EVENCE COPPÉELAAN GENK

OPEN OPROEP 2809

volledige studieopdracht voor de opmaak van een concept- en visienota, de kwaliteitsbewaking van de
visie en eventuele vervolgopdrachten voor de as van stadscentrum tot C-mine,
via de Evence Coppéelaan te Genk

OO 2809 B

Index

0_Naar een strategische visie voor de E. Coppéelaan en haar omgeving: een introductie
I_Over slimme steden(bouw)
II_De E. Coppéelaan en haar omgeving als geheel
2.1_Mogelijkheden
2.2_Eén concept, twee parcours

III_De E. Coppéelaan en haar omgeving als veel
3.1_De stadsboulevard
3.2_Het landschapspad

IV_De E. Coppéelaan en haar omgeving: op naar concept- en visienota
4.1_Elementen voor een concept- en visienota
4.2_Mobiliteit
4.3_Fasering
4.4_Een co-creatieve aanpak
4.5_Ontwikkelen van een concept- en visienota: studiekost

OO 2809 B - Evence Coppéelaan Genk

April 2015

1

0_Naar een strategische visie voor de E. Coppéelaan en haar omgeving: een introductie

Het Genkse stadsbestuur wil onderzoeken op welke wijze het
Stadscentrum en C-mine via de E. Coppéelaan zowel inhoudelijk
als fysisch beter met elkaar kunnen worden verbonden en hoe de
E. Coppéelaan een testruimte kan zijn in het kader van de evolutie
naar een ‘slimme stad’. Er wordt verwacht dat de te ontwikkelen
concept- en visienota voor de E. Coppéelaan het niveau van het goed
doordacht infrastructuur/openbaar domein/publieke ruimte project
overstijgt en ook de mogelijke pioniersrol van de E. Coppéelaan en
omgeving als testruimte in het kader van de evolutie naar een ‘Slim
Genk’ onderzoekt.

Hoe kan de E. Coppéelaan en haar omgeving m.a.w. zowel ruimtelijk
als programmatorisch als hefboom dienen voor de ontwikkeling van
een ‘Slim Genk’.
De E. Coppéelaan, een historisch overgedimensioneerd stuk weg dat
het Genkse weefsel doorsnijdt en tegelijk het Genkse stadscentrum
fysiek verbindt met C-mine, vormt vandaag zo de opportuniteit
tot de ontwikkeling van een doordachte strategische visie over de
verschillende schaalniveau’s heen: het niveau van de E. Coppéelaan
zelf, het niveau van de aangrenzende wijken en tenslotte de stad
Genk zelf.
Voorliggende strategische visie focust op drie hoofdaspecten:
Slimme stad, ruimtelijk ontwerp en co-creatie.
Ze wil concrete oplossingen bieden voor de aanwezige ruimtelijke
knelpunten, een scheppend kader vormen voor de ruimtelijke en
programmatorische ontwikkeling van een 'Slim(mer) Genk' en een
uitgewerkte voorzet doen voor een co-creatieve aanpak die in dit
alles onontbeerlijk zal blijken.
Over slimme steden(bouw)
Dit eerste hoofdstuk schept klaarheid in de vele ladingen die de vlag
smart city dekt, gaat na hoe er letterlijk (ruimtelijk/ontwerp) en
figuurlijk (sociaal/co-creatie) ruimte kan worden gemaakt voor de
slimme stad – en dus een slim(mer) Genk – en brengt de slimme
potenties waarover Genk vandaag al beschikt in kaart.
Dit hoofdstuk vormt de basis voor al wat in de daaropvolgende
hoofdstukken wordt aangereikt.
De E. Coppéelaan en omgeving als geheel
Dit hoofdstuk onderzoekt de mogelijkheden van de E. Coppéelaan
in zijn geheel i.e. als ruimte met een sterke en unieke identiteit,
een combinatie van twee herkenbare figuren, lussen, die het
stadscentrum en C-mine niet enkel met elkaar maar ook met het
omringende weefsel verbinden en de belevingswaarde van de
betrokken straten en het weefsel aanzienlijk verhogen.
De E. Coppéelaan en omgeving als veel
Dit hoofdstuk gaat dieper in op de kwaliteiten van het studiegebied
als een collectie van opeenvolgende verschillende ruimtes en
landschappen, elk met hun eigen karakter, uitzicht, atmosfeer en
‘espace capable’.
Naar een concept- en visienota
De E. Coppéelaan en omgeving bestrijken een redelijk groot gebied.
Het is dan ook relatief onwaarschijnlijk dat het volledige voorstel
onmiddellijk geïmplementeerd zal kunnen worden, al was het maar
omdat sowieso rekening moet worden gehouden met bijv. sociale,
technologische en economische innovatie die op termijn volledig
nieuwe randvoorwaaarden kunnen scheppen.Veeleer dan een tot in
de puntjes uitgewerkt ontwerp (korte termijn), fungeert de concepten visienota als referentiekader dat toelaat om ook adequaat te
kunnen reageren, en succesvol om te gaan, met verandering op
lange(re) termijn. Concept en visie zijn daarom open en flexibel.
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Wat is een ‘slimme stad’?
Hoe maakt men letterlijk (ruimtelijk/ontwerp) en figuurlijk (sociaal/cocreatie) ruimte voor de slimme stad? Wat zijn haar karakteristieken?
Wat moet (ruimtelijk) worden vastgelegd om de slimme ambities een
kans te geven? Hoe creëert men de juiste condities en faciliteert men
ontwikkelingsmogelijkheden? In welk klimaat, welke sfeer gedijt de
‘slimme stad’? ...
Wat betekent dit voor een ‘slim(mer) Genk’ en hoe vertaalt zich dat
naar de E. Coppéelaan en haar omgeving? En hoe kan dit, na de
sluiting van de mijnen en Ford, zorgen voor een nieuwe dynamiek en
een nieuwe identiteit waarmee de stad zich kan profileren maar die
anderzijds ook poogt bij te dragen tot de hertewerkstelling van de
talloze (Ford) arbeiders. Hoe vindt het project voor de E. Coppéelaan
en omgeving m.a.w. aansluiting bij bijv. SALK en TOPLimburg?
Initieel refereerde de term ‘smart city’ naar de technologische innovaties die de ‘werking van de stad’ verbeterden.1 Vandaag dekt
de ‘smart city’ vlag (helaas) vele ladingen, één snelle blik op bijv.
Google volstaat, en roept de term hierdoor initieel vaak meer vragen
op dan dat hij antwoorden geeft. Toch wordt de ‘slimme stad’ beschouwd als de sleutel tot vele oplossingen. Een blik op de projectdefinitie leert dat men er ook in Genk wel wat van verwacht.
Vast staat dat een ‘slimme stad’ vandaag over meer gaat dan die
digitale upgrade die onze steden efficiënter zal maken2. In die steden
wonen ook mensen die samen een gigantisch sociaal kapitaal
vertegenwoordigen, een slimme stad maakt daar gebruik van.
Steden huisvesten traditioneel de plaatsen waar mensen in contact
komen met elkaar, ideeën uitwisselen en samenwerkingen opzetten.
In theorie zet een stad dus aan tot innovatie en werkgelegenheid3.
Om steden aantrekkelijk te maken is een constante in- en uitstroom
van goederen en grondstoffen noodzakelijk. De noodzakelijke
balans stad-natuur is hierbij volledig zoek4. Steden worden hierdoor kwetsbaar. Een gesloten stofwisseling legt de basis voor een
veerkrachtig(er) stedelijk systeem5.
Een ‘slimme stad’
… is een sociaal, technologisch, economisch en ruimtelijk project
waarbij gestreefd wordt naar een duurzaam en veerkrachtig stedelijk
systeem
... is duurzaam en veerkrachtig dankzij een mix van sociale, technologische en economische innovatie en bijgevolg in staat om toekomstige veranderingen allerhande (economische, klimaat, vervuiling,
…) op te vangen.
… heeft een gesloten stedelijk metabolisme en zet in op korte
ketens, het zgn ‘nul-kilometer principe’.
… is een stad van mensen die al het voorgaande mogelijk maken, er
samen aan werken en er verantwoordelijk voor zijn.
… investeert in het fysieke domein en de leefomgeving (betaalbare woningen, maatschappelijke activiteiten, culturele instellingen,
evenementen, …. ) met het doel een lokaal klimaat te scheppen waar
vernieuwing, samenwerking en ondernemerschap gedijen6.
… is een stad vol ‘espaces capables’ en ‘hommes capables’.
1 Clementi A. (2012), “Between smart and green”, EWT | Eco Web Town N° 4, augustus 2012, via http://
ecowebtown.eu/n_4/01_clementi_en.html
2 Dassen T., Hajer M. (2014), Slimme Steden - De opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld, Rotterdam: nai010 uitgevers/PBL uitgevers , p.13
3 Architecture Workroom Brussels (2014), Hoe kunnen Brussel en de rand gedeelde winsten boeken, p.19
4 Dassen T., Hajer M. (2014), Slimme Steden - De opgave voor de 21e-eeuwse stedenbouw in beeld, Rotterdam: nai010 uitgevers/PBL uitgevers , p.37
5 IABR - 2014 - URBAN BY NATURE - catalogus (2014), Rotterdam: Internat. Architectuur Biennale Rotterdam
6 Katz B. (2012), “De terugkomst van de productieve stad: de opmars van de makers”, Making City - 5th IABR
Catalogus, Rotterdam: Internat. Architectuur Biennale Rotterdam, p123-126

I_Over slimme steden(bouw)

‘Espace Capable’
Er bestaat geen enkel Nederlands woord dat in zich dezelfde meerlagige betekenis draag als het Franse ‘capable’. Men zou ‘espace
capable’ kunnen vertalen als ‘bekwame ruimte’, of als ‘ruimte (die)
in staat (is) om’, of ook ‘ruimte met mogelijkheden’...
‘Espaces capables’ zijn onmisbaar in een ‘slimme stad’. Een ’espace
capable’ is een plek waar innovatie wordt gestimuleerd en zichtbaar
wordt. Het is a.h.w. een podium/een etalage voor (ver)nieuwe(nde)
activiteiten en initiatieven, inbegrepen diegene die vandaag niet geprogrammeerd zijn/kunnen worden (omdat men ze nog niet kent).
Een ‘espace capable’ kan zowel een open (publieke) ruimte als een
gebouwde ruimte of een structuur zijn. ‘Espace capables’ bestaan
over de verschillende schaalniveau’s heen. Sommigen spelen een rol
op het niveau van de stad (bijv. een bepaald plein of gebouw), terwijl
andere belangrijk zijn voor de buurt (bijv. een kamer in een woning of
een braakliggende bouwgrond).
Het zijn de plekken waar innovatie gedijt. Het zijn testplekken.
‘Espaces capables’ zijn flexibel en spelen in op wat komt en gaat.
Ze functioneren op korte en langere termijn maar uiteindelijk zijn de
invullingen altijd tijdelijk. ‘Espaces capables’ zijn hierdoor voortdurend in beweging. ‘Espaces capables’ kunnen dus bepalend zijn voor
de identiteit van een gebouw, een straat, een wijk of zelfs een stad.
‘Gen(k)s Capables’
‘Espaces capables’ worden ingevuld door ‘gens capables’. Burgers,
ondernemers, organisaties, … die de ruimte gebruiken om hun
ideeën/activiteiten uit te werken, te testen en te tonen. Dit kan gaan
van Fablab Genk dat (extra) ruimte zoekt, over Energyville dat een
testplek zoekt, of Tesla, of een spin-off van de burgerbrainstorm
G360 die een lokaal zoekt, of bewoners die i.s.m. CSA Genk een
wijk kweek- en pluk initiatief willen lanceren dat tegelijk zorgt voor
het onderhoud van het plaatselijk openbaar domein, of een atelier op
het gelijkvloers van een woning waar gebroken aardewerk een nieuw
design en leven krijgt dankzij 3D printing toepassingen, een soort
ambachtsman 2.0, of de lokale wijk die een verkoopplek zoekt voor
de biologisch geteelde groenten en fruit uit het thuisland, een soort
kruidenier 2.0, of een uitbereiding van de MADFaculty ... De waaier
van mogelijkheden lijkt hier eindeloos en is dat ook. In een diverse
stad als Genk waar ‘Iedereen Genkt’, is dit niet onbelangrijk.

Slim Genk
Er werd reeds aangegeven dat de stad in theorie aanzet tot het
vormen van vernieuwende professionele omgevingen en de uitbouw
van broedplaatsen en voorzieningen die nodig zijn voor (jonge)
ondernemers.
Er zijn in Genk reeds tal van initiatieven die de basis kunnen vormen voor een ‘Slim(mer) Genk’: C-mine met o.a. Fablab Genk en
MADfaculty, Thor met Energyville en Incuba-thor, de Vennestraat,
burgerbrainstorm G360, ...
Belangrijk is echter de ruimtelijke koppeling van deze plekken met
onderzoeksinstellingen en met de actuele sociale dynamieken. Deze
garandeert een goede verankering van ondernemerschap en innovatie in de samenleving en dus het bestaande weefsel. De Vennestraat,
als verderzetting van de ontwikkelingslijnen van C-Mine, lijkt een stap
in de goede richting maar in het algemeen overheerst de indruk dat
die koppeling niet voldoende aanwezig is waardoor de verwachte
dynamiek, bijv. op het vlak van creatieve economie, uitblijft en ook
niet zichtbaar is (en dus wervend werkt).
De E. Coppéelaan en omgeving kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. De sleutelrol is weggelegd voor de reeks potentiele ‘espaces
capables’ aanwezig langs de E. Coppéelaan en in het omringende
weefsel, onder de vorm van open terreinen, individuele woningen en
ook grotere structuren, zoals magazijnen. Ook de geplande herinrichting van de E. Coppéelaan opent perspectieven.

capable (adj.)
bekwaam, capabel, competent, goed, in staat, handelingsbekwaam, goed in iets, kundig,
opgewassen zijn tegen, het niveau bereiken van, kompetent, vakkundig, ter zake kundig,
deskundig, passend, behendig, vaardig, bevoegd
croire capable (v.) (V+comp--de+Ginf)
er voor aanzien, in staat achten tot, toebedenken, toedenken
être capable (v.) (V+de+Ginf)
vermogen
être capable de (v.)
conserveren, inblikken, kunnen, mogen, vermogen, weten
via www.sensagent.com
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II_De E. Coppéelaan en omgeving als geheel
2.1_Mogelijkheden

Wanneer men door het studiegebied loopt, vallen er in feite drie dingen op: de topografie, de verweving van bebouwd weefsel met het
(versnipperde) landschap en de karakteristieken van de E. Coppéelaan zelf (breedte, kaarsrecht, schattoren C-Mine in perspectief).
Opvallend is dat elk van deze elementen de geschiedenis van Genk
in zich draagt. Elk op hun manier vertellen (de versnippering van)
het landschap, (de fragmentatie van) de steilrand en (de ontwikkeling van) de E. Coppéelaan: het verhaal van het Woeste Land, het
Gemaakte Land en het Tussenland1.
Het was lang relatief rustig in Gen(c)k en omstreken. Zo toont ook
de Vandermaelenkaart (ca.1870): beperkte landbouwactiviteiten op
de schrale zandgrond met heidevegetatie (gevolg van de ontbossing
in de Middeleeuwen) doorsneden en gestructureerd door de groene
beekvalleien van de Stiemerbeek en de Dorpsbeek. Langs de Dorpsbeek, aan de voet van het prominent aanwezige Kempens Plateau,
ligt Genck. Van de E. Coppéelaan of haar tracé is nog geen sprake.
De ontdekking van steenkool in het begin van de 19de eeuw leidt tot
de ontginning en kolonisatie van het landschap. Het landschap wijzigt
sterk: het plateau wordt vol naaldbossen geplant (voor de mijnindustrie) en op het tracé van de huidige E. Coppéelaan wordt, als onderdeel van een groter buurtringspoor langs alle mijnsites, een spoorlijn
aangelegd die de mijnsite van Winterslag en het stadscentrum met
elkaar verbindt (zie o.a. Buur synthesekaart, ca. 1930). De verstedelijking van het plateau (én de versnippering van het landschap, én de
fragmentatie van de steilrand) wordt hiermee ingezet.

Situering

terug in de tijd

Op o.a. de topokaart van 1955 is te zien hoe de verstedelijking zich
verderzet o.a. onder de vorm van meerdere linten waaronder de E.
Coppéelaan, de Nieuwe Kuilenweg en de Winterslagstraat, die (auto)
verbindingen leggen tussen de verspreide sites. Er ontstaan hierdoor
kamers in het landschap. De steilrand wordt op bepaalde plaatsen
voor het eerst doorsneden.

Situering

terug in de tijd

De verdere verstedelijking en de komst van de snelweg leidt naast
een verdere versnippering van het landschap en fragmentatie van
de steilrand, ook tot het ontstaan van nieuwe landschappen zoals
parken en tuinen. Deze trend zet zich tot op vandaag door.
Daarnaast is op de topokaart van 1970 duidelijk te zien hoe men
initieel het idee had om de afrit 31 Genk-Centrum via de E. Coppéelaan te laten lopen, wat haar overdimensionering verklaart.
De overdimensie van de E. Coppéelaan, de diversiteit aan lanschapsfragmenten en opmerkelijke topografie met de (gefragmenteerde)
steilrand bepalen vandaag de (ongekende) kwaliteiten van de E. Coppéelaan en haar omgeving. Ze vormen een interessante basis voor
toekomstige ontwikkelingen van en in het gebied.

L1: transformatie plateau/steilrand
L2: transformatie landschap
L3: transformatie E. Coppéelaan
L4: topokaart via Naar een visie voor rasterstad Genk ©BUUR
L5: overzichtskaart ©BUUR

ca. 1990

ca.2010
1
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een systeem van twee lussen

II_De E. Coppéelaan en omgeving als geheel
2.2_Eén concept, twee parcours

De E. Coppéelaan in zijn geheel is niet te beschouwen als één as die
het stadcentrum/station met C-Mine verbindt maar eerder als een
complexer systeem van verschillende trajecten die stadscentrum/
station/C-Mine met elkaar linken. Alle trajecten hebben met elkaar
gemeen dat ze opgebouwd zijn uit een sequentie van plekken die als
‘espaces capables’ de basis kunnen leggen voor de verdere uitbouw
van een ‘Slim Genk’. Samen vormen die trajecten twee lussen die
op zichzelf ook het zwaartepunt vormen van een fijner netwerk van
mogelijke en toekomstige ‘espaces capables’ dat zich doorheen het
weefsel beweegt.
De lus
‘In de topologie, een deelgebied van de wiskunde, is een lus [...]
een pad, waarvan het startpunt van de lus gelijk is aan het eindpunt
van de lus.’1

Hard parcours met ‘espaces capables’

Een lus beschrijft dus een reeks van punten in de ruimte waarbij elk
punt als begin- en eindpunt van de reeks kan fungeren.
In de stedelijke ruimte definieert een lus een parcours langs de
verschillende potentiële betekenisvolle plekken in die ruimte, i.e. de
E. Coppéelaan en omgeving.
Als gesloten continue stedelijke ruimte laat de lus toe, tussen start
en aankomst, een traject af te leggen zonder tweemaal op dezelfde
plaats te zijn gepasseerd. Elke stap vooruit is een ontdekking en
schept nieuwe verwachtingen. In de verbinding tussen twee polen,
bijv. het stadscentrum en C-Mine, betekent dit een aanzienlijke surplus in belevingswaarde.
De lus is m.a.w. een krachtig element. Binnen het stedelijk weefsel
creëert ze dynamiek, identiteit en samenhang. Interessant is ook
dat zgn. short-cuts binnen lussen nieuwe lussen en dus mogelijke
trajecten creëren.
De E. Coppéelaan en omgeving worden gedragen door twee lussen.
Beiden zijn vandaag reeds aanwezig. Er is een zgn. hard mineraal
parcours en een zacht landschappelijk parcours. Beiden beschrijven
ze een traject langs een reeks betekenisvolle plekken – ‘espaces
capables’ – die de pool stadscentrum/Genk Station verbinden met
de pool C-Mine (en omgekeerd).
Het mineraal parcours: een achtvormige stadsboulevard
Vandaag doorsnijdt de E. Coppéelaan het omliggende weefsel zonder
er schijnbaar mee te interageren. Wat onmiddellijk opvalt, is niet alleen de overmaatsheid van de ruimte maar ook, en misschien vooral,
de hoeveelheid on(der)benutte ruimte op en langs de straat ondanks
die overmaatsheid. Nochtans is de E. Coppéelaan een van de meest
logische en potentieel waardevolste trajecten tussen het stadscentrum en de creatieve hub C-Mine.

Zacht parcours met ‘espaces capables’

Ook het stadsbestuur is zich hiervan bewust en wenst daarom de
mogelijkheden van de E. Coppéelaan maximaal te benutten.
De ambitie hierbij is niet min. Het opzet is de ontwikkeling van een
visie die de aanpak van een aantal (lokale) ruimtelijke problemen
combineert met een 21ste eeuwse ambitie van een ‘Slim Genk’.
Op ruimtelijk vlak moet het voorstel in de eerste plaats de samenhang in het stadsweefsel versterken en de (beleving van de) verbinding tussen het stadscentrum/Genk Station en C-Mine optimaliseren
1

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lus_(topologie) laatst geraadpleegd op 17.04.2015
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E. Coppéelaan: bestaande situatie

E. Coppéelaan: nieuwe stadsboulevard

Vennestraat/Nieuwe Kuilenweg/Winterslagstraat: bestaande situatie

Vennestraat/Nieuwe Kuilenweg/Winterslagstraat: nieuwe stadsboulevard

II_De E. Coppéelaan en omgeving als geheel
2.2_Eén concept, twee parcours

en veraangenamen. Daarnaast wordt gevraagd de relatie van de
vernieuwde E. Coppéelaan met het station te versterken, waardoor de
Winterslagstraat in het verhaal wordt betrokken, en tenslotte wordt
verwacht dat ook de kosmopolitische sfeer van de Vennestraat wordt
meegenomen in het verhaal. De Nieuwe Kuilenweg tenslotte verbindt
het einde van de Vennestraat op evidente wijze terug met E. Coppéelaan. Er vormt zich zo op quasi evidente wijze een achtvormige
lus die het stadscentrum/Genk Station, C-Mine en de Vennestraat
met elkaar verbindt en die de basis vormt voor de geformuleerde
ruimtelijke ambities.
Daarnaast ziet men de E. Coppéelaan, i.e. de achtvormige lus, en
omgeving als testzone in het kader van de evolutie naar een Slim
Genk. Er wordt hierbij in de eerste plaats gedacht aan innovatieve
vervoersconcepten en vernieuwende programma’s.
De E. Coppéelaan als een combinatie van ‘slow verbinding’, ‘hedendaagse stadsboulevard’ en ‘testruimte’.
Voorliggende visie combineert het idee van de herinrichting van de
publieke ruimte langs de acht als basis voor ontwikkeling en transformatie met het idee van een (innovatieve) openbaar vervoerverbinding tussen het stadscentrum en C-Mine langs hetzelfde traject.
De verschillende (potentiële) ‘espaces capables’ op en langs het parcours zorgen voor de eerder aangehaalde noodzakelijke ruimtelijke
verankering die de basis kan vormen voor een ‘Slim Genk’ en voor
de E. Coppéelaan en omgeving als ‘testruimte’.
Ruimtelijk is de acht opgebouwd uit twee delen: de E. Coppéelaan
enerzijds en het stuk Vennestraat/Nieuwe Kuilenweg/Winterslagstraat anderzijds.
E. Coppéelaan
De continue stedelijke ruimte van de E. Coppéelaan hervindt haar
maat door haar op te vatten als een combinatie van twee heldere
ruimtes: een harde, minerale ruimte en een zachte groene ruimte.
De minerale ruimte is opgevat als een langwerpig plein en wordt
ontwikkeld als een doorlopende gemengde ruimte met minimale
hoogteverschillen. Een gemengd gebruik (voetgangers-fietsersauto’s en openbaar vervoer) en doordacht geplaatste reeks bomen in
combinatie met intelligent opgesteld straatmeubilair organiseren de
ruimte. De ‘zone voor (innovatieve) mobiliteit’ blijft zo duidelijk leesbaar ondanks het gemengde karakter van het geheel. In doorsnede
onderscheidt men gemiddeld: min. 6,5m ‘promenade’ en 8,5m
‘zone voor (innovatieve) mobiliteit’.
De ‘promenade’ loopt door tot tegen de gevels van de gebouwen.
Hierdoor ontstaat een meanderende ruimte waar tal van (sociale)
activiteiten kunnen plaatsvinden (bijv. skateterrein of een ontmoetingsplek voor de jeugd).
De ‘zone voor innovatieve mobiliteit’ is opgevat als een testzone
met oog voor dagdagelijkse verzuchtingen d.w.z. er is ruimte voor
bijv. innovatieve openbaar vervoersconcepten langsheen de lus, een
gesloten circuit, maar tegelijk kan men er vandaag ook ‘gewoon’ parkeren en garandeert het de (auto)toegankelijkheid van de woningen
en activiteiten langs de randen. Het organiseren van een lusvormige
openbaar vervoersverbinding (met een bus?met driverless cars?
….) tussen de polen, het inrichten van zones voor autodelen en het
voorzien van een systeem, met laadpunten, voor e-bikes kunnen
eerste stappen zijn in de richting van innovatie.
De flexibiliteit van de minerale ruimte (doorlopend, minimale

hoogteverschillen) laat op relatief eenvoudige wijze aanpassingen in/
van de testruimte toe op maat van de actuele noden. Zo ook voor
de hiervoor beschreven ‘testsituatie’. Het spreekt voor zich dat de
ruimte in de toekomst eenvoudig andere ‘testsituaties’, bijv. scenario
geen auto enkel hoogwaardige openbaar vervoerverbinding, toelaat.
De groene ruimte is opgevat als een lineair park dat zich uitstrekt tussen het stadscentrum en C-Mine. De gemiddelde minimale breedte
bedraagt 20m. Als men stelt dat het minerale gedeelte eerder een
formeel traject tussen stadscentrum en C-Mine definieert, dan staat
het park voor de informelere, recreatieve verbinding. Het extensief
onderhouden groen is opgevat als een combinatie van pioniersvegetatie, veldbloemen en inheemse planten e.d. Het accentueert het
‘wilde’, natuurlijke karakter van de ruimte. Er is ruimte voor sport,
spel en ontspanning maar ook voor innovatie. Doorheen het groen
beweegt zich een pad waarlangs picknick tafels, banken, speelplekken, openluchtfitnesstoestellen, tuinen enz... elkaar afwisselen.
Daarnaast bevinden zich in het park ook een reeks boxen, luifels en
pleinen. Als ‘espace capable’ stimuleren zij innovatie en worden zij
testplekken. Ze zouden bijv. kunnen fungeren als ateliers, kiosken,
pop upplekken, marktplaats voor de wijk, landbouw 2.0 kweekplek,
.... Ze zijn een staalkaart van wat er in Genk leeft.
Langs de randen zijn er plaatselijk mogelijkheden tot het testen van
grootschalige(re) invullingen en activiteiten (zie hoofdstuk III)
Vennestraat/Nieuwe Kuilenweg/Winterslagstraat
Een ander, kleinschaliger type weefsel (rijwoningen) karakteriseert dit
deel van de acht. Door de sectie van de Vennestraat, zachte zone aan
weerszijden en een zone voor innovatieve mobiliteit in het midden,
ook langs de Nieuwe Kuilenweg en Winterslagstraat door te trekken
ontstaat ook hier een continue ruimte. Het interessante is dat dit type
weefsel en dit type inrichting potentieel andere vormen van innovatie
kan stimuleren dan deze die hun plek vinden op of langs de E. Coppéelaan. Het huidige karakter van de Vennestraat en de wijze waarop
de randen er zijn opgeladen, toont de (innovatieve) potenties van
de andere stukken. De straat van de zintuigen zou een voortzetting
kunnen krijgen in bijv. de straat van de ambacht 2.0 waar de ‘maakkracht’ van de stad zichtbaar wordt.
De zone voor innovatieve mobiliteit is ook hier een testzone met oog
voor de dagdagelijkse verzuchtingen. Ook hier kan worden nagedacht over het herorganiseren van de parkeerzones, het vergroenen
van de straat, het voorzien van laadpunten voor e-bikes, enz...
Extra aandacht tenslotte gaat naar de verknoping tussen de stadsboulevard en het landschapspad ter hoogte van de Nieuwe Kuilenweg. De eerste aanzet voor de Nieuwe Kuilenweg 2.0 zou hier
moeten gebeuren.
Doorsteken
Op strategische plekken zijn doorsteken voorzien die toelaten om via
het residentiële weefsel door te steken van de E. Coppéelaan naar de
Vennestraat/Nieuwe Kuilenweg/Winterslagstraat en omgekeerd. Door
hieraan haltes van het lusvormig openbaar vervoersysteem te koppelen ontstaat een fijnmazig systeem (in wijzer- of tegenwijzerzin) dat
de omringende wijken en de twee polen, stadscentrum/Genk Station
en C-Mine, op een eenvoudige manier met elkaar verbindt.
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Een sequentie van landschappen: Stiemerbeekvallei

Een sequentie van landschappen: naald- en loofbossen

Een sequentie van landschappen: tuinen

Een sequentie van landschappen: parken

II_De E. Coppéelaan en omgeving als geheel
2.2_Eén concept, twee parcours

Het groen parcours: het landschapspad
Vaak gelegen achter en tussen de bebouwing en daarom minder
onmiddellijk zichtbaar en waarneembaar, ligt de tweede lus: het
landschapspad. Het landschapspad is een continue groene ruimte
opgebouwd uit een sequentie van verschillende landschapsfragmenten die als één groot landschapspark met het bestaande weefsel
verweven zijn.
Een pak omwonenden woont dus, vermoedelijk vaak zonder het zelf
te beseffen, in en langs een landschapspark. Nochtans zijn grote
delen ervan zijn vandaag reeds via (in)formelere paden met elkaar
verbonden en toegankelijk. De formele realisatie van het landschapspad kan hier de aandacht op vestigen.
Als zachte verbinding vormt het landschapspad een interessante
alternatieve verbindingsroute tussen het stadscentrum/Genk Station
en C-Mine. De belevingswaarde van het groene landschappelijke
karakter contrasteert met het stedelijke karakter van de stadsboulevard. Terwijl het landschapspad en het landschapspark staan symbool voor de sterke aanwezigheid van groen en landschap binnen het
Genkse weefsel, staat de stadsboulevard eerder symbool voor het
kosmopolitische en innovatieve karakter van de stad.
Naast het stadscentrum/Genk Station met C-Mine verbindt het
landschapspad de E. Coppéelaan en omgeving met de grote landschappelijke structuren die in en rond Genk aanwezig zijn zoals de
Stiemerbeekvallei, de mijnterril van Winterslag en het park rond de
sportcampus.
De sequentie van landschappen is tevens het verhaal van de geschiedenis van Genk. De biodiversiteit van de vallei van de Stiemerbeek en de zandgronden herinneren aan de periode van het Woeste
Land, de fragmenten naaldwoud aan de mijnen en het Gemaakte
Land en de tuinen en parken staan symbool voor de verstedelijking
en suburbanisatie van Genk ten tijde van het Tussenland2.

2 het Woeste Land, het Gemaakte Land, Tussenland: zie ook Maat-ontwerpers (2013), Ontwerpend onderzoek
Territoriaal Ontwikkelingsprogramma CENTRAAL LIMBURG
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sportvoorzieningen

infopunt E. Coppéelaan
creatieve sokkel /’espace capable’+ cohousing

Bochtlaanplein

Expo Ateliers/’espace capable’
+ wonen

III_De E. Coppéelaan en omgeving als veel
3.1_De stadsboulevard

Het beeld van de twee herkenbare lussen kan niet ontkennen dat men
langs beide parcours voortdurend passeert langs plekken met een
duidelijke eigen identiteit (naast de identiteit die ze ontlenen aan het
feit dat ze langs de lus liggen), als episodes in het overkoepelend
verhaal. Dit hoofdstuk zoomt in op die verscheidenheid in de eenheid
en op de kwaliteiten en mogelijkheden die dat met zich meebrengt.
BOCHTLAAN PLEIN
Vandaag is deze omgeving een anoniem kruispunt van straten met in
het midden een aantal onbeduidende groene zones. Het project voor
het Hof van Gan en het BPA C12 Zavelplein vormen echter de eerste
tekenen van transformatie. Het Hof van Gan project zal een stedelijke
voorzijde creëren aan de oostzijde van het gebied en het BPA stelt
een iconisch gebouw als een architecturaal einde in de zichtas van
de E. Coppéelaan en met een mooi uitzicht op C-Mine voor.
Het project stelt voor om een multifunctionele pool met een groot
plein te realiseren, symbool voor het veranderend stedelijk karakter van de E. Coppéelaan en de Bochtlaan. Als middelpunt van de
achtvormige stadboulevard en gelegen op het hoogste punt van het
Kempens Plateau, dus om meerdere redenen zeer zichtbaar, is dit
project belangrijk. Het project stelt voor om drie torengebouwen te
realiseren rond het nieuwe plein. Deze zullen ook zichtbaar zijn vanuit
de stad en deel uitmaken van de Genkse skyline waarbij ze een (visuele) relatie aangaan met de torens van C-Mine en de andere hoge
residentiële ‘slabs’ ten zuiden van het centrum.

Stap 01
Als de eerste stap wordt voorgesteld van het kruispunt een plein te
maken. Een doorlopend uniform oppervlak dat de ruimte, nu versnipperd en niet bruikbaar, reorganiseert. De nieuwe open ruimte is
herkenbaar en draagt bij tot de identiteit/herkenbaarheid van dit deel
van de stad. Een groenzone voor het Hof van Gan is opgevat als een
(intieme) tuin voor de bewoners en mensen op leeftijd.
Aan de zuidkant van het plein wordt een ankergebouw voorzien,
dat een vliegwieleffect kan hebben voor de hele zone. Geplaatst op
een multifunctionele sokkel zal de woontoren even hoog worden
als de bestaande toren aan de westzijde van het plein. Het plein zelf
is opgevat als één groot podium voor initiatieven en activiteiten allerhande, één grote ‘espace capable’ in open lucht, op maat van cocreatieve processen en activiteiten. Daarom ook, het zeer eenvoudige
ontwerp: een open oppervlak met een aantal beweegbare banken
en een maximum aan flexibiliteit. Het plein zal worden uitgerust met
(verzinkbare) marktkasten waardoor een breed gamma aan activiteiten mogelijk wordt gaande van marktachtige evenementen tot open
lucht spektakels. Deze ruimte kan worden georganiseerd met licht
en verplaatsbare constructies die ruimte maken voor workshops,
showrooms en ateliers. Etalages van/voor een ‘Slim Genk’. Of een
grote markt, waar de ambachtsman/vrouw 2.0 zijn/haar werk toont
en verkoopt; of een biologische markt, waar alle groenten en fruit
geteeld in omliggende wijken wordt verkocht, volledig in lijn met het
idee van de 0km landbouw.
Stap 02
De tweede stap voorziet dat het plein een meer dense stedelijke
plek wordt. De nieuwe woongebouwen worden even hoog als de
bestaande toren. Ze krijgen een vrij invulbare sokkel die kan inspelen
op de noden van de omliggende wijken. De sokkel is volledig open
naar het plein om maximale interactie te garanderen en te stimuleren
tussen binnen en buiten.
Aan de zuidzijde van het plein wordt een luifel voorzien, een lichte
structuur die de ruimte voor een mogelijke ‘espace capable’ definieert. De luifel ligt in het verlengde van de busweg en zo in de as van
de toekomstige toegang tot het hart van BPA C12. Onder de luifel
worden ook de haltes voor openbaar vervoer voorzien. Eén langs de
Winterslagstraat en één langs de Bochtlaan.

Mogelijkheden
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Bochtlaanplein: stap 01

Bochtlaanplein: stap 02

III_De E. Coppéelaan en omgeving als veel
3.1_De stadsboulevard
Bochtlaanplein: snede bestaande situatie (richting videotheek)

Bochtlaanplein: snede nieuwe situatie (richting videotheek)

Bochtlaan plein: impressie
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technische ruimte
hard- en softwaredelen

coworking/’gen(k)s capable’

groene parking/autodelen/e-bike
lunch/ontmoeting
luifelstructuur/’espace capable’

nieuwe woontypologieën
atelier ambachtman 2.0

III_De E. Coppéelaan en omgeving als veel
3.1_De stadsboulevard

MAGAZIJNEN
Het (commerciële) magazijn is een terugkerend gebouwtype langs
de E. Coppéelaan. Ze bevinden zich vooral langs de oostzijde van
de weg en roepen een soort herinnering op aan iets wat de as nooit
was: een snelweg. Net daardoor lijken ze ook buitenproportionele
volumes in verhouding tot het overige stedelijke weefsel dat zich
mettertijd ontwikkelde en hoofdzakelijke bestaat uit residentiële
gebouwen aan een lage dichtheid.
Grote, open, verharde, private ruimtes die momenteel vaak dienst
doen als parking scheiden de gebouwen van de E. Coppéelaan. Die
ruimtes moeten worden opgewaardeerd en meegenomen in het
concept en de visie voor de ontwikkeling van de stadsboulevard.
De basisaanpak voor de transformatie van die grote ‘dozen’ in ‘espaces capables’ voor het toekomstige Genk is de ontwikkeling van een
losstaande overkapping die de ruimte definieert en die tegelijk dienst
doet als energieplatform en als flexibel oppervlak voor nieuwe activiteiten. Dat dak, dat zich deels boven de magazijnen en deels boven
de open/publieke ruimte bevindt, heeft een dubbele functie: het vormt
een naadloze visuele verbinding tussen de gebouwen en de stedelijke
ruimte van de E. Coppéelaan, er ontstaat op die manier een reeks
overdekte pleinen langs de stadsboulevard. Tegelijk fungeert het als
een belangrijke hefboom voor de transformatie van de bestaande
volumes eronder en als democratisch oppervlak voor de creatie van
nieuwe gebouwen erboven.
De renovatie – haast een metamorfose – van de commerciële magazijnen moet tot stand komen via een proces van co-creatie tussen de
publieke administratie, private eigenaars en ‘Gen(k)s Capables’. Dat
moet leiden tot economische en bouwkundige ideeën voor de herkolonisatie van de bestaande volumes als incubatoren voor innovatie.
Die trekken op hun beurt private investeerders, onderzoeksinstituten
en verenigingen aan, wat mettertijd kan leiden tot een transformatie
van de bestaande gebouwen.
Stap 01
Een eerste stap voorziet de constructie van een ‘energiedak’ met
zonnepanelen dat elektriciteit produceert voor bestaande en nieuwe
activiteiten (in gebouwen die functioneel zullen worden veranderd).
De twee volumes die uitkomen op de E. Coppéelaan en momenteel

Mogelijkheden

fungeren als woon- en kantoorruimte, bieden ruimte voor kleine ateliers van innovatieve ambachtslui en coworking. Deze worden visueel
verbonden met de publieke ruimte van de stadsboulevard en kunnen
volledig worden geopend naar de publieke ruimte.
De bestaande bewoonbare oppervlakte blijft behouden maar verhuist
mettertijd naar boven (bovenop de luifel). De bouw van een trap die
het dak kruist, zorgt voor een directe toegang van het gelijkvloers tot
het hogere niveau. Dat maakt de nieuwe residenties onafhankelijk
van de lagergelegen nieuwe activiteiten. De commerciële activiteiten
in het magazijn blijven op hun beurt bestaan zonder te interfereren
met de nieuwe functies.
Stap 02
De tweede stap omvat de conversie, of beter het hergebruik, van
de ruimtes waar zich vandaag commerciële activiteiten afspelen. Zij
worden getransformeerd in een grote incubator voor nieuwe en innovatieve activiteiten voor een Slim Genk. De brede, open, gedeelde
en flexibele ruimte biedt plaats aan nieuwe ondernemingsactiviteiten,
ateliers en coworking. Verder zijn er gemeenschappelijke ruimtes
waar hard- en software functioneel worden gedeeld, plaatsen voor
ontmoeting– zoals lunchplekken, plaats voor overleg, een kinderspeeltuin. Ten slotte zijn er ook nieuwe types flexibele woningen
die men tot open zakenruimte kan omvormen maar waarin men
evengoed een rustige, intieme privésfeer kan creëren.
Tegelijk kan deze grote ruimte plaats bieden aan bijv. een grote
‘nulkilometer’ landbouwmarkt waar bioproducten worden verkocht
afkomstig uit de serres en de private (moes)tuinen, verspreid in
het omringende residentiële weefsel, of afkomstig zijn uit de naburige wijktuinen. Het is een overdekte ruimte die men volledig kan
doorkruisen en die onmiddellijk zichtbaar en herkenbaar is vanop de
stadsboulevard, dankzij de continue publieke ruimte die onder het
dak en in het magazijn doorloopt.
Boven het dak maken de zonnepanelen gaandeweg plaats voor
nieuwe multifunctionele gebouwen ontwikkeld volgens een dragende
structuur die de definitie van de grote interne ruimten totaal vrij laat
en waarin de flexibele en aanpasbare ruimten worden afgewisseld
met dienstenblokken waarin zich de noodzakelijke technieken en
diensten bevinden. Hier is er plaats voor laboratoria en innovatieve
onderzoeksinstituten, voor woon- en werkeenheden, of voor publieke
dienstverleners die bijdragen tot het versterken van het sociale weefsel dat onmisbaar is in een slimme stad.

Bestaande Toestand
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E. Coppéelaan/magazijnen: stap 01

E. Coppéelaan/magazijnen: stap 02

III_De E. Coppéelaan en omgeving als veel
3.1_De stadsboulevard

E. Coppéelaan/magazijnen: snede bestaande situatie (t.h.v. carwash richting C-Mine)

E. Coppéelaan/magazijnen: snede nieuwe situatie (t.h.v. carwash richting C-Mine)

Stadboulevard/magazijn: impressie
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wonen/cohousing/...
‘creatieve’ binnenplaats/terras
de ‘creatieve passage’

ateliers/werkruimtes/
étalages /’espace capable’

zorgwonen/wonen voor ouderen/
één- en meergezinswoningen

atelier/werkplaats/
‘espace capable’
belvédère/panoramische
wandeling

nieuwe binnenplaats
school
kiss ‘n ride/e-bike/...

III_De E. Coppéelaan en omgeving als veel
3.1_De stadsboulevard

DE SCHOOL MET DE BIJBEL EN DE KERK
De omgeving van de School met de Bijbel en de kerk is één van de
meest interessante plekken langs de E. Coppéelaan. Gelegen halfweg
tussen de Stiemerbeekvallei en het Bochtlaanplein, én op de kruising
met het toekomstige landschapspad vormt de site een uitgesproken
opportuniteit om te fungeren als centrale activiteitenpool voor de hele
straat. Het creëren van deze centrale plek met nieuwe open ruimtes,
tuinen en het toevoegen van (een) nieuwe functie(s) zou één van de
strategieën kunnen zijn om de mentale afstand tussen het stadscentrum/Genk Station en C-Mine te verkleinen. Het creëren van ‘stapstenen met mogelijkheden’ langsheen de E. Coppéelaan zou één van de
aangewezen strategieën kunnen zijn om de ruimte te herinrichten en
de kwaliteit van de omgeving te verhogen.
De bestaande parking langs de kerk is de enige open ruimte met
een mooi uitzicht, vanop de steilrand, over het landschap in zuid
zuidwestelijke richting. Tegenover de site, aan de overzijde van de
straat, ligt een parkachtig terrein dat deel kan uitmaken van een
grotere groen structuur. Ten noorden tenslotte bevindt zich een van
de weinige quasi onbebouwde plekken langs de E. Coppéelaan: een
potentieel interessante mogelijkheid voor investeerders.
Stap 01
In een eerste stap stelt het project voor om de aanwezige open
ruimte voor en rond de kerk en de school te herorganiseren. In feite
is alles al aanwezig en is er enkel nood aan een duidelijke visie en
programma. De ruimte aan de voorkant van de school wordt een
grote speeltuin voor de kinderen, met speelvelden, groene ruimte en
een fietsenstalling. Het concept stelt een veilige afgesloten ruimte
voor rond de school waar de kinderen onbezorgd kunnen spelen. De

Mogelijkheden

auto- en busparking krijgt een nieuwe plek naast het gebouw. Ook
zal de kerk zichtbaarder worden vanaf de straat. De relatie tussen
de kerk en de straat is vandaag eerder onduidelijk. Het project stelt
daarom voor de bestaande parking om te vormen tot een kerktuin
met banken en bomen. Deze tuin kan doorlopen aan de overzijde
van de E. Coppéelaan en zo de verbinding maken met het bestaande
park tegenover de school. Het voorstel omvat ook de zuidwestzijde
van de site vanwaar men het zicht heeft over de stad. Hier komt een
panoramisch wandelpad met belvedère op het landschap dat tegelijk
het kerkplein met de lagergelegen Oude Hostartstraat verbindt. Aan
de noordzijde tenslotte worden, als afsluiting van het plein, woningen voorzien. Het geheel is opgevat als een langwerpig residentieel
volume op een multifunctionele, doorwaadbare sokkel. Er zijn
panoramische terrassen en binnenplaatsen die aansluiten op een
publieke passage die de verbinding maakt tussen de E. Coppéelaan
en de Oude Hostartstraat. De grote terrassen zijn ideale plekken voor
kruisbestuiving en co-creatie: direct zichtbaar vanaf de straat met
een mooi uitzicht op de stad.
Stap 02
In een tweede stap zou de ‘virtuele omheining’ een gebouw kunnen
worden, een soort ‘zwevende’ ‘espace capable’. Dit opent nieuwe
perspectieven en kansen voor de school, maar ook voor de stad. Bijvoorbeeld: ruimte voor een (nieuwe) muziekschool of voor ateliers/
co-working ruimtes met zicht op de E. Coppéelaan. Wat gebeurt,
is direct zichtbaar van de straat. De voetganger wordt een onderzoekende toeschouwer, een co-creatie partner. Het gebouw staat op
‘pilotis’, om de relatie tussen de straat en het bestaande complex te
behouden, maar om tegelijkertijd een echte binnenplaats te creëren
voor de school en de kerk .
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School met de Bijbel en Kerk: stap 01

School met de Bijbel en Kerk: stap 02
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School met de Bijbel en Kerk: snede bestaande situatie (richting C-Mine)

School met de Bijbel en Kerk: snede nieuwe situatie (richting C-Mine)

Stadboulevard t.h.v. School met de Bijbel: impressie
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de groene stadsboulevard

het groen plein
de nieuwe voetgangers- en fietserspasserelle
toegang tot C-Mine

uitgeruste strip t.h.v.
de Stiemerbeekvallei
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KRUISPUNT E. COPPÉELAAN-WESTERRING
Het project van de E. Coppéelaan ter hoogte van het kruispunt met
de Westerring is van strategisch belang voor de realisatie van de
stadsboulevard die de twee stedelijke polen, centrum/Genk Station
en C-Mine, met elkaar verbindt.
De huidige configuratie van de E. Coppéelaan, ontworpen en opgevat
als een snelle toegangsweg, is echter buiten proportie ten aanzien
van de werkelijke verkeersstroom.
Het verkeersluw maken van de straat, door de transformatie in een
innovatieve stadsboulevard, zal de verblijfskwaliteit en de ervaring
van deze verbinding tussen het stadscentrum en C-Mine ten goede
komen; tegelijk is het tevens de bedoeling om op dit specifieke punt
het ecosystem van de Stiemerbeek vallei, waar de Westerring door
heen snijdt, maximaal te herstellen.

Stap 02
In een verdere toekomst zou de brug verbreed kunnen worden voor
openbaar vervoer dat op die manier losgekoppeld wordt van het
autoverkeer. De autotoegankelijkheid van het Kempens Plateau boet
zo aanzienlijk in ten voordele van een wijdverspreide systeem van
langzaam verkeer Het logische gevolg van deze stap zou kunnen
zijn dat dit gehele stuk van de boulevard getransformeerd wordt in
een groot, bebost, lineair park en dit om de doorlaatbaarheid en de
ecologische connecties van de vallei te vergroten.

Stap 01
Stap 01 betreft een ‘zachte’ maar fundamenteel overdachte interventie voor om de vlotte connectie van de zachte weggebruikers tussen
de polen mogelijk te maken/te herstellen. Dit wordt mogelijk door
de bouw van een nieuwe passerelle die de invalsweg kruist. Deze
ingreep is fundamenteel voor de continuïteit van de nieuwe stadsboulevard.
De voetgangersbrug die aansluit aan het C-Mine complex creëert zo
de mogelijkheid om dit stedelijke toegangspunt te herdefiniëren: de
bestaande rotonde wordt een nieuwe, groene ruimte die men kan
oversteken, en de continuïteit van het lineaire park langs de gebouwen van C-Mine zorgt ervoor dat dit een aangename, aantrekkelijke
plek wordt.
Tegelijk wordt voorzien in een eenvoudige reorganisatie van het
kruispunt: afslaan vanop de Westerring richting de E. Coppéelaan
wordt niet meer toegestaan, op deze manier verschuift de verkeerstoegang tot het Kempens Plateau en tot C-Mine van hier meer naar
het oosten en krijgt de noord-zuid verbinding volgens de stadsboulevard prioriteit, het openbaar vervoer op de as krijgt voorrang dankzij
een lusdetectiesysteem t.h.v. het kruispunt.

Mogelijkheden

Bestaande Toestand
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Kruispunt Westerring/E. Coppéelaan: stap 01

Kruispunt Westerring/E. Coppéelaan: stap 02
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Kruispunt Westerring/E. Coppéelaan: bestaande situatie

Kruispunt Westerring/E. Coppéelaan: nieuwe situatie

Passerelle in lineair park: impressie
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de ‘creatieve passage’
atelier ‘recyclageontwerp’/mini fab lab

coworking/’espace capable’
stedelijke tuin

de ‘creatieve passage’

multifunctionele ruimte met bar/
’espace capable’

III_De E. Coppéelaan en omgeving als veel
3.1_De stadsboulevard

VENNESTRAAT/NIEUWE KUILENWEG/WINTERSLAGSTRAAT
RESIDENTIEEL WEEFSEL
Naar het voorbeeld van de stedelijke vernieuwing in de Vennestraat
- dankzij haar intiem en tegelijk bruisend/levendig karakter vandaag
een van de meer aantrekkelijke plaatsen van Genk – wordt voorgesteld om voor de Nieuwe Kuilenweg en de Winterslagstraat dezelfde
strategie te hanteren. Startpunt is de herinrichting van de publieke
ruimte. Zij vormt een hefboom voor de transformatie van het residentiële weefsel langs de straat.
Zoals ook eerst het geval was in de Vennestraat, verbergt de gesloten
doorlopende gevelrij van het hoofdzakelijk residentiële weefsel
(mogelijke) transformaties van de meer intieme ruimten in nieuwe,
innovatieve woon-werkplekken. De kiem van die transformatie ligt in
de herontwikkeling van de publieke ruimten tot een multifunctionele
plek voor buitenactiviteiten – exhibities, verkoop, ontspanning, spel.
Gaandeweg zullen alle gelijkvloerse verdiepingen en alle leegstaande
of niet-ontwikkelde ruimten langs dit deel van de stadsboulevard bij
dat proces betrokken raken.
Een mechanisme van ‘oppervlakteruil’ maakt de transformatie van
het gelijkvloers tot een nieuwe ruimte voor innovatieve ambachten,
voor activiteiten rond ‘recyclageontwerp’ of voor doe het zelf workshops (mini Fab lab) mogelijk door de bouw van een bijkomende
woonverdieping toe te laten in ruil voor de omvorming van het
gelijkvloers tot innovatieve plek.
Ook de renovatie van deze gebouwen vraagt om een goed partnerschap tussen publieke administratie en private eigenaars voor een
perfecte balans tussen de sociale en gemeenschapsdoeleinden
enerzijds en de economische belangen anderzijds.

Stap 01
De eerste stap zet in op twee zaken: de herinrichting van de publieke
ruimte tot een nieuwe multifunctionele oppervlakte en aan de transformatie van de vrije percelen langs de Nieuwe Kuilenweg op het
kruispunt met het landschapspad tot gedeelde tuinen. Zij fungeren
als strategische elementen in het hele vernieuwingsproces van het
omringende stedelijke weefsel.
De transformatie van het gebouwde weefsel start vanuit de gebouwen op de hoeken van het kruispunt tussen stadsboulevard en landschapspad. Daar biedt de conversie van het gelijkvloers de kans om
de eerste innovatieve activiteiten te realiseren. Een kleine kruidenier
wordt getransformeerd tot een multifunctionele ruimte met resto/bar.
De bar ziet uit op de gemeenschappelijke tuin die op zonnige dagen
dienst doet als terras en draadloze werkplek.
Aan de achterkant van het gebouw bevinden zich de coworkingplaatsen met uitzicht op de binnenplaats. De nieuwe trap leidt naar de
bestaande woning die de mogelijkheid krijgt om uit te breiden door
een extra verdieping toe te voegen.
Aan de andere kant van de straat wordt het gelijkvloers van de
huidige woonst een ruimte voor een nieuw atelier over de volledige
diepte van het gebouw. Aan de kant van het gebouw dat langs het
landschapspad loopt, kan een groot opengaand raam komen als een
onverwachte etalage naar de groene ruimte.
In de tuinen bevinden zich, langs het landschapspad, kleine ruimten
met banken en tafels en een kleine box die je kan gebruiken als
tijdelijk werkplaats of als een plaats om gedeelde fietsen te stallen.
In de andere tuin wordt de ruimte langs het landschapspad, waar
je momenteel kleine dienstgebouwen vindt, gebruikt om de eerste
gedeelde stadstuinen te ontwikkelen.
Stap 02
De transformaties uit de eerst stap stimuleren eigenaars met een ‘onderbenut’ gelijkvloers om initiatief te nemen en dit te transformeren in
een innovatieve werkplek. Een belangrijke rol is hier ook weggelegd
voor de stedelijke diensten die het gebruik van de beschikbare testruimte voor nieuwe of gedeelde projecten stimuleren. Dat alles maakt
van de Nieuwe Kuilenweg en de Winterslagstraat potentiële nieuwe
en levendige plekken om te leven en te experimenteren.

Mogelijkheden

Bestaande Toestand
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3.2_Het landschapspad

Zoals reeds meermaals aangehaald, is het landschapspad opgebouwd uit een sequentie van landschappen die het karakter van het
pad bepalen en die, terwijl ze C-Mine en het stadscentrum/Genk
station met elkaar en de E. Coppéelaan en omgeving verbinden, de
groene identiteit van Genk benadrukken door de wandelaar mee te
nemen langs een reeks landschappen die haar/hem ook de geschiedenis van Genk tonen.
In het stadscentrum/Genk Station brengen trappen de bezoeker
vanop het perron rechtstreeks naar het nieuwe stadsbalkon dat als
een luifel boven de sporen zweeft en vanwaar men kan genieten
van een prachtig uitzicht over Genk. Vanop het stadsbalkon brengt
een passerelle je via Sint-Maartensberg naar de Winterslagstraat,
en dus de stadsboulevard, en zo verder door tot aan C-Mine. Men
kan er echter ook voor opteren om de route via het landschapspad
te volgen. Deze loopt vanop het stadsbalkon, op hoogte, via het
belvédère, langs de spoorlijn in westelijke richting tot aan de punt
van de steilrand vanwaar men over de Stiemerbeekvallei zicht heeft
richting Demerbekken en Albertkanaal. Vandaar loopt het belvédère
volgens de hoogtelijn verder langs de steilrand. Lokale uitkijkpunten/
terrassen onthullen door de bomen heen bijzondere kwaliteiten van
het omringende landschap, zoals bijv. de mijnterril van Winterslag.
Even later splitst het pad. De alternatieve route loopt door de Stiemerbeekvallei richting C-Mine. Anders gaat het via een aantal tuinen,
een loofbosfragment en een groene doorsteek tussen de huizen naar
de Nieuw Kuilenstraat om t.h.v. de achterzijde van de School Met
De Bijbel, nu omgevormd tot uitzichtpunt over de omgeving, terug
aan te pikken op de steilrand. Het landschapspad kruist hier de E.
Coppéelaan en het lineaire park, en loopt via de tuinen van ‘Ons
huis’ en ‘De Olijfboom’ richting vissersclub ‘Kunst en Geduld’ om
langs de visvijver aan te pikken op de passerelle over de N76 richting
C-Mine. Daarna gaat het verder via het houten vlonderpad dat langs
de vijvers en door de loofbossen door de Stiemerbeekvallei loopt.
Alternatieve routes lopen verder richting sportcampus of mijnterril.
Het landschapspad zelf loopt verder door het loofbos, via een uitloper
van de vallei. Langs en door een reeks tuinen in de wijk rond de
Winterslagstraat loopt het pad via een volgende loofbos patch tot aan
het Franse Bospark om dan via het Lourdeskapelpark terug bij het
stadscentrum/Genk Station uit te komen.
De opeenvolging van landschappen betekent ook een opeenvolging van mogelijkheden, van potentiële ‘espaces capables’. Het
landschapspark kan op die manier ook bijv. energie-, voedsel- of
recreatielandschap zijn.
Energyville zou bijvoorbeeld op wijkniveau ‘real life’ onderzoek en
testen kunnen uitvoeren zoals bijv. warmte extractie uit mijnwater;
een reeks tuinen zouden kunnen fungeren als basis voor landbouw
2.0 oefeningen zoals Community Supported Agriculture op wijk/
straatniveau; het landschapspark zou ook een groot speelbos kunnen worden … Net als in het verleden kan de transformatie van het
landschap -het Testland- een volgende stap kunnen betekenen in de
ontwikkeling en de identiteit van Genk.

34

OO 2809 B - Evence Coppéelaan Genk

April 2015

landschapspad: tuinen - impressie

landschapspad: Stiemerbeekvallei - impressie

III_De E. Coppéelaan en omgeving als veel
3.2_Het landschapspad

landschapspad: belvédère/uitzichtpunten - impressie

landschapspad: bosfragmenten - impressie

OO 2809 B - Evence Coppéelaan Genk

April 2015

Doel van de concept- en visienota is de ontwikkeling van ‘een
richtlijnen- en toetsingskader voor verdere ontwikkelingsplannen,
voor toekomstige projecten op vlak van architectuur, stedenbouw,
landschapsontwerp en de inrichting van de open ruimte binnen de
invloedssfeer van de E. Coppéelaan’1.
De nota suggereert krijtlijnen en doet suggesties. Bij voorkeur een
(noodzakelijk) minimum aan krijtlijnen en een maximaal aantal
suggesties. Dit is belangrijk: zo laat de nota ontwikkelaars, ontwerpers, initiatiefnemers, ‘gen(k)s capables’, bestuur en administratie
voldoende ruimte voor een eigen interpretatie van de krijtlijnen en
de suggesties. De (potentiële) ‘espaces capables’ zijn hierin een
belangrijk element.

1

Projectdossier Open Oproep 2809 - Evence Coppéelaan (2014), p14

IV_De E. Coppéelaan en haar omgeving: een strategische visie
4.1_elementen voor een strategische visie

Krijtlijnen
Verdere analyse, verder ontwerpend onderzoek en intensief overleg
zal leiden tot betere kennis van en inzicht in de heersende noden,
problematieken en ambities m.b.t het projectgebied en ‘Slim Genk’.
Wat uiteindelijk zal leiden het nauwkeurig(er) definieren en scherpstellen van de voorgestelde krijtlijnen/randvoorwaarden op basis
waarvan uiteindelijk een gedragen richtlijnen- en toetsingskader zal
worden vastgelegd. Het spreekt voor zich dat sommige zaken relatief
‘evident’ zullen blijken terwijl voor andere zaken, zoals bijv. mobiliteit
en parkeren, bijkomende studies noodzakelijk zullen zijn.

Suggesties
Suggesties willen inspireren, werven, ontlokken, inzicht verschaffen,
constructieve discussie losmaken, …
Wat op voorgaande pagina’s wordt getoond en betoogd, moet worden
gezien als een eerste hypothese, een voorzet tot het ontwikkelen van
een programma, grammatica en vormentaal voor de E. Coppéelaan en
omgeving. Een uitdaging hierbij zal o.a. zijn hoe de uitwerking/interpretatie van de E. Coppéelaan en omgeving als veel met zijn verschillende
ruimtes en diverse types ‘espaces capables’ , elke met hun eigen
identiteit, voldoende coherent kan blijven met de uitwerking van de E.
Coppéelaan en omgeving als geheel.
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station
schakelpunt bestemmingsverkeer
zoekzone schakelpunt
lus stadsboulevard
bijkomende snelle verbinding
onderzoek bijkomende snelle verbinding
spoor
verbinding sneltram

OV systeem met toevoeging lus stadsboulevard

OV systeem: toekomstige mogelijkheden - lussen

Kruispunt N76/N779 - VOOR: ontbrekende schakel in netwerk

Kruispunt N76/N779 - NA

IV_De E. Coppéelaan en haar omgeving: een strategische visie
4.2_Mobiliteit

De verwachtingen van de stad op vlak van verplaatsing en mobiliteit
zijn hoog en zeer divers. Enerzijds zoekt men concrete oplossingen
voor concrete actuele problemen (korte termijn), zoals ruimte voor
zacht verkeer of een oplossing voor het kruispunt Westerring/E.
Coppéelaan, en anderzijds moet worden ingespeeld op toekomstige
trends in collectief en individueel vervoer (lange termijn).
Voorliggend concept en visie willen voluit de kaart trekken van de
innovatieve verplaatsings-/mobiliteitsconcepten. Echter zonder
hierbij de realiteit uit het oog te verliezen. Hiermee wordt bijvoorbeeld
bedoeld dat aan elk scenario zonder auto ook een niet autoloos voortraject voorafgaat. Een concept dient hiermee rekening te houden.
In een eerste fase is het niet de intentie om wezenlijk aan de huidige
mobiliteitssituatie te raken. Meer dan te onderzoeken en te beslissen
welk innovatief concept mogelijk kan worden getest of geïmplementeerd, is het belangrijker de mogelijkheid tot testen en implementeren
van innovatieve concepten te garanderen. Voorliggend voorstel doet
dit door het voorzien van een flexibele testruimte bij de herinrichting
van de E. Coppéelaan en omgeving, bestaande uit een ‘promenade’
en een ‘zone voor innovatieve mobiliteit’. Deze ruimte heeft oog voor
de ‘dagdagelijkse verzuchtingen’ (zie ook 2.2_Eén concept, twee
parcours).
Verleiden van de gebruiker
Het is in eerste fase echter wel degelijk de bedoeling om elementen aan de huidige openbaar vervoers- en mobiliteitssituatie toe te
voegen. Er wordt ingezet op het verleiden van de gebruiker tot het
laten staan van de wagen en het stimuleren van alternatieve mogelijkheden.
De visie stelt voor dit te doen op drie manieren:
1. door te investeren in een aantrekkelijke openbaar domein
De visie hierover werd in de hoofdstukken, II_De E. Coppéelaan en
omgeving als geheel en III_De E. Coppéelaan en omgeving als veel,
toegelicht.
2. door een performant openbaar vervoerssysteem aan te reiken
Er wordt voorgesteld om tussen de twee polen stadscentrum/Genk
Station en C-Mine een lusvormige openbaar vervoerverbinding te
organiseren langs de stadsboulevard. De haltes langs de stadsboulevard zijn strategisch ingepland zodat ze aansluiten bij betekenisvolle
plekken in de omgeving (‘espaces capables’, passages, …). Er
wordt voorgesteld te werken met detectielussen zodat de prioritaire
doorstroming overal wordt gegarandeerd. Dit is bijv. belangrijk t.h.v.
het kruispunt met de Westerring.
Op dit moment wordt voorgesteld de verbinding met een (elektrische) bus te organiseren. Het is niet moeilijk zich in te beelden hoe
deze in een toekomstig scenario vervangen zal/kan worden door …
een lightrailsysteem, driverless taxis, ... Hiervoor zullen bijkomende
studies nodig zijn, de flexibele testzone langs de stadsboulevard is
echter klaar om het nieuwe systeem te ontvangen.

een veel intensievere bediening op het niveau van de wijken zelf. Het
systeem zou kunnen worden uitgebreid over heel de stad: vanuit de
wijk via de lus naar de pool en zo verder van pool naar pool via de
volgende lus.
3. door voetgangers- en fietsersafwikkeling op één te plaatsen
Daarom wordt er bij heraanleg naar gestreefd om het aantal conflicten, met bijv. zijstraten, maximaal te reduceren. Daarnaast pleiten
concept en visie voor de implementatie van systemen zoals e-bike.
Laadpalen kunnen bijv. worden geïntegreerd in het openbaar domein.
Tenslotte wordt met de passerelle voor zacht verkeer (zie ook 3.1_De
achtvormige stadsboulevard) een ontbrekende schakel in het voetgangersnetwerk (en eigenlijk ook in het fietsnetwerk) ingevuld.
In de toekomst kan ook worden ingezet op het systematisch verfijnen
van de bestaande fiets- en voetgangersnetwerken waardoor de lokale
bereikbaarheid stelselmatig verhoogd en het gebruik van bijv. de auto
steeds minder relevant wordt. Op dat moment wordt de stadsboulevard éen grote zachte verkeersverbinding.
Voor de aanpak van het conflict Westerring/E. Coppéelaan zijn er
meerder mogelijkheden om de ‘ontkoppeling’ van beiden te organiseren: gelijkgronds (zie ook 3.1_De achtvormig stadsboulevard) of
ongelijkgronds, dus met een tunnel.
Eerste doorrekeningen door het mobiliteitsbureau leren dat de ontkoppeling op zich geen noemenswaardige problemen zal opleveren,
naar bijv. verkeersafwikkeling van de wijken, mits de juiste flankerende maatregelen.
Wel zou het kunnen dat de gelijkgrondse oplossing onvoldoende
effectief blijkt. In dat geval kan worden geopteerd voor de ongelijkgrondse oplossing. Dit vraagt vermoedelijk echter meer studiewerk
en ook qua kost is een tunnel doorgaans een duurdere oplossing.
Innovatieve verplaatsings-/mobiliteitsconcepten
Voorliggend concept en visie doen een aantal duidelijke suggesties en aanzetten om vernieuwende wegen in te slagen (lus als
basisbouwsteen van het OVsysteem, stelselmatig verfijnen van het
voetgangers- en fietsnetwerk,...).
Om te beslissen welke innovatieve concepten uiteindelijk in aanmerking komen om getest of geïmplementeerd te worden, is bijkomend
studiewerk nodig. Voorliggend concept en visie zijn er, zoals reeds
aangehaald, echter klaar voor om (ver)nieuwe(nde) systemen te
ontvangen.
Interessant is ook dat de huidige concept/ visie in zijn geheel de
kiemen kan leggen voor dat vervolgtraject. Eens de E. Coppéelaan
en omgeving effectief uitgegroeid zijn tot de testzone van Genk, van
Limburg en wie weet ook daarbuiten zal de wil en de drive om net
hier vanalles te testen alleen maar toenemen.

De openbaar vervoerslus is in eerste instantie een toevoeging aan de
bestaande openbaar vervoersstructuur maar tegelijk is het ook een
doordachte suggestie over hoe er kan/moet worden nagedacht over
onze openbaar vervoerstructuur in de toekomst: is dit, zoals vandaag
het geval is, een netwerk van lijnen die polen verbinden of wordt het
een netwerk van cirkels die het verbinden van polen combineren met
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4.3_Fasering

De fasering van het project voor de E. Coppéelaan en omgeving
moet niet worden gezien als een lineaire of chronologische volgorde
waarin opeenvolgende (sub)projecten dienen te worden geïmplementeerd. De fasering kan worden gebruikt als een hefboom uitgaande
van drie evenwaardig en coherente scenario’s. Elk van die scenario’s
kan individueel worden opgestart in overeenstemming met uiteindelijke ambities en beschikbare middelen.
Eens gestart zal de realisatie van elk scenario automatisch ander
initiatieven in het kader van de visie beïnvloeden.
De E. Coppéelaan en omgeving als hefboom voor een vernieuwende stedelijke infrastructuur
Het meest voor de hand liggende is starten met de aanpak van het
traject van de E. Coppéelaan en bij uitbereiding dat van de Vennestraat/Nieuwe Kuilenweg/Winterslagstraat. Met dit scenario slaat
men meerdere vliegen/ambities in één klap: nl. de realisatie van een
betere en aangenamere verbinding tussen stadscentrum/Genk Station en C-Mine onder de vorm van een hedendaagse stadsboulevard
die als ‘slow verbinding’ en lineair park niet enkel de mentale afstand
tussen de twee polen verminderd maar die ook de kwaliteit en de
attractiviteit van de ruimte danig verhoogd, wat dan weer een positief
effect zal hebben op mogelijke (ver)nieuwe(nde) initiatieven langs de
randen en in het omringende weefsel.

als hefboom voor Genk als natuur- en landschapsstad

De E. Coppéelaan en omgeving als hefboom voor een ‘Slim Genk’
Dit scenario zet in op de E. Coppéelaan en omgeving als testruimte.
Het omvat de realisatie van de lusvormige openbaar vervoer- en
langzaam verkeer verbinding, en de realisatie van één of meerdere
strategisch gekozen ‘espaces capables’. De lusvormige verbinding
versterkt niet alleen de link tussen stadscentrum/Genk Station en CMine maar verhoogt tegelijk de bereikbaarheid en de passage langs
het hele traject wat op zijn beurt stimulerend kan zijn voor mogelijke
(ver)nieuwe(nde) initiatieven langs de randen en in het omringende
weefsel.
Het stimuleren en ondersteunen van ‘espaces capables’, als een
illustratie ‘van wat kan’, kan deze dynamiek verder versterken.
Mogelijke strategische ‘espaces capables’ zijn: de woningen/ateliers
op de kruising Nieuwe Kuilenweg/landschapspad, de School met
de Bijbel en omgeving, de kiosk/atelier langs het landschapspad
tegenover de school.
De E. Coppéelaan en omgeving als hefboom voor Genk als natuuren landschapsstad
Met de realisatie van het landschapspad wordt de ‘alternatieve’ verbinding tussen stadscentrum/Genk Station en C-Mine gerealiseerd.
Daarnaast wordt de landschappelijke structuur versterkt. Ook vestigt
dit scenario de aandacht op het aanwezige landschap, maar vooral
op de (ver)nieuwe(nde) mogelijkheden van dit landschap als bijv.
energie-, voedsel- of recreatielandschap. Dit scenario focust op de
verweving weefsel - landschap en de positieve effecten op de wijken
rondom de landschapsfragmenten (versterking sociale cohesie, …).
Een mogelijk programma
Een mogelijk programma zou kunnen proberen om in een eerste
fase met een minimum aan ingrepen een maximum aan dynamiek te
creëren.
Uitgaande van de geplande overdracht van de E. Coppéelaan door
AWV aan de stad Genk lijkt de aanpak van de E. Coppéelaan als
startpunt voor de hand liggend. Niet in het minst omdat de stad als
(toekomstig) eigenaar de regie relatief strak in handen kan houden.
Dit kan worden gecombineerd met de realisatie van de openbaar
vervoer- en traag verkeerlus. Tenslotte wordt geïnvesteerd in ‘espace
capable’ stimulerende maatregelen, hetzij door zelf te investeren op
strategische punten bijv. t.h.v. de kruispunten met het landschapspad, hetzij door ‘gen(k)s capables’ te stimuleren om dat voor de stad
te doen.
Gezien het feit dat hele delen van het landschapspark reeds toegankelijk zijn en onderling verbonden, is het een relatief eenvoudige
ingreep en een quick win om dit extra in de verf te zetten.
In volgende fasen kan stap voor stap maar weloverwogen verder
worden geïnvesteerd naargelang de noden. De heersende dynamiek
dient hierbij als leidraad. Waar het goed gaat zijn bijkomende initiatieven misschien net iets minder urgent dan daar waar de dynamiek
vaart verliest. Het komt er uiteindelijk natuurlijk wel op neer de
dynamiek voldoende gaande te houden, dus ook op de plekken waar
het goed gaat.
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INDICATIEVE TIMING EN STAPPENPLAN
De timing en stappenplan zijn een voorzet en in die zin indicatief. De
precieze timing en invulling wordt op de startvergadering afgestemd
met de opdrachtgever.

m

m+1

MISSIE EN
AMBITIE

m+2

m+3

m+4

m+5

m+6

Bovendien wordt voorgesteld timing en stappenplan continue te
evalueren, zodat tijdig kan worden ingegrepen en bijgestuurd. Het
is immers voor niemand, noch opdrachtgever als ontwerpteam,
mogelijk vandaag alle onbekenden perfect in te schatten. Het blijft
tenslotte een proces, een proces met en door mensen.
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IV_De E. Coppéelaan en haar omgeving: een strategische visie
4.4_Een co-creatieve aanpak

Iedereen ‘slim’ Genkt
Een slimme stad is een stad van en door mensen. Het is een stad
van mensen die er samen aan werken en er verantwoordelijk voor
zijn. De E. Coppéelaan en omgeving wordt een ‘uitghangbord’ van
slim Genk. Het is dan ook evident dat bij de ontwikkeling van de visie, het ontwerp en het programma co-creatief wordt gewerkt. Zeker
in een stad met een rijke participatieve traditie van samen denken en
samen doen.
Het overleg met de lokale actoren en de bevolking kan op verschillende en diverse manieren worden georganiseerd. De uiteindelijke
werkwijze zal afhankelijk zijn van een actorenanalyse en de ambities
van de stad. De minimale ambitie moet zijn om enerzijds te komen
tot een inhoudelijk plan dat aansluit bij de verwachtingen, bekommernissen van de lokale gemeenschap (en op die manier een lokale
meer- waarde geeft) en anderzijds te komen tot een proces dat
gewaardeerd wordt, ook al is men het daarom niet altijd eens met de
uitkomst. Vanuit onze ervaring, de gedurfde ambities uit de ontwerp
-opgave en de visie op Genk stellen we nu voor om de co-creatie
rond drie sporen te organiseren:
1. Zowel voor het ruimtelijk ontwerp als de opbouw van het programma is een duidelijk ambitiekader noodzakelijk. Wat verstaan
we onder slimme stad? Wat betekent dit voor een ‘slim(mer)
Genk’ en hoe vertaalt zich dat naar de E. Coppéelaan en haar
omgeving? Het ambitiekader moet lokaal ontwikkeld en gedragen zijn. Om ze uit te dragen is ze ook ideaal gezien verankerd in
bijvoorbeeld een missietekst of manifest dat richting geeft zonder
‘beklemmend’ te zijn. Spoor 1 van de co-creatie is de opbouw
van deze missietekst/manifest met een missiegroep. Bij de
start van het proces bouwen we deze tekst stap per stap op via
interviews en workshops.

transitie aanpak vb Fiets van Troye, stadslab 2050 Antwerpen,
…). Spoor 3 van de co-creatie is de opbouw, uitwerking en
uitvoering van een concreet (start)programma met lokale
enterpreneurs (ondernemende handelaars, verenigingen en
burgers). In een open creatief proces wordt in een aantal denken doe ateliers een startprogramma ontwikkeld en een aantal
mogelijke icoonprojecten uitgewerkt. De icoonprojecten zijn tegelijkertijd demonstratief en experimenten voor het programma als
voor de verdere organisatie van de invulling van het programma.
De Co-creatie wordt georganiseerd in drie sporen. De inhoudelijke en
procesmatige sturing gebeurt door een duidelijke overlegstructuur:
-- Het hart van de overlegstructuur wordt gevormd door een
compacte stuurgroep. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van
het stadsbestuur, de stedelijke administraties en de opdrachthouder. De stuurgroep staat in voor de dagdagelijkse opvolging. Als
‘dagelijks bestuur’ bewaakt de stuurgroep over het procesverloop, de inhoudelijke kwaliteit, de doelstellingen en de budgetten.
Op scharniermomenten of ‘mijlpalen’ wordt teruggekoppeld met
de stuurgroep voor het formeel valoriseren en garanderen van
de gewenste kwaliteit. De stuurgroep legt vast wat er aan het
college en de gemeenteraad ter beslissing wordt voorgedragen.
De stuurgroep bekrachtigt keuzes en voorstellen die, na voorbereiding in de stuurgroep, ter afweging en besluitvorming worden
voorgelegd.
-- De voorbereiding van de stuurgroep en de operationele uitwerking van de beslissingen gebeurt door de werkgroep, een soort
‘dagelijks bureau’ met vertegenwoordigers van de opdrachtnemer en de stedelijke administratie. Indien nodig kan de werkgroep
worden uitgebreid tot een ‘ambtelijke werkgroep’ waarop bijv.
de stedelijke diensten op een aantal momenten tijdens het planproces een inbreng kunnen leveren en de inhoud kritisch kunnen
toetsen. Zo hebben bijvoorbeeld de mensen van de groendienst
een eigen ervaringsexpertise, eigen middelen en aanpak die
relevant zijn voor het opzet en de haalbaarheid van de visie
m.b.t. groenvoorzieningen. In het kader van de opmaak van de
visie blijkt de inbreng van deze mensen vaak onontbeerlijk voor
het welslagen en de werkbaarheid van de visie in de dagdagelijkse praktijk. Er kan ook ruimer worden gekeken dan de eigen
diensten (bijv. De Lijn, AWV, experten,...). Voor het ontwikkelen
van een breed draagvlak (dus ook bij de hogere overheden) is het
belangrijk dat een ambtelijke werkgroep op een gestructureerde
manier informatie krijgt, input levert en ideeën aftoetst. Dit kan
nuttig zijn met het oog op de latere uitvoeringsprojecten.

2. Het ruimtelijk ontwerp(proces) is voor ons een gezamenlijk leerproces van bestuur, administratie, burgers en ontwerpers. Lokale
gebruikers en betrokkenen hebben een specifieke ervaringskennis die best zo snel als mogelijk wordt ingebracht. Daarnaast
moet men ook ervaren dat men op een open, transparante en
gelijkwaardige manier is betrokken. De ervaring leert dat het
hiervoor ook belangrijk is dat mensen continu gevoed worden
met informatie (over de stand van zaken, de keuzes, etc). Spoor
2 van de co-creatie is de opbouw van het ruimtelijk ontwerp
via een duidelijk herkenbaar, open en adaptief ontwerpproces
met bestuur, administratie, burgers en ontwerpers. In vier
grote stappen, die duidelijk gecommuniceerd worden, nemen we
iedereen mee van analyse/verkenning tot ontwerp/besluitvorming.

Flankerende communicatie

3. Een slimme stad wordt gemaakt door ‘Gens Capables’. De
missietekst en het ontwerp geven een kader. De E. Coppéelaan
zal pas voorbeeld van een slim Genk zijn als het ook effectief
door de ‘Gen(k)s capables’ wordt ingericht en gebruikt. Om de
mogelijkheden en kansen te verkennen, te ontwikkelen en te laten
zien willen we niet alleen praten maar ook doen. Op het einde
van het project ligt er niet alleen een ontwerp maar is ook gedemonstreert wat het zou kunnen betekenen. Uit dit experiment kan
geleerd worden om de verdere realisatie te organiseren. (zie ook

Naast de overlegstructuren is het in bepaalde stappen ook nodig om
te zorgen voor flankerende communicatie naar een breder publiek
via bestaande kanalen zoals het stadsblad, de website, ... of sociale
media (bv een afzonderlijke facebook account).
De uitwerking van deze flankerende communicatie wordt best door
de communicatiedienst van de stad Genk verzorgd in overleg met
het kernteam en eventueel ook de actoren. Hiervoor kan wel door de
opdrachthouder het nodige beeld- en tekstmateriaal worden aangeleverd.
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SPOOR 01_MISSIE EN AMBITIE

SPOOR 02_RUIMTELIJKE VERTALING

0-punt 		

0-punt 		

startvergadering (zie ook spoor 2)

Op de startvergadering wordt de aanpak mbt de opbouw van de missie besproken. Samen met de stuurgroep wordt een lijst van een 8tal
personen opgesteld die uitgenodigd worden om input te geven aan
de missie voor de E. Coppéelaan. We denken hierbij aan vijf toonaangevende Genkenaars uit politiek, administratie, ondernemings- en
verenigingsleven die een goede kijk hebben op wat er nu en morgen
leeft en beweegt in Genk (bijv. Burgemeester, ...) en een drietal externe experten. (bijv. Nick Baerten (Pantopicon, Liesl Van Autgarden
(Ruimte Vlaanderen, TOP Limburg), ...)
stap 1 		

verkenning

Om een eerste beeld te krijgen van ‘Slim’ Genk worden de vijf
toonaangevende Genkenaars geïnterviewd. Vragen die o.a. aan bod
komen zijn:
-- Wat begrijpt u (wel/niet) onder ‘Slim’ Genk?
-- Welke thema’s horen hier onder? Welke trends ziet u waarop
ingespeeld kan worden?
-- Welke ontwikkelingen en activiteiten ziet u nu al in en rond Genk
die hierbinnen passen?
-- Welke ontwikkelingen in Genk zijn volgens u nog mogelijk? Waar
zou Genk op moeten inzetten?
stap 2 		

ontwikkeling

De input vanuit de interviews wordt gesynthetiseerd en voorgelegd
op een eerste mission sessie met de vijf Genkenaars en de drie
experten. Op basis van deze synthese worden de ‘bouwstenen’ voor
de missietekst verkend en bepaald. Welke thema’s moeten zeker
opgenomen zijn? Op welke trends moet ingezet worden? En welke
ontwikkelingen/activiteiten in Genk vormen nu al startpunt voor de
verdere ontwikkeling? Op het einde van de sessies wordt een eerste
brainstorm gehouden over de ‘merknaam/branding’ van de E Coppéelaan
stap 3		

productie en aftoetsing

Het resultaat van de eerste mission sessie wordt door het projectteam vertaald in een draft mission tekst/manifest. Deze wordt
voorgelegd aan de mission groep voor aanvullingen en aanpassing.
Ook wordt aan de groep gevraagd om de tekst mee uit te dragen op
de stuurgroep en het eerste participatiemoment (spoor 2). De reflecties van deze twee groepen worden mee verwerkt in het definitief
manifest.
Product : Manisest E. Coppéelaan
Een krachtige korte tekst (2 A4’s) met een beschrijving van de
missie geïllustreerd met een grafisch beeld. De tekst kan gelay-out
worden als afzonderlijk document of/en op de website geplaatst
worden.
Timing: 3 maand

startvergadering

Op de startvergadering wordt de offerte overlopen en bijgestuurd. De
samenstelling van de werkgroep en de stuurgroep wordt besproken.
De startvergadering heeft eveneens tot doel op te lijsten wie de te
betrekken actoren (de lijn, AWV, slimme ondernemers ....) zijn.
stap 1a 		

kritische analyse

De eerste stap is een kritische analyse. Dit is geen exhaustieve inventaris, maar een gerichte analyse. Ze vertrekt vanuit een urbanistica
descrittiva1 benadering: geen steriele inventaris maar door zelf bewoner en/of gebruiker te worden, een eigen lezing en interpretatie van
de plek ontwikkelen. De analyse start met een of meerdere plaatsbezoeken en vertrekt vanuit constructieve kritische houding.
De kritische analyse gaat in op:
-- gebouwde en ongebouwde ruimte
Beide worden in brede zin geanalyseerd en hun toestand wordt
nauwkeurig in kaart gebracht. Het betreft aspecten als erfgoed,
morfologie, typologie, beeldkwaliteit, eigendomstructuren, landschap enz... maar (be)leefbaarheid en atmosfeer;
-- de positie van het studiegebeid
op niveau van de wijken, de stad en eventueel de regio
-- lopende en aankomende projecten en initiatieven
Er wordt een overzicht opgemaakt van lopende en aankomende
projecten en initiatieven;
-- (beleids)visies en -documenten
De bestaande (beleids)visies en -documenten, zoals bijv. TOP
Limburg, het mobiliteitsplan, de visie m.b.t. de rasterstad Genk
enz... , worden kritisch gescreend;
-- knelpunten en kansen
Vanuit overleg met bestuur, beleidsdiensten, en bevolking worden
knelpunten- en kansen geformuleerd. Welke zijn de toBplaatsen
en welke zijn de toPplaatsen van de E. Coppéelaan en omgeving?
Participatiemoment 01 - ‘kennismaking’
Samen met Genkste betrokkenen doen we aftrap van interactief
ontwerpproces. Naast een intro vanuit het bestuur over de ambities
(manifest) en het stappenplan wordt interactief aan de slag gegaan
voor een inventarisatie van bezorgdheden en kansen. De opname
daarvan gebeurt interactief in kleinere groepen. Een oproep wordt
gedaan om mee het programma vorm te geven (zie spoor 3).
Product 1: ‘nota kritische analyse’
De bevindingen worden cartografisch, fotografisch, eventueel
infografisch, en tekstueel gesynthetiseerd in een helder gelayout
document.
Timing: 2 maand

1

SECCHI B., “Urbanistica descrittiva” Casabella n. 588 (1992) pp. 22-23, 61-62
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stap 1b 		

doelstellingen en ontwerpopgaven

In stap 1b wordt de doelstellingen en ontwerpopgaven gedefinieerd
a.h.v.:
-- programma van eisen, doelstellingen
Op basis van de kritische analyse en het mission statement
worden het programma van eisen bijgestuurd en de ruimtelijke,
sociale en duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd;
-- strategische thema’s
Dit kan verder worden doorgedacht in strategische thema’s zoals
(icoonprojecten voor een) slim Genk, innovatieve mobiliteit, collectieve ruimtes, landschap, ...;
-- scenario’s
Dit is niet alleen een verwoording van de aandachtspunten als
resultaat van de bevraging en analyse. Mede door een eerste
ontwerpend onderzoek zijn dit ook ruimtelijke scenario’s en
denkkaders die als verbeelde ontwerpopgaven het ambitieniveau
en de mogelijkheden (zo ook de knelpunten) op een toegankelijke
en inzichtelijke wijze duiden voor een zo breed mogelijk publiek;
-- strategische interventies/initiatieven
Potentiële strategische interventies/initiatieven worden benoemd.
Participatiemoment: 02 - ‘verdieping’
Doelstelling van het tweede moment is om de inventarisatie te
verdiepen. Er wordt feedback gevraagd over een aantal voorliggende scenario’s. Daarnaast worden de aanwezigen meegenomen
in de complexiteit van bepaalde ontwerpvraagstukken. Er wordt hen
gevraagd zelf te ontwerpen. Op deze manier verwerven de actoren
een inzicht in de keuzemogelijkheden en moeilijkheden waarmee
ontwerper en bestuur worden geconfronteerd. Dit helpt later om
het beslissingsproces inzichtelijk te maken. Aansluitend aan deze
concrete oefening wordt ingegaan op voorstellen van programmaelementen, doelstellingen en strategische thema’s.
Product 2: ‘ontwerpagenda’
Een heldere compacte nota met programma van eisen, doelstellingen, strategische thema’s, voorstel van scenario’s (en keuze) en
potentiële strategische interventies. De nota formuleert duidelijk wat
in de concept- en visienota wel en niet zal worden aangepakt.
Eens goedgekeurd dient dit document als leidraad voor het verdere
proces
Timing: 2 maand
stap 2		

voorontwerp

De ontwerpagenda met duidelijke keuzes wordt doorvertaald in een
voorontwerp concept- en visienota. Dit omvat:
-- de ruimtelijke concepten en inrichtingsprincipes
geformuleerd op basis van verder ontwerpend onderzoek en het
lopende programmatorisch onderzoek (spoor 3);
-- detaillering
ahv principesschetsen en referentiebeelden. Deze geven de
gewenste inrichting, atmosfeer en het gewenste ruimtegebruik
van de verschillende deelruimtes weer. Het gaat hierbij o.a. over
stedenbouwkundige en straatprofielen, suggesties m.b.t materiaalgebruik, straatmeubilair, verlichtingselementen, beplanting, ...
-- richtlijnen en toetsingskader

dit is een eerste formulering van krachtlijnen op zowel ruimtelijk
als programmatorisch vlak;
-- uitvoering van bijkomende studies (indien nodig)
bijv. gevolgen ontkoppeling kruispunt N76/N779 op vlak van
mobiliteit;
-- raming
De financiële implicaties worden in de mate van het mogelijke
beeld gebracht. Het is de bedoeling de financiële haalbaarheid zo
goed mogelijk vanaf het begin van het proces mee te nemen.
Participatiemoment 03/04 - ‘toetsing’
Doelstelling van deze twee participatiemomenten is dat men het
(voor)ontwerp begrijpt en men zijn aanbevelingen kan formuleren.
Op het eerste moment wordt het voorontwerp gepresenteerd door de
ontwerpers. Via een gerichte bevraging worden vragen en feedback
verzameld. De ontwerpers en bestuur geven op basis hiervan bijkomende toelichting.
Op het tweede moment (na een korte incubatieperiode) krijgen
de burgers de kans hun aanvullingen/verbeteringen te formuleren.
Vervolgens is het aan ontwerpers en bestuur om verduidelijking te
vragen over de aanvullingen/verbeteringen en eventueel al direct op
te antwoorden.
Product 3: ‘voorontwerp’
Deze eerste versie van de concept- en visienota legt ruimtelijk programmatorische concepten en inrichtingsprincipes vast, en schetst
de gewenste atmosfeer en inrichting.
Timing: 6 maanden
stap 3 		

ontwerp

Omvat verder verdiept en geconcretiseerd met o.a.:
-- bijsturingen n.a.v. P3 en P4, en andere feedback
-- ev. ondersteunende beleidsmaatregelen
Zoals voorstellen m.b.t. parkeerbeleid, snelheid, onderhoud,
projectzones, programmatorische invulling (aantrekken, ondersteuning), ... ;
-- een actieplan
Het actieplan definieert stappen en faseert, stelt prioriteiten voor,
koppelt ingrepen/initiatieven/programma’s op specifieke locaties
aan beschikbaar budget, stelt een timing op met acties.
Product 4: ‘concept- en visienota’
De eerste versie van de nota wordt verfijnd, en er wordt een ‘draaiboek’ aan toegevoegd.
Timing: 3 maand
stap 4		

eindproduct

Na definitieve goedkeuring van de concept- en visienota wordt het
eindproduct verder mooi gelayout (cartografisch, fotografisch, infografisch en textueel) en potentieel publicatieklaar gemaakt.
Qua redactie wordt er rekening gehouden met een document dat
wervend is zowel een professioneel als een breed publiek.
Timing: 2 maanden
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Feest

stap 2 		

Na goedkeuring en oplevering van het eindproduct wordt een groot
feest georganiseerd. De publicatie wordt hier niet alleen voorgesteld
maar de mogelijkheden van de E. Coppéelaan en omgeving als testruimte worden in praktijk getoond (zie ook spoor 3). Dit moment kan
ook worden aangegrepen om de (verdere) contacten te leggen voor
de verdere programmatorische invulling.

De uitkomst van het droomweekend wordt gesynthetiseerd. In een
tweetal ontwerpateliers worden een aantal icoonprojecten gedefinieerd en geselecteerd. Hierbij wordt o.a. gekeken naar het demonstratief karakter de haalbaarheid en de diversiteit aan projecten. Input
wordt ook gegeven op het eerste participatiemoment (spoor 2) en de
stuurgroep. Het eindresultaat is een vijftal icoonprojecten gekoppeld
aan een netwerk van ‘Gen(k)s Capables’.

SPOOR 03_PROGRAMMA

stap 3		

Het derde spoort heeft tot doel om de gewenste ambitieuze visie
en ontwerp te verkennen, in beeld te brengen en in gang te zetten .
Daarnaast heeft het tot doel het Genkse netwerk te mobiliseren en
in gang te zetten. Geen woorden, plannen maar daden! Vanuit deze
eerste praktijkervaring kan geleerd worden om de verdere uitrol van
het programma vorm te geven en te regisseren.

In een viertal ontwerpateliers worden de icoonprojecten uitgewerkt
en versterkt. Hierbij wordt gewerkt aan de presentatie van het
icoonproject en de praktische uitwerking. Externe deskundigen of een
ruimer netwerk wordt gemobiliseerd waar nodig. De ontwerpateliers
zijn daarnaast ook uitwisselingsmomenten tussen de verschillende
‘icoonrpoject netwerken’. Eindresultaat van deze ontwerpateliers
is een uitgewerkt icoonproject dat getoond/gedemonstreerd kan
worden op het Feest (zie spoor 2) .

Het derde spoor wordt samen vorm gegeven met de enthousiaste
‘Gen(k)s Capables’. Het ontwerpteam begeleidt en ondersteunt door
hen bij elkaar te brengen, hun te prikkelen, hun ideeën te visualiseren
en te helpen realiseren. De ‘Gen(k)s Capables’ zitten aan het stuur
van het proces en de uitwerking. Steulelwoorden zijn flexibiliteit,
openheid en daadkracht!
Een mogelijke opzet wordt hieronder geschetst.
stap 0		

mobilisatie

De mission groep wordt gevraagd om een levendige oproep te
formuleren (bijv. via een filmpje) naar ondernemende Genkenaars om
mee te werken aan de uitwerking van het programma. Deze oproep
wordt gelanceerd op het eerste participatiemoment (spoor 2) en via
de bestaande communicatiekanalen binnen Genk. Daarnaast worden
gericht een aantal mensen gecontacteerd.
stap 1 		

droomweekend

De geïnteresseerde Gen(k)s Capables gaan samen op droomweekend. Naast een kennismakingsronde en een aantal inspiratiesessies
(over de trends van morgen) ligt de focus vooral op het samen
verkennen van het mogelijke programma van morgen via een aantal
creatieve sessies. Het eindresultaat is een lijst van mogelijke projecten voor de invulling van het programma en een lijst van mogelijke
actoren die betrokken kunnen/moeten worden bij de uitwerking.

stap 4		

verkenning icoonprojecten

uitwerking icoonprojecten

evaluatie en vooruitblik

In twee sessies worden samen met de Gen(k)s Capables en de mission groep een evaluatie gemaakt van het proces en de resultaten.
Op de eerste sessie worden de sterktes en zwaktes in kaart gebracht. Ook worden aandachtspunten voor het vervolg verkend. Op
een tweede sessie wordt samen nagedacht over de regie van de verdere ontwikkeling. Een mogelijk eindresultaat zou ook bijvoorbeeld
een charter/intentieverklaring kunnen zijn van de Gen(k)s Capables
om de toekomstige regie op te nemen.
Product: Programma E. Coppéelaan van morgen
Een wervende en inspirerende publicatie voor het programma van de
E. Coppéelaan van morgen. Deze publicatie omvat een schets van
het mogelijk toekomstig programma en een beschrijving/visualisatie
van de eerste icoonprojecten die als experiment zijn uitgevoerd.
Daarnaast bevat het ook een beschrijving van de toekomstige regie
van het programma.
Timing: 13 maand

