroten. Bij 

de tweede ingreep worden publieke ruimtes geproduceerd die hun kwaliteiten 

halen uit de interactie tussen programma en natuur en niet uit het omliggend 

ongestructureerde stedelijke weefsel.
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sport

natuur sociaal

markt, dansen, evenementen, 
muziek, feest, jong en oud...

voetbal, zwemmen,dansen, 
basketbal, tafeltennis...

beekherstel, bosranden, 
inheemse beplanting, fauna..

VO sec.Onze-Lieve-Vrouwlyceum-St-Maarten

Belgiê-Johanneskerk

Kerk van Christus
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LEGENDA :

1. De Esplanade

2. Hoofdingang zwembad

    (trap en oprit)

3. Hoofdingang naar sportcentrum

    (3,6 % oprit)

4. Gehandicapten parkeerplaats

5. De Bosstrook :

    verbinding Emiel van Dorenlaan en 

    Herestraat

6. De Bosstrook :

    verbinding Paresbemdstraat

7. Bos klimparcours en speelplaats

8. Buitenzwembad, buitenfitness, 

    kleuterbad, trampoline

9. Tennisbaan

10. Basketbalveld

11. Skatepark

12. Klimrots

13. Cafe

14. Squashbaan

15. De Parkverbinding : 

      zuidingang

16. De Parkverbinding : 

      voetbal ingang

17. De Parkverbinding : 

      Stiemerbeek ingang

18. Riet bassin

19. Kiss & ride 

20. Parkeren hoofdbezoekers 

21. Bus parkeren

22. Tijdelijk gras parkeren bij 

      evenementen

23. Wadi’s

24. Stiemerbeek

MASTERPLAN

De toename van sportieve- en culturele activiteiten in het park moet een 

duidelijke logica volgen, die zowel de Stiemerbeekvallei als het bos respecteert. 

De cirkelvormige grens die is getrokken rond de twee hoofdgebouwen bevat 

belangrijke en kwalitatieve ruimtes voor nieuw programmatische invulling, 

maar ook een zekere mate van compactheid en respect voor de natuur wordt 

gegarandeerd.
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masterplan, schaal : 1/4000
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DRIE OPENBARE RUIMTES

De oorspronkelijke reden voor deze competitie is de vijftig meter grote ruimte die 

het zwembad van het nieuwe sportcentrum scheidt. Het winnend ontwerp van dit 

sportcentrum vormt een blanco buitenruimte die ingevuld moet worden en dit 

is de perfecte plaats voor een nieuw openbaar plein met bijhorende toekomstige 

activiteiten.

We zijn het er over eens dat deze lege buitenruimte een perfecte locatie is voor 

een plein, maar vinden ook dat het nieuwe sportplein meer zou moeten kunnen 

en doen dan alleen het verbinden van de twee grote gebouwen. Het zwembad en 

het nieuwe sportcentrum vormen uiteraard de twee centrale volumes. Maar voor 

de openbare ruimte is het niet vanzelfsprekend diezelfde voor de hand liggende 

centraliteit te hanteren. Behalve de parkeerplaats is er niet één ruimte met een 

echt stedelijk karakter, die door iedereen wordt gebruikt, of überhaupt de functie 

heeft van een centrale ontmoetingsplaats. Het is eerder een continu doorlopende 

ruimte die overgaat van de ene atmosfeer in de ander.

Om deze reden hebben we ervoor gekozen om het plein in drie verschillende 

ruimtes op te delen: de Bosstrook, de Esplanade en de Parkverbinding. Alle drie 

zijn ze even belangrijk en vormen samen een integrale opeenvolging van ruimtes. 

Toch hebben ze elk hun eigen unieke kwaliteiten. De Bosstrook is een 500 meter 

lange verbindende structuur, die door het bos loopt en de Emiel van Dorenlaan 

met de Paresbemdstraat verbindt. Langs deze strook kan een programma voor 

sport en recreatie in open plekken in het bos ingepast worden. De Esplanade, 

gelegen tussen de twee nogal autonome gebouwen die zijn bedoeld voor sport 

en zwemmen, fungeert als een derde autonome ruimte. En kan worden gebruikt 

voor evenementen of om gewoon na het sporten te ontspannen. Doordat de 

parkeerplaats op een geconcentreerde manier wordt omgevormd, is het mogelijk 

een derde ruimte te creëren, de Parkverbinding, die ervoor zorgt dat al de 

omliggende functies bereikbaar zijn. Door picknicktafels en kleine bomen krijgt 

deze omgeving een menselijke schaal waarin men elkaar voor of na het sporten 

kan ontmoeten.

De opsplitsing van het plein tot drie verschillende delen komt voort uit vier 

hypotheses / beslissingen:

1. Het nieuwe sportplein zal uitgerekt en uitgebreid moeten worden zodat het niet 

alleen de twee grote gebouwen met elkaar verbindt, maar ook de sportactiviteiten 

die in het park plaatsvinden.

2. Het nieuwe sportplein verbindt de vallei met het bos. Ook al is het niet 

noodzakelijk om een ecologische verbinding tussen de twee te maken, is het 

gewenst een kwalitatieve verbinding in de openbare ruimte te maken.

3. In tegenstelling tot een typisch stedelijk openbaar plein, dat zich laat definiëren 

door een dicht omliggend stedelijk weefsel, zorgt hier het landschap ervoor dat de 

grenzen en kwaliteiten worden gedefinieerd. De nieuwe pleinen bieden allemaal 

een eigen ruimtelijke kwaliteit, met verschillende toepassingen en verschillende 

relaties tot het landschap. De onderlinge complementariteit en de continuïteit 

van deze drie ruimtes is nog belangrijker dan hun de individuele kwaliteiten.

4. Nieuwe sportieve- en culturele programma’s (skatepark, jeu de boules, markt, 

enz.) zouden niet moeten worden samengedrukt in één enkele ruimte, maar door 

deze te verspreiden profiteren ze juist van de verschillende sferen en kwaliteiten 

van het park.
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oorspronkelijke vraag : Concentratie van het 

programma op het plein tussen de gebouwen

hypothese 1 : verbindt alle sport faciliteiten 

hypothese 2 : verbind de vallei en het bos

hypothese 3 : drie verschillende openbare ruimte 

hypothese 4 : verspreiden van het programma over 

deze openbare ruimtes 
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Drie openbare ruimtes, schaal: 1/2 000
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DE BOSSTROOK

De Bosstrook is een lange (565 m) en smalle (5,50 m) voetgangers- en 

fietsverbinding die recht door het bos loopt, terwijl het de natuurlijke 

hoogteverschillen volgt. Het verbindt de Emiel van Dorenlaan en Herestraat in 

het oosten met de Oude Postbaan en Bergbeemdstraat (via de Paresbemdstraat) 

in het westen. Deze ruimte vormt de ontbrekende schakel in een regionale route, 

door C-Mine en Andre Dumont te verbinden en de driehoek te sluiten die met 

het treinstation wordt gevormd. De oost-west fietsverbinding is hier op zijn plaats, 

vanuit het idee dat een lineair park niet bij voorbaat zou moeten worden vertaald 

in een breed pad langs het water, maar meer als een serie precieze ingrepen, met 

alleen als het nodig is de toevoeging van ontbrekende schakels. 

Ten zuiden van de twee hoofdgebouwen gelegen, biedt de strook een stedelijke 

omgeving die reageert op hun zuidgevels. Zo kan het zwembad worden verbonden 

via een solarium en openlucht activiteiten. Open plekken in het bos kunnen langs 

de strip geleidelijk sportactiviteiten (basketbal, skatepark, klimmuur, tennis, yoga) 

opnemen, en zowel programmatisch als landschappelijk een samenhangende 

reeks gaan vormen. 

De strook is een licht betonnen pad, dat 15 cm boven de grond zweeft. Het 

respecteert de bodemecologie en wordt op veel plaatsen overdekt door 

boomkronen. Op het voetgangersgebied ten noorden ervan kunnen banken en 

kleine fonteintjes gevonden worden en aan de zuidzijde zijn fietsparkeerplaatsen 

verspreid. Bij zonsondergang wordt de strip verlicht met sprookjesachtige 

verlichting, die tussen de bomen is opgespannen. Naast een verbinding en een 

verblijfsplek is strip ook een sportplek: het kan een fantastisch startpunt zijn voor 

wieler- of hardlooptoernooien.
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Van boven naar beneden: mogelijk programma langs de Bosstrook met bos openingen; een schematische terrein in lengtedoorsnede (hoogte schaal x10) langs de 

strook met 8 coherente sequenties ; Werkelijke schaal lengtedoorsnede 
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plan, schaal: 1/1 000

aanzicht, schaal: 1/1 00

N



Walker Evans, Interior Detail, West Virginia Coal Miner’s House, 1935

Robert Mapplethorpe, Philip Glass and Robert Wilson, 1976

Piero della Francesca, Le Triomphe de la Chasteté, 1470

Baldessari Man and Woman with Bridge 1984

Hans-Peter Feldmann, Album, 2008

Hans-Peter Feldmann, Album, 2008

Adolph Gottlieb, Blast, 1957

Hans-Peter Feldmann, Album, 2008

Lewis Baltz, Gilroy, 1967

Lewis Baltz, Motel Swimming Pool, 1967Martin Parr, Bored Couples, 1991

Gerhard Richter, Eis, 2011

Lewis Baltz, Bathroom, 1967

Baldessari, Floating stick with two figures 1972Hubert Robert, Les ruines de Nîmes, 1787

Meret Oppenheim, Red Head, Blue Body, 1936

Woody Allen and actress Tamara “Cleopatra Jones” Dobson, 1971

Frank Stella, Double Gray Scramble, 1973

Hans-Peter Feldmann, Interview, 2009D. Hockney, Christopher Isherwood and Don Bachardy,1968

DE ESPLANADE*

* Het woord esplanade refereert aan een vlak plein dat van oorsprong aan de rand van de 

stad was gelegen, met zicht op het landschap. 

Het plein is gelegen tussen twee imposante gebouwen die tegenover elkaar staan, 

beide met hun entree op het plein gericht. De leegte tussen de gebouwen lijkt op 

eerste gezicht de ideale plek om een stedelijk plein te creëren, door simpelweg 

de twee gebouwen met elkaar te verbinden. Maar bij nadere bestudering worden 

de complexe en moeilijke relaties tussen de twee gebouwen duidelijk. De twee 

richten zich eigenlijk meer op de Stiemerbeekvallei dan op elkaar. Hoewel de 

entrees zich op de ruimte richten, hebben de gebouwen het plein weinig te 

bieden qua stedelijk leven of levendigheid. In de iconografische verzameling 

van Merkwaardige Duo’s hebben we geprobeerd om de veelzijdige relatie in 

beeld te brengen en te ontrafelen, die de gebouwen in relatie tot elkaar en hun 

omgeving onderhouden. Dit onderzoek resulteert in de keuze om een esplanade 

te ontwerpen. Tussen de twee nogal autonome gebouwen functioneert het als 

een derde autonome entiteit, die zich meer op het open landschap richt, als een 

liefdeskind van de twee gebouwen.

De esplanade is een platform van halfverharding dat door een hardstenen 

rechthoek van 34m bij 58m wordt omsloten. Het raakt de gebouwen niet, en steekt 

enigszins uit de helling, waardoor er een balkon ontstaat dat zich op de vallei 

richt. Het laat bewust aan beide zijden groene ruimte over, waarin toegangspaden 

en waterafvoer een plek krijgen. De esplanade zelf is een open ruimte die kan 

worden gebruikt voor bijeenkomsten, wachten, meditatie, discussie, jeu de boules, 

enzovoorts. De smalle stenen rand die de esplanade inkadert wordt gevormd door 

kleine treden die kunnen worden gebruikt om op te zitten.  Na de inspanning van 

sport gaan mensen eerder dicht bij de grond zitten en zijn ze minder bang om 

vies te worden. We denken dat dit uitgangspunt gebruikt en gevierd zou moeten 

worden en dat de bijzondere fysieke relatie die sporters aannemen tot de ruimte 

in het ontwerp moet worden bevestigd. 
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plan, schaal: 1/1 000



DE PARKVERBINDING

De dominante parkeervlakte die zich momenteel voor de twee gebouwen uitstrekt, 

zorgt voor een typisch suburbane relatie tussen de bezoekers en het park, zoals als 

die ook kan worden gevonden op een IKEA terrein. 

 

We stellen voor deze eendimensionale relatie te verbreken. Door het parkeren 

opnieuw in meer geconcentreerde vorm te geven is het mogelijk om een 

verbindende parkruimte te realiseren van waaruit alle verschillende sportfuncties 

kunnen worden bereikt. Dit verbindende figuur komt voort uit een directe en 

efficiënte verbinding van alle relevante bestemmingen. 

Deze ruimte is gemaakt van bestrate paden en natuurlijke weides, die de omgeving 

van de Stiemerbeekvallei dichterbij het sportbos brengen. De brede paden, 

waarop kleine bomen zijn gestrooid, verbinden de voetbalvelden, het parkeren, 

de rivier, de ontsluitingsweg de esplanade, enzovoorts. De parkverbinding is 

voornamelijk bedoeld om van A naar B te lopen, maar wordt daarmee ook ene 

plek van ontmoeting, waarvoor picknickbanken worden geplaatst. Verder kunnen 

hier tijdelijke activiteiten worden georganiseerd, zoals fietsles. 
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De intensiteit van bewegingen in het Sportpark
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BOSOMVORMING

Bos is het meest veelvoorkomende landschapstype in de omgeving van Genk. 

Binnen het stedelijk weefsel van de stad vormt het Sportpark een relatief groot 

bosgebied dat zowel ruimtelijk als ecologisch als een voorpost van de Hoge 

Kempen zou kunnen functioneren, losjes verbonden via campus Bret. 

 

Progressieve bosstrategie :

Het bos is gemengd, maar wordt gedomineerd door de dennen die zijn geplant 

voor de mijnindustrie. Doordat ze weinig licht doorlaten op de grond, is de 

invasieve Amerikaanse vogelkers zo ongeveer de enige soort die kan overleven 

als ondergroei. Ruimtelijk leidt dit tot monotonie en ecologisch zou er veel meer 

diversiteit kunnen worden bereikt. 

Door de Amerikaanse vogelkers te verwijderen en meer open plekken in het bos 

te introduceren door de dennen door de tijd heen selectief te oogsten, ontstaan 

er in dit geval drie meerwaardes. 

Ten eerste zal de leeftijdsopbouw van het bos evenwichtiger verdeeld worden, 

wat op de lange termijn het ecosysteem stabieler zal maken. Ten tweede zullen 

de open plekken in het bos de ontwikkeling van een zoom-mantelvegetatie 

stimuleren, wat de biodiversiteit flink zal vergroten. Ten derde zullen de open 

plekken ook ruimtelijk een interessanter bos opleveren en ontstaat er (beperkt) 

ruimte voor nieuwe activiteiten. 

Natte bossen :

In de hoofd- en zijvalleien van de Stiemerbeek ligt er de potentie voor een 

ander soort bos: Elzenbroekbos, afgewisseld met rietmoeras. In dit gebied gaat 

het herstel van ecologische waardes hand in hand met het verduurzamen van 

het watersysteem, zoals natuurlijke zuivering van grijs water, waterinfiltratie 

en -retentie. Hiermee wordt de afvoer van het water vertraagd, waardoor 

stroomafwaarts de kans op overstromingen wordt verkleind. 

fase 0: gemengd bos met bijna 50% naaldbomen en exotische beplanting 

fase 1:  Deels verwijderen van naaldbos en invasieve exotische beplanting



Belgiê-Johanneskerk
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gelaagde ontwikkeling, bomen, struiken, grassen

optimale fase: open plekken in het bos kunnen worden geactiveerd met programma en creëren meer zicht, en de gelaagdheid zorgt voor meer biodiversiteit.

Mogelijke ontwikkeling van het bos door de jaren heen, door openingen in het bos te creëren, is er meer programmatische ruimte, betere ecologische condities, en 

ruimte voor nieuwe zichtassen. 
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WATERSYSTEEM

Binnen de grenzen van het sportpark is de Stiemerbeekvallei het meest waardevol 

als ecologische corridor.  De ‘Biologische waarderingskaart’ laat het ecologische 

belang van deze zone zien. Waar het hoger gelegen droge bos slechts een 

stapsteen kan zijn in relatie tot de overige bossen, is de vallei van de Stiemerbeek 

de voornaamste ecologische structuur van Genk. Daarom ligt het voor de hand om 

te investeren in de ecologische kwaliteit van dit gebied, en de verbindende functie 

te versterken. 

Spontane dynamiek :

Door het kunstmatige profile van de stroom uit te vlakken, krijgt de spontane 

dynamiek van het water de kans om het rivierbed op natuurlijke wijze opnieuw te 

vormen. Dit gebeurt in drie stappen. Eerst wordt het rivierbed gevuld met grond 

die ernaast ligt, zodat er een ‘level playing field’ voor het water ontstaat. Dit zal 

leiden tot een moeras-achtige situatie, waarin de gehele bodem van de riviervallei 

is verzadigd met water. Door de jaren heen zullen zich nieuwe vlechtende 

stroompjes vormen, die langzamerhand de bodem van de vallei weer ontwateren 

en droger maken, zodat er vele gradiënten van nat naar droog ontstaan. Dit zal 

een natuurlijke vegetatie aantrekken die op zijn beurt weer diersoorten zoals 

libellen, waterjuffers, amfibieën en vogels aantrekt. Dat trekt weer mensen aan die 

dit waarderen, en op zoek zijn naar een natuurervaring. 

Het is belangrijk te vermelden dat de herintroductie van natuurlijke dynamiek 

in de Stiemerbeek op grotere schaal georganiseerd zou moeten worden. In die 

context zou het sportpark als een pilootproject kunnen fungeren. Als eenmaal een 

grotere lengte van de vallei is omgevormd, kunnen grote grazers worden ingezet 

voor beheer; zij zullen op kostenefficiënte manier de ecologische waarde nog 

verder doen stijgen. 

Wadi-systeem :

Het sportpark ligt voor een groot deel op een helling richting de Stiemerbeek en 

het regenwater dat op daken en wegen valt zal uiteindelijk in de beek uitkomen. 

Dit gebeurt in slow motion, dankzij een systeem van wadi’s dat uitkomt in een 

rietbassin dat tegen de vallei aan is gegraven, met langzame overgang ernaartoe. 

Hier wordt het water vastgehouden en gezuiverd voordat het in de beek terecht 

komt. Als men het sportpark vanuit het noorden over de Emiel van Dorenweg 

benadert, opent het rietbassin een fraai doorzicht naar het zwembad en het 

sportcentrum. 



watersysteem: regenafvoer zichtbaar over ‘de verbinding’ , water retentie langs de beek.
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afwateringsrichting

stiemerbeek

waterretentie

afwateringsrichting

stiemerbeek

waterretentie

Huidige situatie fase 1: <10 jaar fase 2: 10 jaar to 30 jaar

steile taluds

betonnen randen

recht beekbedding

onderhoudsintensief 

grasland

verlaagde taluds

beek zoekt zijn eigen bedding 

in losse grond

onderhoudsvriendelijke 

grasland

Verschillende stromen 

in beekbedding

ontwikkeling van 

Elzenbroekbossen

hogere 

waterbergingscapaciteit 
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VERKEER

Het sportpark is goed verbonden voor alle soorten verkeer behalve fietsers. 

Het is voornamelijk gericht op automobilisten. Bij de ingebruikname van het 

nieuwe sportgebouw, en later met de toevoeging van nieuw buitensport- en 

vrijetijdsprogramma, zal het autoverkeer in de toekomst alleen nog maar verder 

toenemen, en daarmee het aantal benodigde parkeerplaatsen. Het masterplan 

voorziet in een aantal nieuwe fietsverbindingen en een geoptimaliseerd 

parkeerveld waarbij kruisingen van auto’s en voetgangers zoveel mogelijk wordt 

voorkomen. 

Fietsroutes

Door nieuwe fietsverbindingen te maken wordt de fiets als vervoersmiddel 

gestimuleerd. De sportgebouwen komen zo langs een centrale knoop in het 

netwerk te liggen, in plaats van aan het eindpunt van een doodlopende route. 

Genk kent natuurlijk een echte autocultuur, maar als de Stiemerbeekvallei wordt 

getransformeerd tot lineair park, zou deze cultuur licht kunnen verschuiven 

richting de fiets. Het nieuwe pad dat van oost naar west door het gebied loopt 

zal de belangrijkste verbinding worden voor fietsers uit het centrum, C-Mine 

en de Hoge Kempen. Vanuit deze route kan de esplanade worden bereikt, 

en kleine fietsparkeervoorzieningen die los worden verspreid langs de route. 

Trucks, brandweerwagens en invaliden kunnen deze route ook nemen, die ook 

verschillende potentiele sportlocaties ontsluit. 

Fietsers kunnen ook op een meer informele wijze over de parkverbinding naar 

de esplanade rijden, vanaf het punt waar de Emile van Dorenlaan de Stiemerbeek 

kruist. Ook uit westelijke richting kunnen fietsers deze route gemakkelijk 

oppakken, zij het dat er geen verhard fietspad in de vallei wordt gemaakt. 

Parkeren

Als alle geplande functies operationeel zijn, zijn er naar schatting op een drukke 

dag 550 parkeerplaatsen nodig, en 10 voor touringbussen. Er is maar weinig 

dubbelgebruik van parkeerplekken mogelijk, omdat veel programma dezelfde 

wekelijkse dynamiek kent. Uitgangspunt dat er zoveel mogelijk parkeren op het 

terrein wordt opgelost. Om verharding te minimaliseren en ook op rustig moment 

een aangename uitstraling in het park te hebben, wordt een groot deel van de 

parkeerplaatsen op gras aangeboden, waar noodzakelijk versterkt met matten. 

In totaal zullen er 300 parkeerplekken volledig verhard zijn, 100 uitgevoerd in 

versterkt gras en de rest op natuurlijk gazon. 

Toegankelijkheid

Voor schoolbussen worden er drie kiss en ride plekken aangeboden die kunnen 

worden bereikt via de korte los op het parkeerterrein. Van daaruit leidt een 

voetpad naar de esplanade. De esplanade is voor iedereen toegankelijk, inclusief 

vrachtwagens en invaliden, ’s winters en ’s zomers.  Rond de gebouwen wordt 

een zone van 3,5 meter leeg gehouden voor brandweerwagens; hier wordt geen 

beplanting aangebracht. 

Van een parkeerhart naar een groen hart
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De verschillende verkeerstromen in het Sportpark



swimming

multifunctionele 
gymzalen

yoga

tennis

tafeltennis

speelbos

skatepark

moutain bike

basketball 

volleyballklettersteigparcour �nse piste

�t-o-meter

voetbal

voetbal

marktruimte 

dakpodium

dakterras petanque 

rots klimmen

frisbee parcours

verkeer leer parcours

biergarten

bestaand programma

Programma korte termijn 

Programma lange termijn

Het sportpark heeft een sterke verzameling programma’s die in te toekomst kan 

worden uitgebreid. Het is niet zinvol om nu het programma te ‘ontwerpen’; dit 

zou op basis van zorgvuldige analyse van de behoeftes en mogelijkheden moeten 

worden gedaan. Wel is er een aantal uitgangspunten, dat voor het masterplan zeer 

belangrijk is. 

Het programma moet kunnen groeien en krimpen door de tijd heen, afhankelijk 

van de interesses en behoeftes van het moment. De structuur moet flexibel en 

krachtig (en groot!) genoeg zijn dat het deze veranderingen in zich op kan 

nemen. 

Het bestaande programma bepaalt het karakter van het park. Het is belangrijk een 

scherp profiel te houden, en dus het type programma (sport, spel, en ontspanning 

in de natuur) te beperken. Geen bungee jump dus. Maar als er slimme 

koppelingen gemaakt kunnen worden die niet precies binnen het profiel passen, 

maar wel veel opleveren (zaal als congresruimte als deze niet voor sport gebruikt 

wordt, fietsverkeersles combineren met zwemles, een restaurant dat gebruik maakt 

van de parking als het rustig is) moet dit worden gestimuleerd. 

Om aan te geven wat in onze optiek mogelijkheden zijn op de korte termijn, 

en wat op lange termijn voorbeelden van programma die het park zou moeten 

kunnen absorberen, staan hieronder een paar lijstjes. 
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PROGRAMMA

bestaand programma

bestaand programma

Programma korte termijn 

Programma lange termijn

Programma korte termijn

bestaand programma

Programma korte termijn 

Programma lange termijnProgramma lange termijn

Mogelijke locatiekaart voor het huidige, het geplande en het toekomstige programma in het Sportpark



DUURZAAMHEID IN HET MASTERPLAN EN ONTWERP

Op niveau van het masterplan speelt duurzaamheid op meerdere fronten een 

sturende rol. We zijn er van overtuigd dat het Sportpark een voorbeeldfunctie kan 

vervullen voor de omgeving; zodat keuzes voor duurzame principes niet alleen 

op deze locatie effect zullen hebben, maar na verloop van tijd ook op andere 

plekken. 

Allereerst is er gezocht naar een sterke hoofdstructuur die ook op de lange 

termijn in opzet niet veranderd hoeft te worden. Dat betekent dat deze veel 

flexibiliteit moet bieden in de hoeveelheid en het type programma, waarover de 

inzichten in de loop va de tijd zullen veranderen. 

Het water- en verkeersysteem vormen de drager van deze structuur. Het is 

belangrijk dat het sportpark zijn bijdrage levert aan een betere waterhuishouding 

in de bodem en in de beken in rivieren. Door de afvoer in de Stiemerbeek te 

vertragen en de opvangcapaciteit te vergroten, wordt een eerste stap gezet. 

Door regenwater dat op daken en verharding valt vast te houden in een systeem 

van wadi’s, dat uiteindelijk op de Stiemerbeek afwatert, wordt een tweede stap 

gezet. Door in de hogere gebieden met halfopen verharding regenwater te laten 

infiltreren, een derde stap.

Voor de organisatie van het verkeer is gebruik gemaakt van het STOP-principe: 

voetgangers en fietsers komen tot aan de voordeur, bussen krijgen dichtbij 

de entrees een kiss en ride zone, en auto’s worden meer naar de zijlijn 

geplaatst. Maar nog belangrijker is de nieuwe fietsverbinding die oost-west 

door het plangebied loopt. Deze vult een ontbrekende schakel in voor het 

langzaamverkeersnetwerk en maakt dat de gebouwen op de site werkelijk goed 

ontsloten zijn voor fietsverkeer. Om ook tijdens de bouwfase de verkeersstromen 

te minimaliseren wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale materialen: 

gravel, beton, Belgisch hardsteen en beplanting van lokale kwekerijen. Nadat 

het terrein is heringericht, gaat de programmering een belangrijke rol spelen. 

Slimme programmering voorkomt onnodig veel verkeersbewegingen. Allereerst 

is het belangrijk te blijven programmeren voor Genk en de toeristen van Genk, 

en geen vraag uit een veel wijdere omgeving te creëren. Ook gecombineerd 

programma (bijvoorbeeld: vader gaat basketballen, moeder en kind gaan naar het 

speelterrein) kan efficiënt verkeer stimuleren; dit zal uiteraard in een latere fase 

verder uitgewerkt moeten worden. 

Nadat de hoofdstructuur goed is ingericht, richten we ons voor de overige 

onderdelen op een meer geleidelijke aanpak via beheer. Door de factor tijd in 

ons voordeel te gebruiken, kan op een voordelige (en dus duurzame) manier 

een betere omgeving worden gecreëerd. Zo kan het bos in de loop van tien jaar 

worden omgevormd; kunnen de gerooide dennen bomen worden gebruikt om 

banken en picknicktafels van te maken, en later om ze weer te vervangen als dit 

nodig is. Nieuwe meandering in de rivier zou kunnen worden gegraven, maar 

kan ook door de dynamiek van het water de vrije loop te laten, in de loop van 

decennia ontstaan. 

We hebben nadrukkelijk ecologische strategieën opgenomen in dit voorstel. Naast 

het feit dat dit altijd goed is, kan een meer dynamisch natuurbeeld en een meer 

intense natuurervaring van de bezoekers op een belangrijk aantrekkingspunt in 

Genk, een bijdrage leveren aan het natuurbeeld van de bezoekers. Hier zitten 

ook zeer veel kinderen bij; het is goed om te schoonheid en intrinsieke waarde 

van natuur te leren kennen, die meer is dan een productiebos of een mooie 

achtergrond voor activiteiten. Door het stedelijke programma zoveel mogelijk te 

verweven met de natuur, wordt het contactoppervlak vergroot 
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De Bosstrook

De Parkverbinding
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De Esplanade

De Parkverbinding vanaf de Stiemerbeek
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De realisering van het plangebied is in drie grote stappen te realiseren. In de 

eerste fase wordt zo snel mogelijk, op basis van het gepresenteerde masterplan 

en het beschikbare budget, de eerste inrichting gemaakt. Het is realistisch 

om te veronderstellen dat voor het beschikbare budget al veel van de ambities 

gerealiseerd kan worden: de bosstrook, de esplanade, een tijdelijke verdichting 

van het huidige parkeerterrein en een eerste aanzet van de bosomvorming. Vanaf 

dat moment kan de bosomvorming blijven doorgaan, als onderdeel van een 

vernieuwd beheersplan. In een tweede fase, als er nieuw budget is georganiseerd, 

kan het middenterrein worden heringericht, met de parkverbinding, de nieuwe 

parkeerplaats en het watersysteem. De rivier kan in een aparte fase worden 

omgevormd, maar de precieze planning hiervan zal vooral afhangen van de 

planning van de gehele Stiemerbeekvallei, aangezien afstemming noodzakelijk is. 

FASERING

fase 1
Plein en Bosstrook

fase 3
Bosomvorming

parkverbinding /watersysteem/parkeerterrein

fase 2
Bosomvorming en sportprogramma

fase 4
Bosomvorming/rivier/ sportprogramma


