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Open Oproep project 2902: de volledige studieopdracht voor het inrichtingsplan (vast gedeelte) en de uitvoeringsopdrachten
en/of de supervisie (voorwaardelijk gedeelte) voor de strategische site Europalaan met focus op de stationsomgeving te Genk.

INLEIDING

1.

Met deze visie- en ambitienota voor de Europalaan

1.1

ambiëren we om een duidelijk kader te scheppen
voor de herinrichting en toekomstige ontwikkeling
van de Europalaan in relatie tot de stadsstrip en
in relatie tot het concept van de Rasterstad. De
ambities en uitdagingen geformuleerd door de
stad Genk vormen hierbij het uitgangspunt.
Voor de formulering van onze visie zijn we
vertrokken van een analyse van de intrinsieke
kwaliteiten en dynamiek van het gebied en een
historische analyse die ons toelaat de huidige

1.2

Europalaan binnen het netwerk van de rasterstad
wordt binnen de visie een aanzet gegeven voor
een concrete herinrichting van de infrastructuur.
Het programmatische laadvermogen van de
Europalaan als rasterlijn en als onderdeel van
het centrum wordt geschetst aan de hand
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de continuïteit wordt vergroot en
versnippering tegengegaan door
de oorspronkelijke landschappelijke entiteiten te erkennen,
versterken en nieuwe te creëren
de randen van de groengebieden worden duidelijk afgebakend, toegankelijk gemaakt en
waar wenselijk opgeladen met
programma
strategisch gelegen plekjes langs
de randen laten toe om met
beperkte investeringen verblijfskwaliteit voor de wijken te creëren:
ontmoetingsruimte,
informele
sport- en speelinfrastructuur, picknickruimte,...
ecologisch en structureel belangrijke systemen zoals de Stiemerbeekvallei worden in ere hersteld,
aanvankelijk door de landschappelijke continuïteit te herstellen en
te versterken, op langere termijn
door te investeren in watermanagement en landschapsontwerp

GENK: AANTREKKINGSKRACHT VAN DE SUBURBANE TOEGANKELIJKHEID
-

structuur van Genk Centrum verhogen.

2. ANALYSE: belangrijke gevolgen van de historische

De foto’s die in het boek over de Rasterstad worden gepubliceerd
zijn overtuigend: elke vorm van stedelijke conglomeratie is
‘verdronken’ in een zee van omringend groen.
Het is duidelijk dat de ‘continuïteit’ in Genk dus niet afhangt van de
architectuur of de verstedelijkingsvorm, maar van de verbindende
landschappelijke structuur.
De grote bronnen van die landschappelijke continuïteit zijn
de beken en valleien, namelijk de valleien van deStrategie:
Stiemerbeek
landschapsentiteiten
en de Dorpsbeek. Ze kunnen als leesbare landschappelijke
De middelgrote open ruimte gebieden
worden ingezet als bouwstenen voor
de uitbouw van een groen netwerk
verbindingen opnieuw tot hun recht worden gebracht
bij de
dat, in tegenstelling tot de perifere
XL-gebieden, zich integreert binnen
herinrichting van de Europalaan.
het stadsweefsel:

1.3

aantrekkingskracht en ruimtelijk functionele

regionaal
stad

GENK: VERSTEENDE CONGLOMERATEN IN EEN 		
FUNDAMENTEEL GROENE OMGEVING

-

van een aantal stedelijke interventies die de

1.

GENK RASTERSTAD: MULTIPOLAIRE 			
STEDELIJKHEID

nationaal

Genk meet zich terecht een eigenheid aan als ‘Rasterstad’. Deze
nieuwe bewustwording van de waarde van de intrinsieke structuur
van de ongeplande verstedelijking met verschillende polen die
Genk kenmerkt is belangrijk, want het onderscheidt Genk van
andere centrumsteden en het bepaalt zijn attractiviteit.
De multipolariteit van de stad moet dus versterkt worden.
Concreet moet men daarom ambiëren om activiteiten die er
toe bijdragen om de kracht, de werking en de eigenheid van een
welbepaalde ‘pool’ te onderbouwen ook in die ‘pool’ (en niet in
een andere stadslocatie) onder te brengen. Competitie tussen de
polen moet in elk geval vermeden worden.
Het centrum geldt als één van de ‘polen’ van de Rasterstad.
Binnen het concept van de Rasterstad moet dus gestreefd
worden naar een juiste ‘definitie van zijn roeping’.

context te begrijpen.
Naast het scherper stellen van de rol van de

ANALYSE: DRIE BELANGRIJKE
VASTSTELLINGEN

Genk is niet voor niets dé autostad van België. -De overdadige
infrastructuren zorgen er voor dat alle bestemmingen binnen
een zeer korte reistijd bereikbaar zijn. Deze kwaliteit van
bereikbaarheid dient zoveel mogelijk bewaard te worden.
Het gevaar van pure auto-bereikbaarheid is echter dat dit
leidt tot uitzwerming. Alle bestemmingen voorzien hun eigen
parkeergelegenheid en de noodgedwongen onderlinge afstand
tussen soms complementaire activiteiten leidt tot een ‘suburbane opstelling’.
Binnen het idee van de rasterstad is het dus wenselijk om te
kiezen voor een grotere concentratie met een bundeling van het
parkeren. Dit leidt tot het ontstaan van sterkere polen met een
meer geconcentreerde samenhang tegenover een ‘sub-urbane
verlinting’.
Een groene omgeving en een versterking van de polariteit tussen
landschap en stad creëert ook een grotere aantrekkingskracht
voor multimodale toegankelijkheid. Een natuurlijke omgeving
trekt (elektrische) fietsen aan. Tussen de polen bieden shuttleverbindingen een oplossing. Binnen de polen zelf grijpen
verplaatsingen fundamenteel te voet plaats.

Het Landschap
visie en strategieën

Het Raster

visie en strategieën

Visie: ladder en diagonalen

Visie: archipel met clusters

Zonder de ambitie te hebben om een
nieuw mobiliteitsplan voor Genk te
ontwikkelen, kunnen de belangrijkste
aanvullende strategieën als volgt
worden samengevat:

De wijken in Genk kunnen daarom
het best beschreven worden als een

Het Weefsel

visie en strategieën

Rasterstad Genk, de verscheidenheid aan polen in een multipolaire stedelijkheid
envande
van de Europalaan en het centrum
archipel
vele positionering
kleine eilandjes, die
-

-

-

-

omvormen van de twee noord-zuid
assen als landschappelijke verbindingscorridors
versterken van de oost-west assen
met bijkomend programma als
diverse, eigenzinnige en innovatieve corridors van bedrijvigheid
en centraliteit
toevoegen van een nieuwe oostwest verbinding langs het voormalige kolenspoor als groene corridor
voor zachte mobiliteit in GenkNoord
aanvullen van het fietsnetwerk met
enkele bijkomende functionele
fietsverbindingen
(fietsstrades)
langsheen een aantal van de radiocentrische steenwegen
creëren van een recreatieve fietsroute langs de Stiemerbeekvallei

Rasterstad Genk, visie op 73het landschap (bron:
Genk, Rasterstad)

afhankelijk van de stand van het water
(de invalshoek van de toeschouwer)
versmelten tot tijdelijke clusters, weer
uiteen vallen en zich vervolgens weer
anders aaneensluiten.
De strategie bestaat er dan ook uit
om deze clusters te versterken en in
de ruimte te verankeren - niet om de
diversiteit van de individuele kleine
wijkjes teniet te doen, maar om ze in
een collectief verhaal te bundelen.
Voor deze clustering zijn vijf verschillende
strategieën
uitgewerkt,
die hierna meer in detail worden
beschreven:
-

centrale pool
centrale void
strip
ladder
centrale wijkcluster

Rasterstad Genk, visie op121het netwerk (bron:
Genk, Rasterstad)

Rasterstad Genk, visie op91het weefsel (bron:
Genk, Rasterstad)

foto’s uit de publicatie “Genk, Rasterstad”
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2. ANALYSE : BELANGRIJKE
GEVOLGEN VAN DE HISTORISCHE
ONTWIKKELING
2.1

GENK: EEN DWARS OP DE VALLEI GERICHT CENTRUM

Het historisch centrum van Genk ligt, zoals steeds, op een hoogte aan de zuidkant van de
Dorpsbeekvallei. De spoorweg naar Hasselt en Maaseik wordt aangelegd op de tegenover
gelegen heuvelflank. De vallei blijft vrij van bebouwing.
Twee noord-zuid wegen dwarsen de vallei, op een weinig steile helling, met name
de wegen naar Winterslag en As (later uitgesplitst met de weg naar Waterschei). De
centrumontwikkeling gebeurt lineair langs deze verbindingen.
Het spoorwegstation wordt ingepland op de plek van deze vallei-overgang en versterkt de
dwarse oriëntatie van het centrum.
De oorspronkelijke woeste gronden van het plateau worden bebost. De bosbouw verschaft
hout voor de mijnschachten. Deze bebossing van de Hoge Kempen en Bresselsberg
versterkt de groene valleivorm van de Dorpsbeek als ruimtelijke entititeit.

Station (1907)

2.2

Stationsstraat (1920)

Eerste groeiperiode: stadsontwikkeling volgend op de geomorfologische ondergrond van plateau en
beekvalleien (1850-1930)

Eerste structurerende fragment van het centrum: de steenwegen Grote Straat – Stationsstraat –
Weg naar As als handelslint

Tweede groeiperiode: expansie van de conglomeraten en verstedelijking in de Dorpsbeekvallei
(1950-1970)

Tweede structurerende fragment van het centrum: de Europalaan als ontwikkelingsstrip voor de
modernisering van het centrum als new town (1950-1970)

GENK EUROPALAAN: EEN OVERMAATSE VERBINDINGSWEG IN DE
GROENE VALLEI

Bij de aanleg van de E314 worden twee afrittencomplexen voorzien naar Genk. De eerst
gebouwde verbinding is een dubbelvaksweg die pal in de Dorpsbeekvallei ligt op de
bedding van de vroegere spoorlijn recht naar Genk en verder naar Hasselt loopt.
Door de aanleg van de Europalaan worden de dwarse verbindingswegen over de vallei
door de sloop van de bestaande bebouwing in de vallei ontdaan van hun kritische
continuïteit.
Deze stedelijke autosnelweg stimuleert de stripontwikkeling van grote, op zichzelf
staande voorzieningen die steunen op een goede bereikbaarheid per auto, vooral aan de
zuidzijde van de Europalaan waar de vallei zich uitstrekt en het terrein nagenoeg vlak is.
Shopping 1 wordt opgericht als een op zichzelf gericht winkelcentrum volledig op de auto
gericht.
De landschapsontwikkeling rond de Dorpsbeek is ambigu: bij de modernisering van het
centrum wordt ze overwelfd en de moerassige molenvijver wordt niet veel later ingericht
als stadspark. Dit zorgt voor een scheiding in de beleving van centrum en natuur.

Shopping 1 (1968)

2

Gemeentehuis (1980)

2.3

GENK CENTRUM: STAPSGEWIJZE CREATIE VAN EEN ‘NEW TOWN
CENTRAL DISTRICT’

Met de komst van een nieuw station aan de westzijde, verschuift ook het zwaartepunt van
het centrum. Het nieuwe gemeentehuis wordt in aansluiting met het station opgericht.
Aan de Noordzijde belet de heuvelflank dat de bebouwing langs de Europalaan tot
bouwblokken ontwikkelt. Ze verschijnt er als een voorzetwand ten aanzien van de verder
liggende bebouwing die op de dwarse verbindingen blijft georiënteerd.
Aan de Zuidzijde wordt de valleiruimte gelegen tussen de historische verbinding naar
Hasselt (Grote straat en Bergstraat) en de nieuwe Europalaan geleidelijk opgevuld.
Vooral met de aanleg van de Dieplaan - Centrumlaan (met verbinding naar de verbrede
Grotestraat en Berglaan) en de dwarse tangenten Eerste Cyclistenlaan en Albert
Remansstraat wordt een ‘centrum’ afgebakend.
Genk Centrum lijkt hoe langer hoe meer op de centrale wijk van een geplande New Town.
Het wordt door een omsluitend lus-systeem van buiten uit met de auto bediend, waardoor
het centrale deel voor voetgangers kan worden vrijgemaakt.

Station (1979)

2.4

Stadsplein (2015)

Derde groeiperiode: ontwikkeling van de autostad (1980-heden) en verdichting van de stadstrip

Derde structurerende fragment van het centrum: de Europalaan als tangent (1980-heden) met een
verkeersvrij centrum binnen een nieuwe ring

GENK EUROPALAAN: VAN STRIPVORMIGE ONTWIKKELING TOT
TOEVOERWEG VOOR HET AANPALEND CENTRUM

Door dit nieuwe lus-systeem verandert ook de Europalaan grondig van statuut. Ze is niet
langer de bedieningsweg van een stripvormige ontwikkeling, maar wordt een deel van een
tangentensysteem dat het centrum als geheel bediend.
Ze vormt niet langer een bestemming maar de toevoerweg naar een bestemming.
Door haar gewijzigde statuur ontstaat tevens een fundamentele asymmetrie tussen de
dunne bebouwingsschil aan de noordzijde en het in de diepte uitgebouwde centrum aan
de zuidzijde.
De stadsstrip ontwikkelt zich binnen dit kader als verkeersvrij netwerk van pleinen en
winkelstraten met het project Stadsplein als voorlopig slotstuk.

3

3.

3.1

UITGANGSPUNT EN CONCEPT

CENTRUM VERSTERKEN DOOR MAXIMAAL HERSTEL
VAN DE GROENE VALLEIVORM

Genk centrum is in wezen één van de versteende conglomeraten
binnen het omvattende groene deken.
Om die verschijningsvorm op een groter schaalniveau kracht bij
te zetten, wint het centrum zeker aan leesbaarheid door het in te
snoeren: geografisch als een beloopbaar en herkenbaar gebied;
programmatisch als een duidelijk aanbod en bestemming.
Om die reden pleiten wij er voor om het centrum voorlopig niet in
westwaartse richting uit te bouwen voorbij de Westerring (N76).
De kantoorontwikkeling die er als uitbreiding van de Limburghal
voorzien wordt, zou zowel het centrum als de Thor-site
programmatisch uitdunnen. Bovendien zou deze kantoorzone de
geplande ontwikkeling van de Stiemerbeekvallei hypothekeren,
terwijl deze versterking van de natuurlijke structuur voor Genk
bijzonder essentieel is voor haar kwalitatieve uitbouw.
Als uitgangspunt stellen we daarom voor de Dorpsbeekvallei
aan beide uiteinden opnieuw optimaal te vergroenen, en op die
manier de basisvorm van de vallei te herstellen.

van een uniek aanbod. Dat bestaat al grotendeels op het vlak van
de commerciële voorzieningen, met shopping 1, 2 en 3 (waarbij
shopping 2 zou winnen met het krijgen van een meer eigen
karakter).
De gelijkschakeling van het centrumgebeuren met ‘shopping’ is
nochtans gevaarlijk omdat kan leiden tot een gemis aan weekend
gebeuren of nachtleven. De bestaande horeca profileert zich
inderdaad ook vooral als aanvulling van het shopping gebeuren
en kent meer bezoekers overdag dan ‘s avonds.
Er is dus duidelijk behoefte aan diversificatie van het huidige
aanbod met complementaire functies. Welke dat zouden kunnen
zijn vraagt meer onderzoek. In dit stadium denken we bv. aan
een specialisatie rond ‘multiculturele voeding’ enerzijds en
‘dienstgerichte kantoorbedrijfjes’ anderzijds.
Als multiculturele stad bij uitstek, zou een uitbouw van
gespecialiseerde winkels, horeca, kooklessen, TV-uitzendingen,
etc. best een cliënteel vanuit de wijdere omgeving kunnen boeien.
De eerste vestiging van die aard is recent reeds uitgebouwd op de
hoek van de Europalaan en de Bochtlaan.
Publieksgerichte diensten (dokters-en advocatenpraktijken,
verzekeringen, psychologische begeleiding, reisbureaus,
ICT-dienstverlening, …) maar ook de nieuwe sectoren van
dienstverlening, gericht op wellness, op informeel en voortgezet
onderwijs, op samenstelling van zelfbruikpakketten, etc. gedijen
in een omgeving waar reeds een kopers/consumentenpubliek
naar toe komt.

3.3

De
Oost-west
gerichte
winkelwandelroute
van
de
Stadsbibliotheek naar Shopping 1 is recent sterk opgewerkt. Ze
wordt alleen onduidelijk ter hoogte van Shopping 2, met name
door het ontdubbelen van de hoofdroute. De voorgestelde ingreep
verderop gaat in op deze zwakte.
De Noord-Zuid gerichte handelsstraten zijn verzwakt. Dit heeft
ten dele te maken met de begrenzing die de Europalaan voor
die richting betekent. Het herstel van een meer dwarsgerichte
centrumontwikkeling zou hieraan tegemoet kunnen komen.

3.5

3.4

3.2

CENTRUM VERSTERKEN DOOR VERWEZENLIJKEN 		
VAN EEN JUISTE FUNCTIONELE MIX

Om het concept van de Rasterstad te doen slagen is voor elke
pool een functionele specialisatie vereist. Deze specialisatie mag
echter niet leiden tot een monofunctionele opdeling; er moet
gestreefd worden naar het vinden van een juiste functionele mix.
Voor Genk Centrum levert dit een optelsom op die verschilt van de
gebruikelijke programmatie van andere middelgrote steden. De
concentratie van cultuurgerichte bestemmingen op C-Mine en de
aanwezigheid van een voorzieningencampus (welzijnscampus,
scholencampus) verminderen inderdaad het gebruikelijk aanbod.
Om reële betekenis te krijgen is het erg belangrijk dat Genk
Centrum als attractiegebied gaat werken voor een groter
hinterland. Niet enkel voor heel Genk maar ook voor de omliggende
gemeenten.
Die attractie kan alleen bewerkstelligd worden door het opbouwen

4

1
2
3
4

THOR PARK - bedrijven- en
wetenschapspark
GENK NOORD - industriezone
C-MINE - cultuurcentrum
GENK ZUID - industriezone

CENTRUM VERSTERKEN DOOR HET BUNDELEN VAN
DE VERKEERSVRIJE BINNEN ROUTE

CENTRUM VERSTERKEN DOOR REHABILITATIE
& VAN DE DWARSE VERBINDINGEN

De Europalaan kent momenteel een nagenoeg symmetrische
dwarsaanleg, terwijl ze fundamenteel asymmetrisch is, zowel
door haar topografie, haar bebouwingstypologie, als haar
functioneel bereik.
Door haar breedte, maar ook door haar autogerichtheid is de
Europalaan moeilijk oversteekbaar, zeker aan de als ronde
punten uitgewerkte dwarsstraten.
De historische dwarsstructuur die Genk heeft gekenmerkt is op die
manier verloren gegaan. Een aantal kritische dwarsverbindingen
worden erg bemoeilijkt: de overgangen station-Stadsplein /
Schietboomstraat-Fruitmarkt/ Stationsstraat-Bochtlaan.
Ons project ambieert om de Europalaan haar actueel karakter van
toevoerstraat terug te geven door de verloren dwarsverbindingen
te herstellen en op die manier de overheersing in langs richting die
niet met haar hedendaagse betekenis overeen stemt, ongedaan
te maken.

EUROPALAAN HERZIEN: EEN ‘PARKWAY’
WAARVAN DE INRICHTING ZICH AANPAST
AAN DE EIGENHEID VAN HET GEBIED DAT HIJ
DOORKRUIST.

De reductie tot één rijstrook in beide richtingen laat toe om een
aanzienlijk deel van de dwarssectie op de Europalaan voor ander
gebruik aan te wenden. Zelfs wanneer men vasthoudt aan een
vrije bus -en trambaan blijft nog voldoende ruimte over om de
aard van de dwarssectie te wijzigen door de aanwending die deze
restruimte krijgt.
In essentie wordt dus voorgesteld om de Europalaan in te richten
als een ‘parkway’ waarvan de continuïteit gegarandeerd wordt
door het vergroend karakter, maar waarvan de verschijningsvorm
over het langs verloop verandert, in overeenstemming met de
specifieke condities opgelegd door de dwarse verbindingen.
Van west naar oost wordt de Europalaan op die manier
conceptueel opgesplitst in onderscheiden onderdelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

De stadsweg met groene voorstroken
Groene stadsentrée west
Het opgedeelde en perspectivisch beëindigd stationsplein
De stadsvestibule met accommodatie voor kort parkeren
De passage -en verblijfsruimte
De overdekte markt met Genkse Knaap
De tramhalte aan de Shopping
De Molenvijver Parkway

Centrum versterken door verwezenlijken van een
juiste functionele mix

illustratie van de Eruopalaan als parkway

Centrum versterken door rehabilitatie van de
dwarse verbindingen

Centrum versterken door het bundelen van de
verkeersvrije binnen route

illustratie van het vergroend karakter van de Europalaan

Europalaan herzien als ‘Parkway’

Centrum versterken door maximaal herstel groene
valleivorm

5

STRATEGISCHE INTERVENTIES
Parkway west

DWARSPROFIELEN
6

groene stadsentrée

1

2

Stationsplein

3

Uitbouw complex Zavelplein

4

Shopping 2

Genk’s platform

5

Parkway oost

6

Overzichtsplan voorgesteld project - schaal 1/2000

7

DWARSPROFIELEN EUROPALAAN
Geplande wegprofielen van de Europalaan, nummering volgens aanduiding op p. 6-7
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1

Profiel Europalaan nabij Stiemerbeek

2

Profiel Europalaan nabij Politiebureau en Jeugdcentrum (westelijke entree stadscentrum)

3

Profiel Europalaan bij nieuw Stationsplein en busstation

4

Profiel Europalaan op de verbinding Fruitmarkt-Lourdeskapelpark

5

Profiel Europalaan bij de Weg naar As: inpassing incubator

6

Profiel Europalaan ter hoogte van Molenvijverpark: parkway in een landschappelijke setting met doorzichten naar de Molenvijver

4.

VERKEERSINRICHTING EN 		
PARKEREN

De dominantie van de infrastructurele voorzieningen
geeft enerzijds betekenis aan de Europalaan als tangent, maar
is anderzijds belemmerend. De herinrichting van de Europalaan
als aantrekkelijke ruimtelijk-functionele entiteit en publieke
ruimte voor Genk Rasterstad en Genk Centrum stoelt voor een
groot deel op de heroverweging van de verkeersinrichting en zijn
parkeervoorzieningen.
Bij deze afwegingen is als uitgangspunt gekozen voor
het doel van de opgave van de Open Oproep: de heraanleg van
de Europalaan als stedenbouwkundige opgave met nadruk
op versterking van rasterstad en centrum. Daarbij is het
bewustzijn van de (on)mogelijkheden van de herziening voor
de verkeersinrichting een primaire basis. De synergie tussen
ambitie en realiteit geeft zodoende richting aan onze visie op een
Europalaan als aantrekkelijke stadsfiguur en ruimte. Een synergie
en afweging die in het reeële ontwerpproces nader moet worden
afgestemd.

4.1

EUROPALAAN ALS LOKALE TOEGANGSWEG UIT 		
DIVERSE RICHTINGEN

Om het doorgaand verkeer op de Europalaan te beperken zou
men kunnen overwegen om dit verbindingssegment van het
hoofdwegensysteem ergens halverwege door te knippen. Alleen
dreigt daardoor nogal wat omrijden te ontstaan en een belasting
van de straten en buurten ten noorden of ten zuiden van het
centrum. Vooraleer men dus tot een dergelijke maatregel over
gaat is meer gericht onderzoek over zijn effect noodzakelijk.
Wij zijn er in dit voorstel niet toe overgegaan, maar binnen ons
verkeersconcept is een verdere reductie van het doorgaand
verkeer perfect mogelijk.
In de analyse is al naar voor gebracht hoe de Europalaan
momenteel fungeert als het noordelijk been van het lus-systeem
dat het verkeersarme centrum omspant. In die zin werkt de
Europalaan vooral als toevoerroute naar het centrum, en niet als
verbindingsstuk tussen de oostelijke en westelijke tangent, en
dus onderdeel van het hoofdwegensysteem.
Binnen de volledige sectie van de Europalaan tussen Oosterring
en Vennestraat wordt een onderscheid gemaakt tussen het meer
verstedelijkt deel dat het stadscentrum rechtstreeks bedient,
en de twee uiterste delen die eerder op verbinding zijn gericht.
Dit onderscheid leidt niet alleen tot een aanpassing van de

dwarssectie, maar ook tot een andere ontwerpsnelheid: 30 km/h
in het centrale deel waar oversteken frequent zijn, 50km/h aan
de uiteinden.
Het genoemde onderscheid tussen bedienings- en
verbindingsfunctie komt ook tot uiting in de oplossing van
de kruispunten. In het centrale deel leidt een streven naar
compactheid en meervoudig gebruik naar kruispunten die
met lichten worden geregeld. Aan beide uiteinden van het
centrum wordt daarentegen voorgesteld om de bestaande
kruispuntregeling met ronde punten principieel te behouden.
Dit vergemakkelijkt ook de terugkeerbeweging voor de
gemotoriseerde centrumbezoekers die op hun initiële weg willen
terugkeren.

4.2

publiek domein ruimte vrijkomt voor een meer actief voetgangersen fietsersgebruik.
In het voorstel zullen ongeveer 450 straatparkeerplaatsen
verdwijnen, waarvan de parkeerplaatsen aan de Molenvijvers het
grootste deel uitmaken.
Deze vermindering kan deels gecompenseerd worden door de
onderbenutting van de ondergrondse parkings en de nieuwe
parking van shopping 1.
Daarnaast zou opgelegd kunnen worden om in combinatie met
een nieuwe kantoorontwikkeling naast de VDAB, een voorstel dat
verder beschreven wordt, een ondergrondse parking te voorzien,
wat mogelijks kan leiden tot ongeveer 300 extra plaatsen. De
ligging op de rand van het centrumgebied is hiervoor ideaal.

INPERKING VAN DE OVERDREVEN 			
PARKEERCAPACITEIT

De stad Genk heeft aangegeven dat de parkeercapaciteit in
het centrum verminderd kan worden, zonder dat daarmee de
gemakkelijke toegankelijkheid per auto in het gedrang komt.
Om die reden gaat ons project uit van een sterke reductie van
het straatparkeren. Wij stellen voor om de bestaande collectieve
parkeeraccommodaties optimaal te benutten, zodat op het

trein
tram
bus/tram
bus
doorgaand autoverkeer
plaatselijk autoverkeer
publieke parkeerplaatsen
op maaiveld

Bestaande verkeerssituatie van de Europalaan

Voorgestelde verkeerssituatie van de Europalaan
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4.3

PRIVILEGIËREN VAN ZACHTE VERVOERSVORMEN

Het voorgestelde dwarsprofiel maakt gebruik van de intensieve
situering van toegangen voor auto’s aan de stadszijde. De
rijstroken voor autoverkeer zijn asymmetrisch ingepland, en laten
toe deze toegangen te bereiken met een simpele afslag naar
rechts, die hoogstens een lokale uitwijkstrook vereist, maar zeker
geen ventweg, zoals nu het geval is.
Het uitsparen van deze ventweg, en van het bijbehorend
oppervlakte-parkeren maakt ruimte vrij voor een ruim trottoir
met geïntegreerd fietspad. Deze voorziening zorgt niet alleen
voor de vereiste ademruimte voor de centrumbezoeker. Het
vergemakkelijkt ook de inrichting van kramen of terrassen en
creëert afstand ten opzichte van de voorbij rijdende auto’s.

4.4

FIETSVERKEER STIMULEREN MET SNELLE,
ATTRACTIEVE EN VEILIGE FIETSVERBINDINGEN

In Genk is de (elektrische) fiets is de meest aangewezen
verkeersmodus om de competitie met de auto aan te
gaan. De verspreide bebouwing leent zich vooral voor een
geïndividualiseerde verkeersvorm, terwijl de afstanden al bij al
redelijk overbrugbaar blijven. Wat dikwijls nog ontbreekt zijn vrij
gelegen, directe en beveiligde fietspaden.
Door haar ligging in de Dorpsbeek-vallei, is de Europalaan
nagenoeg vlak en leent ze zich voor verplaatsingen per fiets. Tot
nu toe overweegt echter de perceptie van de Europalaan als as
voor autoverkeer. De aanleg van een verzelfstandigd fietspad dat
zich oost- en westwaarts van het centrum uitstrekt is daarom
essentieel.
Om die reden wordt gekozen voor een doorlopend snel en
beveiligd fietspad aan de noordkant van het profiel. Het aantal
conflictpunten met in-en uitritten wordt door deze locatiekeuze
geminimaliseerd. Beide fietspaden komen logisch toe op het
stationsplein, dat ook aan de noordzijde van de Europalaan is
ingeplant.
Dit pad aan de Noordzijde belet niet dat ook aan de zuidzijde van
het voorgestelde profiel een in het trottoir geïntegreerd fietspad
is voorzien. Het gebruik (en de snelheid) van beide fietsstroken
is echter grondig verschillend. Het noordelijk pad dient om zich
conflictvrij en snel over een grotere afstand te bewegen. Het
zuidelijk fietspad dient om te flaneren, en van het publieke leven
te genieten, terwijl men zich doorheen of langs het centrum
verplaatst.

4.5

TOEKOMSTIGE TRAMVERBINDING MET 			
HERKENBARE HALTES

Wanneer men de multimodaliteit in Genk wil bevorderen, dan
moeten de accommodaties die vandaag zorgen voor een vlot
busverkeer zeker behouden blijven, en indien de kans zich
voordoet verbeterd worden.
Om die reden wordt er voor gekozen om de vrije busbaan op de
Europalaan in beide richtingen te behouden. Door ze naar de
noordzijde van het profiel te verplaatsen wordt echter een betere
aansluiting met het busstation bereikt (zie hierna).
Omdat de Europalaan ook als tracé is weerhouden voor de
toekomstige Spartacus 2 LR-lijn, maar het vooralsnog niet
duidelijk is wanneer aan de realisatie daarvan kan begonnen
worden, is er voor gekozen om de toekomstige sneltramlijn
op de vrije busbaan in te richten. Dit heeft het voordeel dat het
Spartacus tracé kan verwezenlijkt worden zonder het profiel van
de Europalaan nadien opnieuw te moeten aanpassen. En zelfs
indien de sneltram er niet zou komen, kan men van meetaf van
een vrije busbaan genieten.
Ondanks het feit dat het toekomstige Spartacus tracé vandaag
aan de beide uiteinden voor en na het stadscentrum langs de
zuidzijde van de Europalaan is ingepland, kiezen wij er voor om
de vrije bus-en trambaan in zijn centrale sectie aan de noordzijde
van de Europalaan in te richten. De reden daartoe is duidelijk:
het vermindert de potentiële conflictpunten met in-en uitrijdend
autoverkeer aan de zijde van de stadsstrip aanzienlijk en zorgt
dus voor een betere en veilige doorstroming van het bus- (en
tram)verkeer. (zie figuren p.9)
Dit argument weegt ons inziens zwaarder dan de twee
gereguleerde conflicten die de onvermijdelijke kruising van
auto-en bus/tramverkeer meebrengt bij de verandering van
de tram/busbaan van zuid- naar noordkant en later opnieuw
naar de zuidkant van het wegprofiel. In beide gevallen kan
deze uitzwenking inderdaad opgenomen worden in een met
rood-fasering begeleide inrichting van het rond punt. Talloze
voorbeelden (o.a. uit de Franse praktijk bewijzen dat zo’n aanleg
van een vrije tram-of busbaan door heen een rond punt zonder
noemenswaardig oponthoud voor één van beide verkeerssoorten
werkt.)

Referentiebeel trambaan, Alicante, Spanje

bestaande fietsroutes
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nieuwe snelle fietsverbinding

nieuwe trage fietsverbinding

Positie tram in dwarsprofiel Europalaan

Referentiebeel trambaan in groene bedding, Scheveningseweg (Den Haag, NL)

4.6

Plan busstation -

schaal 1/1000
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DYNAMISCH BUSSTATION DAT AANSLUIT BIJ DE
VRIJE BUSBAAN EN HET STATIONS-PARKEREN

In ons voorstel wordt het bestaande busstation compacter
gemaakt en verplaatst naar de oostzijde van het stationsplein.
Omdat het busstation geen terminus is, is een compactere
semi-dynamische configuratie mogelijk. Het voorgestelde
circulatieschema brengt de bussen telkens met hun rechterzijde
(deuropening) aan het perron. Het laat in principe toe om de
perrons voor verschillende lijnvoeringen te gebruiken. Door de
aanleg van een bevoorrechte passage die leidt naar het centrum
en aansluit bij de looprichting uit het station, zorgt men er tevens
voor dat de voorzijde van de aanrijdende bussen ook naar de
toekomende passagiers is gericht.
De voorgestelde inrichting heeft verschillende voordelen. Ze
sluit naadloos aan op de vrije bus-en trambaan. Zolang er
geen sneltram voorzien is, rijden de bussen in beide richtingen
conflictloos toe vanop de busbaan naar het busstation en
terug. Bij de invoering van de tram - op de vrije busbaan wordt de gereserveerde ruimte ten oosten van het busstation
benut om er de toevoerroutes voor de bussen in te richten. De
voetgangerstrajecten tussen station, tram en bus zijn minimaal
van lengte en direct afleesbaar.

MOEILIJK REALISEERBARE EN WEINIG 		
EFFICIËNTE ONDERTUNNELING VOOR STATION

Ook op uitdrukkelijke vraag van de stad Genk, is nagegaan of de
bovengrondse inrichting van de Europalaan er baat bij heeft om
het doorgaand verkeer in een tunnel te brengen, met name ter
hoogte van het trein -en busstation.
Het nut van zo’n ingreep is volgens ons beperkt en weegt niet
echt op tegen de nadelen en de kostprijs. Dit besluit steunt op de
hierna opgesomde overwegingen.
In de eerste plaats is het verkeerskundig nut van zo’n ingreep
beperkt. Het aandeel van de voertuigen die de Europalaan
over haar hele lengte afrijden is immers beperkt. Nogal wat
verplaatsingen combineren een noord-zuid traject met het oostwest traject langs de Europalaan. Afhankelijk van de ligging van
de tunnel, worden deze gecombineerde trajecten niet uit het
stadsbeeld weggehaald.
Omdat de oversteekbeweging naar het stadscentrum er intensief
aanwezig is, wordt de tunnel best ter hoogte van het stationsplein
voorzien. Rekening houdend met een hellingspercentage van
5% levert dit lange sleuven op aan weerszijden van de tunnel.
Naast die sleuven is in elk geval ook een bijkomende rijstrook
in beide richtingen nodig voor het bovengronds verkeer. (Denk
ook aan het uitzonderlijk vervoer). In die (lange) sectie wordt dus
een aanzienlijk deel van het breedteprofiel opgeofferd aan het
autoverkeer. Dit leidt tot problematische oversteekbewegingen
en tot nodeloze verstening van het landschap.
De toetreding tot deze sleuven verloopt aan de westzijde niet
gemakkelijk omdat de afstand tussen aan aanzet van de sleuf en
het rond punt met de Eerste-Cyclistenlaan beperkt is.
De tunnelsleuven maken het oversteken van de Europalaan over
een grote lengte onmogelijk (230m). Voor de woongebieden op
de noordflank van de vallei maakt deze hindernis de looproutes
naar het centrum onnodig lang.

Impact van tunnel op dwarprofiel Europalaan

INVOEGSTROOK - 30m

Doorsnede busstation

4.7

SLEUF - 230m

TUNNEL - 155m

SLEUF - 230m

INVOEGSTROOK - 30m

Ondertunneling ter hoogte van het station - schaal 1/4000
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5.

UITWERKING EN STRATEGISCHE
INTERVENTIES

De basisconcepten voor voorgestelde
herprofilering van de Europalaan zijn opgesomd
onder hoofdstuk 3. De realisatie van de totale
ingreep kan worden opgedeeld in zeven
strategische interventies. Binnen de continuïteit
die door de verkeersinrichting gegarandeerd
wordt, zorgen deze architectonische en
landschappelijke ingrepen er voor dat
opeenvolgende secties van het lengteprofiel
een eigen betekenis krijgen. Het worden aparte
‘kamers’ van de ‘vergroende Parkway’ die
Oosterring en Westerring verbindt.
5.1

VERGROENING VAN VERBINDINGSSECTIE NAAR 		
WESTELIJKE TANGENT

De grote landschapsfiguur van de Dorpsbeekvallei wordt hier tot
uiting gebracht in de penetratie van het groenmassief van De
Maten en de Teut en Schemmersberg.
Om deze regionale landschapsinbedding tot zijn recht te
brengen, wordt er voor gepleit om de verschijning van de weg
naar Hasselt zo natuurlijk mogelijk te houden. In het deel
westelijk van de Westerring kan dit door het groenmassief van de
Stiemerbeekvallei te exploiteren. . Enerzijds door de aanleg van
nieuwe fiets- voetpaden in de vallei die aansluiten op de continue
fietsroutes langs de Europalaan en anderzijds door de betekenis
van de beekvorm te definiëren met zichtlijnen vanaf de rijbaan.
Het vergoenen van de verschijningsvorm is mogelijk door het
reduceren van de wegbreedte van 2x2 naar 1x1 rijstroken, en het
inplanten van de vrijgekomen wegstroken.
Maar ook en vooral, door de lintbebouwing langs die weg
tegen te gaan en de buffer ten aanzien van de bestaande
randbebouwing te versterken. We stellen voor om af te zien van
verdere kantoorontwikkeling op de Xentro site (en de ophoging
van het terrein dat er voor nodig is), maar om natuurlijke en
recreatieve ontwikkeling van de lager gelegen gronden in de
Stiemerbeekvallei te stimuleren.

Plan bestaande situatie - schaal 1/3000

Plan nieuwe situatie - schaal 1/3000

Profiel Europalaan bestaande situatie

Profiel Europalaan nieuwe situatie

Voorbeeldproject voor duurzame stadsontwikkeling:
• Integraal waterbeheer Stiemerbeekvallei
• Groter natuurlijk oppervlak/stedelijk groen
• Continue fietsroutes
• Nabijheid en verbondenheid stedelijk groen & attractiviteit
Referentiebeeld parkway
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Referentiebeeld parkway

Impressie bestaande en nieuwe situatie (bron Urban Design & Landscape Urbanism Workshop, Genk maart 2012)

5.2

GROENE STADSENTRÉE

Op het gebied ten oosten van de Westerring, dat psychologisch
fungeert als entrée naar het centrum, dient vergroening
nagestreefd te worden enerzijds om de band te maken met
de regionale landschapsstructuur, maar ook om het ‘centrum’
beter te markeren als een versteend contrast, een door de mens
gecreëerde new town in een natuurlijke omgeving.
De nagestreefde vergroening wordt bereikt door een reductie
van de rijstrookbreedte en een opdeling in aparte stroken met
tussenliggende beplanting. Omdat de parkeerzones voor de
Politie en het VDAB gebouw in hun bij de rijweg gelegen strook
publiek domein zijn, kunnen deze ook bij de landschappelijke
transformatie betrokken worden.
Op die manier ontstaat voldoende kritische massa om een
substantiële verandering van de wegperceptie tot stand te brengen

Profiel Europalaan bestaande situatie

Voorbeeldproject voor duurzame stadsontwikkeling:
• Concentratie programma (verdichting); korte afstanden naar
station & voorzieningen
• Parkeren op maat; geen onnodige verharding

Profiel Europalaan nieuwe situatie

Nieuwe situatie

Profiel Europalaan bestaande situatie

Bestaande situatie

Profiel Europalaan nieuwe situatie

13

5.3

RE-CONFIGURATIE VAN STATIONSPLEIN EN 		
ENTRÉE NAAR HET CENTRUM

Vormelijk wordt het stationsplein vandaag gedetermineerd door de
grote rechte keermuur van het spoorwegtalud, door de imposante
luifel boven de sporen en door de eenvoudig rechthoekige ruimte
die zich ongeveer symmetrisch uitstrekt voor de stationsingang.
Die eenvoudige figuur wordt nochtans gehavend door ongepaste
toevoegingen: de kiosk-achtige voorbouwsels met stationsfunctie,
de verlaagde luifel voor de keermuur die het uitzicht van op de
sporen over het plein onmogelijk maakt, en de ongelukkige luifel
van het busstation die werken als een groot visueel en doorgang
obstakel op weg naar het Stadscentrum
Het komt er dus op neer om de sterke grondslagen van de
stationsfiguur te herstellen door de onnodige toevoegingen weg
te werken.
Maar bijkomend is de inplanting van het ‘nieuwe station’ van Genk
ook als plek belangrijk. De verplaatsing van de oorspronkelijke
ligging aan de stationsstraat, naar de perifere ligging van
vandaag, verdient ons inziens om afleesbaar gemaakt te worden.
Het Station van Genk ligt immers precies op de overgang van de
regionale landschapsstructuur en het geplande stadscentrum.
Om die scharnierfunctie te markeren, stellen we voor de
rechthoekige pleinruimte enerzijds conceptueel op te delen, en
anderzijds als omranding te versterken. Dit laatste kan bv. door de
achterin gelegen parkeergelegenheid van het VDAB gebouw op
termijn met een gepaste bebouwing te vervolledigen.
De conceptuele opdeling verwijst naar de ‘natuur’ die tot
halverwege het plein de stad binnen dringt. Mooi overblijfsel
daarvan is de grote eik die vandaag nog rest en als aanzet van een
hoofdzakelijk vegetale aanleg kan fungeren. Deze ‘natuurlijke’
verschijning is precies wat ‘het toekomen in Genk’ voor de
treinreiziger moet kenmerken. De eik wordt sprekend voor de hele
omgeving.
De andere helft van het plein wordt ingenomen door het compact
gemaakte busstation dat conflictloos aansluit bij de vrije tramen busbaan. De opstelling van de perrons en de rijrichtingen
optimaliseren de eenvoud van en het aantal bewegingen en de
leesbaarheid van de aankomende bussen. De aansluiting tussen
bussen en de toekomstige tramhalte is duidelijk en direct. Het
conflict tussen voetgangersbewegingen en aanrijdende bussen
wordt vermeden door de aanleg van een patio met beplant massief,
die tevens voor daglicht en herkenbare beeldvorming zorgt.
Tussen de natuurlijke verwijlzone en het dynamische busstation
wordt een smalle wandelstrook gelegd die station en centrum
met een soort van stedelijke loper verbindt. Langs die ‘evidente’
looproute, worden nieuwe kiosken voorzien ter vervanging van
de bestaande ongelukkige constructies die samen met de lage
luifel voor het station - zeker op termijn - zouden moeten kunnen
worden afgebroken.

Voorbeeldproject voor duurzame stadsontwikkeling:
• Concentratie programma (verdichting); kortere afstanden naar
station & voorzieningen
• Ruimte voor urban incubator in het centrum; flexibele
gebruiksruimte voor kantoren/creatieve industrie ed.
• Nabijheid en verbondenheid stedelijk groen & attractiviteit
• Parkeren op maat; geen onnodige verharding
• Sterk groenbeeld als image (green city)
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Plan bestaande situatie - schaal 1/1500

Profiel Europalaan bestaande situatie

Profiel Europalaan nieuwe situatie

Plan nieuwe situatie - schaal 1/1500

Mogelijke ontwikkeling stap 1:
- nieuw busstation met paviljoenen
- behoud bestaande infrastructuur NMBS
- nieuwbouw kantoorvolume

Perspectief van nieuwe situatie

Mogelijke ontwikkeling stap 2:
- afbraak lage luifel treinstation
- afbraak stationsbuffet en ticketmal, verhuis naar nieuwe paviljoenen
- heropbouw werkwinkel, uitbreiding tot denser kantoorvolume

>

Foto bestaande situatie
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5.4

HERPROFILERING EN VERBINDING MET
LOURDES-KAPELPARK DOOR UITBOUW COMPLEX 		
AAN HET ZAVELPLEIN

Het basisidee om de beeldvorming van de Europalaan te
veranderen door het versterken van de dwarsverbindingen en op
die manier historisch geconstitueerde plekken beter tot hun recht
te brengen kent een eerste toepassing in de verbinding van het
Lourdeskapelpark met de Fruitmarkt.
De hellende Schietboomstraat verbindt beide momenteel
op bijzonder ongelukkige wijze. Een vervanging van het
langsparkeren door een substantiële groenstrook kan er echter
voor zorgen dat het park tot aan de Europalaan ‘neerdaalt’. Zeker
wanneer op de hoek van de beide straten een dichte boommassa
voorzien wordt die de verbinding visueel ondersteunt.
Het woon-en winkelgeheel tussen Schietboomstraat en
Kapelstraat levert nochtans een architecturaal bijzonder
ongelukkig gelijkvloers op aan de Europalaan. Omdat wij
begrepen hebben dat dit complex uit de jaren zeventig aan
vernieuwing toe is, stellen we voor om het minst rendabele deel
(de lage bebouwing aan de Europalaan) te vervangen door een
verdichte voorbouw die ten dele op het bestaande profiel van
de Europalaan uitkraagt. Deze oplossing laat de inrit naar de
onderliggende parking intact, maar verduidelijkt het privékarakter
van het binnenblok.
Gezien de uitstekende ligging van dit bouwblok in de nabijheid van
station, de verkeersvrije winkelroute en het Lourdeskapelpark zien
we hier een programma van horeca en kleinere kantoorrruimtes
voor start-ups in de sokkel, in combinatie met woningen op de
hogere verdiepen.
De vooruitgeschoven positie van deze nieuwbouw zorgt voor een
plaatselijke vernauwing die de dwarse verbinding met de overkant
versterkt. Ze is mogelijk zonder afbuiging van de voorgestelde
verkeersinrichting te vereisen. Perspectivisch creëert ze echter
een beëindiging van de ‘plekken’ oost- en westwaarts van het
vooruitgeschoven blok.
Aan de zijde Fruitmarkt kan de attractiviteit verhoogd worden
door de uitbouw van de bestaande bomenrij tot boommassief. Dit
levert schaduw op en kan dienen voor de uitbouw van terrassen,
zonder dat de combinatie met bv. kort parkeren moet verloren
gaan.

Voorbeeldproject voor duurzame stadsontwikkeling:
• Concentratie programma (verdichting); kortere afstanden naar
station & voorzieningen
• flexibele gebruiksruimte voor kantoren/creatieve industrie ed.
• Nabijheid en verbondenheid stedelijk groen & attractiviteit
• Parkeren op maat; geen onnodige verharding
• Sterk groenbeeld als image (green city)

A

A

Profiel A: Europalaan bestaande situatie

B

A

Plan bestaande situatie - schaal 1/1500

Axo nieuwe situatie

16

A

B

Plan voorgesteld project - schaal 1/1500

Profiel A: Europalaan nieuwe situatie

Profiel B: Europalaan nieuwe situatie

Foto bestaande situatie
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Plan bestaande situatie - schaal 1/1500

5.5

VERSTERKING VAN DE HISTORISCHE
		
DWARSVERBINDING TER HOOGTE VAN DE
STATIONSSTRAAT EN AFBAKENING VAN EEN
GENKS ‘PLATFORM’: EEN VERSTEDELIJKTE 		
KNOOP MET BOVENLOKALE BETEKENIS

De historische verbinding tussen de Stationsstraat en de
Weg naar As is de belangrijkste dwarsverbinding over de
Dorpsbeekvallei. Haar beperkte hellingsgraad leent zich voor een
(nieuw) stedelijk gebruik, ook aan de overzijde van het centrum:
dit wordt sprekend geïllustreerd door de Italiaanse ‘foodmarkt’ op
de hoek van de Bochtlaan.
De figuur van de dwarsverbinding wordt te niet gedaan door het
buitenschalige rondpunt, dat sinds het verkeersvrij maken van de
stationsstraat (N75a) slechts drie benen telt. De vervanging door
een verkeersgeregeld T-kruispunt, laat toe om het publiek gebied
palend aan de activiteiten op de hoeken van stationsstraat en
Bochtlaan te verbreden.
Om de dwarsverbinding visueel (en functioneel) over de
Europalaan te tillen, lijkt het ons aangewezen om op die plaats
een gebouwde structuur te voorzien met gelijkvloerse activiteiten.
Deze verbinding verbijzonderlijkt de sectie tussen het
vooruitgeschoven blok aan het Zavelplein en de structuur, zodat
een samenhangende ruimte ontstaat op de plek die potentieel de
meeste activiteit op de Europalaan herbergt. Een soort ingesnoerd
forum, een verblijfsplein, met uitloopruimte voor installatie van
tijdelijke markten, podia, demonstratie- verkooppunten.
Door zijn uitbouw langsheen de Weg naar As fungeert de
structuur die de dwarsverbinding herstelt als een overdekt
stedelijk platform. De lokale verwijding tussen de vrije tram- en
busbaan en de Weg naar As, levert voldoende oppervlakte op
om diverse stedelijke functies te kunnen herbergen. Omdat de
aanvangssectie van de Weg naar As slechts licht hellend is, kan
de vloer van het ‘platform’ deze beperkte helling volgen.
In de hoogte dient de structuur zich aan de noordzijde aan te
sluiten bij de lagere hoogte van de tegenovergelegen panden. Aan
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Plan nieuwe situatie - schaal 1/1500

de zuidzijde kan op een meer ‘civiele’ hoogte gemikt worden, die
de positie van het ‘platform’ in de wegbreedte van de Europalaan
beter zichtbaar maakt.
De precieze functie van het ‘platform’ (en zijn economische
haalbaarheid) moet vanzelfsprekend nog verder worden
gepreciseerd. In dit stadium denken wij aan twee mogelijke
invullingen: een gespecialiseerde ‘overdekte foodmarkt’ die hoort
bij de diversiteit van uitheemse keukenculturen of die past in de
‘fusion kitchen’ idee die streeft naar een vermenging van diverse
eetculturen. Het bijbehorend gebouw zou dan voor administratie,
inkoop en verkoop, kooklessen, promoties, TV-opnames, etc.
kunnen dienen. Een andere denkbare bestemming is die van
‘nursery’ voor creatieve activiteiten, op vrije plateaus, gekoppeld
aan collectieve lokale en diensten, met meer gesettelde lokalen
voor doorgroeiers, etc. In dat geval wordt eerder aan schijven van
goed gedimensioneerde gebouwen gedacht, met tussenliggende
privé of publieke gemeenschapsruimten.
Essentieel aan het voorstel is dus dat het stedelijk ‘platform’
bijdraagt tot de ‘verstedelijking’ van het Centrum met
gespecialiseerde activiteiten waarvan het wervingsbereik de
schaal van Genk overschrijdt. Daarnaast moet de vorm zich
aanpassen aan zijn omgeving maar tevens voor de gewenste
afbakening zorgen. Essentieel is ook de directe aansluiting
met het openbaar vervoer door integratie van de vrije tram-en
busbaan in het complex.
Om de rendabiliteit van de operatie te verhogen en de plek nog
beter te markeren op de langse as van de Europalaan (zeker vanop
afstand), wordt aan de oostzijde van de verbindende structuur
van het ‘platform’ een verhoogde punt voorzien. Deze ‘Genkse
Knaap’ opent fantastische vergezichten, en verdient daarom
een verzorgde architecturale identiteit. Hij bevat hoofdzakelijk
bewoning met kantoorunits op de lagere verdiepingen. Zijn
hoogte wordt gecompenseerd door de breedtemaat van Shopping
1 daar tegenover. Zijn positie, in het midden van de plaatselijke
verwijding gecreëerd door het verloop van de Weg naar As, zorgt
voor voldoende afstand met de naburige bebouwing.

Profiel B: Europalaan bestaande situatie

Profiel B: Europalaan nieuwe situatie

Voorbeeldproject voor duurzame stadsontwikkeling:
• Ruimte voor urban incubator in het centrum; flexibele
gebruiksruimte voor kantoren/creatieve industrie ed.
• Concentratie programma (verdichting); kortere afstanden
naar station & voorzieningen Concentratie van en juiste
programmatische mix

• Zonnepanelen op markthal
• Parkeren op maat; geen onnodige verharding
• Kosmopolitischkarakter van de stad tot uitdrukking brengen >
stadscentrum voor iedereen met aanvullend programma van de
markthal

Foto bestaande situatie

Mogelijke ontwikkeling 1:
Markthal rond multiculturele voeding, nieuwbouw met mix van kantoren
en wonen, gerelateerd aan voeding.

Perspectief van nieuwe situatie

Profiel A: Europalaan bestaande situatie

Profiel A: Europalaan nieuwe situatie

Mogelijke ontwikkeling 2:
creatie van ruimte voor creatieve start-ups in combinatie met wonen
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5.6

RE-CONFIGURATIE VAN SHOPPING 2: 			
OVERBODIGE ONDERDELEN WEGNEMEN EN
POLARITEIT VERSTERKEN TUSSEN ACHTERIN
GELEGEN TERREINEN EN OPENBARE DOORSTEEK

De positionering van het ‘stedelijk platform’ heeft ook te maken
met de vernieuwde potentie die de voorgestelde transformatie
van Shopping 2 mogelijk maakt.
Shopping 2 lijdt momenteel inderdaad aan de onduidelijkheid van
en de overdaad aan doorgangen doorheen het winkelcomplex.
Het structuurloze leidt tot onleesbaarheid. Fundamenteel is
het huidig complex een doorgangscomplex maar het ambieert
ondanks alles de cliënten op hun stappen te laten terugkeren om
zo lang mogelijk in het complex te vertoeven.
Ons voorstel behoudt de commerciële functie van Shopping
2, maar tracht deze in te passen in het groter functioneren van
het Stadscentrum als geheel. Om die reden wordt Shopping 2
herleid tot zijn essentie, namelijk van verbinding tussen Shopping
1, Shopping 3 en het stadsplein. Door een lokale afbraak van
een passerelle, wordt de ’straat’ opnieuw als hoofdcirculatie
gepromoot ten nadele van de ‘corridors in de mall’.
Het op die manier nieuw verworven ‘publiek’ karakter van
de tussenstraat creëert meteen twee duidelijke blokken aan
weerszijden van die straat. De achterin gelegen passages in het
midden van deze blokken, krijgen opnieuw een meer beschut,
privé karakter. Ze kunnen worden ontwikkeld voor een specifieke
bestemming, met een eigen goed te identificeren aanbod,
mogelijk in aansluiting met het ‘verstedelijkt platform’: bv. als
‘foodcourt’ met uitheemse restaurants en kookcursussen, of als
vestigingslocaties voor creatieve starters, in de achtertuinen van
de centrumbebouwing, dicht bij de ‘nursury’.

Plan bestaande situatie - schaal 1/1500

Plan nieuwe situatie - schaal 1/1500

Voorbeeldproject voor duurzame stadsontwikkeling:
Sterke publieke ruimte > wat is smart?
• Creatie van een sterkere en duidelijke publieke ruimte
• Concentratie programma (verdichting); kortere afstanden
naar station & voorzieningen. Concentratie van en juiste
programmatische mix
• Herbouw, renovatie en verdichting

Perspectief bestaande situatie

Fase 1

20

Fase 2

Fase 3

Perspectief voorstel: vernieuwd voetgangerstraject doorheen shopping 2

5.7

INTEGRATIE VAN DE MOLENVIJVER IN DE TOT
‘PARKWAY’ OMGEVORMDE VERBINDINGSSECTIE 		
MET DE OOSTELIJKE TANGENT

Tussen het einde van het centrum (Shopping 1 als initieel perifeer
shopping center) en de Oosterring, verloopt de Europalaan
langsheen het Molenvijverpark.
De nagestreefde vergroening, die de uitdeiningen van het Nationaal
Park Hoge Kempen tot aan Shopping 1 in het centrum moet
binnen halen, kan hier redelijk gemakkelijk worden verwezenlijkt.
Vandaag reeds zijn slechts twee rijstroken in gebruik, maar blijft
een overschot van asfalt bestaan door het hergebruik van de
zuidelijke tweebaansweg als parkeerstrook.
We stellen voor dit tijdelijk gebruik als parkeerplaats af te schaffen,
en telkens één rijstrook van de reeds gescheiden baanvakken tot
beplantbare grond om te vormen. Op die manier blijven de bereden
baanvakken als dunne linten doorheen de begroeiing bestaan.
Indien men de bestaande verharding wil hergebruiken, dient
gekozen te worden voor een situering van de reserveringsstrook
voor de toekomstige Spartacus trambaan aan de zuidzijde. In dat
geval kan de trambaan (in deze sectie van de Europalaan kunnen
de bussen vermengd worden met het autoverkeer) als natuurlijke
groene bedding, bv. als grasstrook worden gerealiseerd.
Anderzijds kan het aparte fietspad beter aan de noordzijde worden
gelegd. Op die manier sluit het aan bij de ’snelle’ fietsroute die
overal elders in de voorgestelde nieuwe dwarssectie van de
Europalaan aan de noordkant is gelegen. Deze fietsroute kan in
oostelijke richting aansluiten op de Neerzijstraat ter ontsluiting
van de bestaande woningen en nieuwe woonwijk die hier gepland
wordt. Aan de zuidzijde van de Europalaan loopt reeds een
aangenaam fietspad doorheen het Molenvijverpark.
De Europalaan verschijnt hier dus als klassieke ‘Parkway’, als
paden in het begroeide landschap. Het overschot aan bomen laat
toe er lokaal enkele te vellen om het perspectief op de Molenvijver
vanuit de auto toegankelijk te houden.
Ook aan de noordzijde van de heuvelflank wordt een duidelijke
voetgangersverbinding naar de Welzijnscampus en het Emiel van
Doren museum zichtbaar gemaakt. Het museum krijgt hierdoor
een gezicht naar de Europalaan.

Plan bestaande situatie - schaal 1/3000

Plan nieuwe situatie - schaal 1/3000

Profiel Europalaan bestaande situatie

Profiel Europalaan nieuwe situatie

Voorbeeldproject voor duurzame stadsontwikkeling:
• Groter natuurlijk oppervlak/stedelijk groen
• Continue fietsroutes
• Nabijheid en verbondenheid stedelijk groen & attractiviteit

Bestaande situatie

Perspectief van nieuwe situatie
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6.

FASERING

In samenspraak met de stad wensen we te komen tot
een intelligent faseringsplan voor de herinrichting van de
Europalaan. We beperken ons hier daarom voornamelijk tot het
formuleren van de krachtlijnen en principes die we bij de opmaak
van een masterplan hanteren.

6.1.

KWALITEITSVERBETERING BIJ ELKE STAP, 		
ONAFHANKELIJK VAN VERVOLG

Een belangrijke sleutel tot succes van een succesvol masterplan
is het inbouwen van flexibiliteit en tijdelijkheid in de planvorming.
Wanneer we een statisch eindplan zouden opmaken, dan zijn er
slechts twee zekerheden: enerzijds zou de site gedurende een heel
lange tijd onafgewerkt ogen, en kunnen we er quasi zeker van zijn
dat de maatschappelijke en ruimtelijke evoluties binnen de stad
Genk op die termijn anders zullen uitdraaien dan we op vandaag
kunnen voorspellen, met een achterhaald plan tot gevolg.
Dit pleit ervoor om niet enkel te streven naar een ideaal eindbeeld
waar vervolgens een lineaire fasering wordt voor uitgezet.
Veel meer moet ingezet worden op een kwaliteit in iedere fase,
waarbij private ontwikkelingen van meet af aan ingebed zijn in
structuur van publieke ruimtes, infrastructuur en groengebieden,
en waarbij elke fase voortbouwt op de opportuniteiten van de
vorige. Dergelijke aanpak laat een veel grotere flexibiliteit toe in
de toekomst, om in te spelen op wijzigende condities.
Tegelijk moet erover gewaakt worden dat bepaalde keuzes in
een vroege fase de optimale ontwikkeling van latere fases niet
hypothekeren. Daarin zit hem precies het strategische belang
van de uitgangspunten en concepten geschetst in deze visienota:
zij moeten de samenhang ook garanderen binnen het lange
termijnperspectief.
Voor de herinrichting van de Europalaan is het dus van belang te
denken in functie van de beeldkwaliteit van de tussenstappen;
de grootste garantie op een succesvolle vervolgstap binnen
een masterplan is immers de kwaliteit van de voorgaande
ontwikkeling.

6.2.

KRITISCHE DREMPELS VOOR DAADWERKELIJKE
TRANSFORMATIE

De structurele transformatie van de Europalaan is een project van
lange termijn.
De stad Genk geeft aan dat een effectieve herinrichting slechts
gepland wordt op een termijn van 10 à 15 jaar. Met het oog op
budgettaire haalbaarheid is naar aanleg van publieke ruimte en
openbaar domein een fasering wenselijk.
Een slimme fasering is een belangrijke sleutel tot een succesvolle
realisatie van het inrichtingsplan. Zonder sturing dreigt zich een
soort lineaire ontwikkeling door te zetten, zonder identificatie
van de logische en kritische stapstenen, zonder dat kansen
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op toegevoegde waarde gegrepen worden, en zonder dat
potentiële hefbomen herkend en gerealiseerd worden. Om
dat te achterhalen zullen we verschillende scenario’s moeten
onderzoeken naar timing en opvolging van deelzones en
projecten. Zodoende kan achterhaald worden welke knopen
wanneer aangepakt moeten worden zodat projecten maximaal
hun eigen timing kunnen volgen zonder een globale fasering in
het gedrang te brengen. Immers, de deelprojecten zullen altijd
een eigen ontwikkelingsdynamiek blijven volgen, met kansen die
maximaal gegrepen moeten worden. Binnen de krijtlijnen van
het masterplan is een zekere autonomie van de deelprojecten
daarom wenselijk.
De opdeling van het project in verschillende strategische
interventies zoals voorgesteld in hoofdstuk 5 is een eerste aanzet
voor het opdelen van het project in kleinere deelprojecten die op
zich realiseerbaar kunnen zijn. Sommige deelprojecten hangen
uiteraard af van een wijziging in het mobiliteitsprofiel voor de
Europalaan. Andere deelprojecten, zoals de verplaatsing van het
busstation en heraanleg van het stationsplein met bijhorende
kantoorontwikkeling, en de ontwikkeling van kantoren op de site
naast de VDAB zijn op kortere termijn realiseerbaar.
Op korte termijn realiseerbare voorstellen of opportuniteiten
die passen binnen het algemeen kader voor de Europalaan
zijn belangrijk omdat ze als hefboom kunnen fungeren voor
structurele verbeteringen van de publieke ruimte.

6.3.

OPPORTUNITEITEN ALS AANZET TOT
EN GEVOLG VAN STRUCTURELE 			
STEDENBOUWKUNDIGE VERANDERINGEN

Investeringen in publieke ruimte kunnen vastgoedontwikkelingen
stimuleren, terwijl vastgoedontwikkelingen middelen kunnen
genereren voor de inrichting van de publieke ruimte.
Bij de herinrichting van de Europalaan is het belangrijk om de
juiste hefbomen te definiëren en scharnierplekken te zoeken:
wat zijn de kritische zaken die eerst moeten gebeuren en waar?
De situatie hangt voor een deel af van de mogelijkheden van de
stad; het is dus belangrijk om deze hefbomen in samenspraak
met de stad te bepalen. Mogelijkheden tot het sturen van private
investeringen om de ambitie van het plan te realiseren moeten
onderzocht worden.

6.4.

KORTE TERMIJN ALS VOORBEREIDING VAN 		
LANGE TERMIJN

Om draagvlak voor een visie op langer termijn te creëren is het is
belangrijk om op korte termijn concrete voorstellen te realiseren.
Zogenaamde quick-wins laten toe een nog vage visie vorm te
geven waardoor de realisatie van een masterplan sneller tot
stand kan komen.
Mogelijke eerste quick wins binnen de invloedssfeer van de
Europalaan zijn zoals eerder aangehaald de kantoorontwikkeling
aan het stationsplein en op de site naast de VDAB.

7.

ROBUUST EN DUURZAAM

RUIMTE VOOR MOBILITEIT & LOGISTIEK

Op meerdere aspecten kan de herinrichting van de Europalaan
volgens ons een voorbeeldproject worden op het vlak van
duurzame stadsontwikkeling. Deze aspecten zijn ruimer dan de
klassieke Trias Energetica en passen binnen de ambities van
Smart City Genk.

• Reorganisatie van het stationsplein tot een compacte
overstapmachine tussen tram, trein en bus
• Gecombineerde tram- en busbanen aan de noordzijde van de
Europalaan in directe aansluiting met het busstation
• Compacter mobiliteitsprofiel voor de Europalaan door het
opheffen van het concept van de ventwegen en de clustering van
rijweg en laden en lossen aan de zuidzijde van de Europalaan
• Het afbouwen van het maaiveldparkeren om de auto minder
aanwezig te maken in het straatbeeld en het autogebruik te
ontmoedigen

DUURZAME STADSONTWIKKELING

ADAPTIEF PLANPROCES & STAPSGEWIJZE PROJECTONTWIKKELING

• Grotere natuurlijk oppervlakte en stedelijk groen voor verbeterde
waterhuishouding door een maximale vergroening van het
dwarsprofiel van de Europalaan, mogelijk gemaakt door het
compacter maken van de infrastructuur en het afstappen van het
concept van de ventwegen
• Het kiezen van een juiste programmatische mix in het
centrumgebied, zoals geïllustreerd bij de toelichting van de
verschillende interventies
• Continue veilige fietsroutes aan beide zijden Europalaan die
bestaande fietsroutenetwerken ten oosten en westen van het
centrum met elkaar verbinden
• Integraal waterbeheer door het maximaal intact laten van
de Stiemerbeekvallei, door het afzien van ontwikkeling in de
nabijheid van de vallei
• Renovatie van Shopping 2, vernieuwd concept met maximaal
behoud van bestaande structuur

Zie principes en krachtlijnen gedefinieerd in hoofdstuk 7.

ONDERNEMERSRUIMTE
• Creëren van ruimtes voor urban incubators, flexibele
gebruiksruimte voor start-ups en creatieve bedrijven aan het
station
• Opzetten van een gespecialiseerde ‘overdekte foodmarkt’ en
het stimuleren van ondernemingen gerelateerd aan uitheemse
keukenculturen
• Creëren van een ‘nursery’ voor creatieve activiteiten, op vrije
plateaus, gekoppeld aan collectieve lokale en diensten, met meer
gesettelde lokalen
voor doorgroeiers in de zones tussen Weg naar As en Bochtlaan
PUBLIEKE RUIMTE
• Nabijheid van en verbondenheid met stedelijk groen door een
maximale vergroening van de Europalaan
• Versterking van de relatie tussen het centrum en het Kapelpark
• Verkeersveilige inrichting door het voorzien van brede voetpaden
en aparte fietspaden
• Verbeterde oversteekbaarheid van de Europalaan door het
compacter dwarsprofiel van de Europalaan
• Veilig bereikbaar en overzichtelijk stationsplein met vlotte
overstapmogelijkheid tussen tram, trein en bus
• ‘Overdekte foodmarkt’ als kosmopolitische stedelijke
ontmoetingsplaats
• Creatie van een nieuwe publieke tussenstraat in Shopping 2

8.

8.1

PLAN VAN AANPAK

DOEL VAN DE OPDRACHT

De vraag van de opdrachtgever is in essentie tweeledig.
Enerzijds wordt gezocht naar een masterplan als kader voor de
transformatie van de Europalaan in relatie tot Genk Centrum en
het ruimer geheel van de Rasterstad, en anderzijds wordt een
concreet inrichtingsplan voor de Europalaan verwacht.
We stellen daarom twee parallelle trajecten voor.
Een eerste traject is gericht op het komen tot een duurzaam en
robuust inrichtingsplan voor de Europalaan dat toekomstige
ontwikkelingen, zoals bv. de komst van de tram lijn toelaat.
De belangrijkste poten voor deze studie zijn het gewijzigde
mobiliteitsprofiel van de Europalaan, de versterking van de
noord-zuid verbindingen over de Europalaan en het inpassen van
het nieuwe busstation.
Een tweede traject, een haalbaarheidsstudie, identificeert
stedelijke ontwikkelingsprojecten binnen het totaalplan en werkt
deze uit om te komen tot concrete uitvoerbare deelprojecten
en/of tot richtlijnen voor toekomstige projecten door derden.
Het identificeren van deze deelprojecten hangt samen met het
programmatisch herdefiniëren van het centrumgebied.
De opdeling van de studie in twee nauw verweven trajecten is
erop gericht om na de studie ook daadwerkelijk over te kunnen
gaan tot een gefaseerde uitvoering.
Deze twee trajecten zullen afgestemd moeten worden met
een derde parallel traject, namelijk de definitieve studies en
beslissingen over de inpassing van de sneltram van de Spartacus
lijn.

8.2

OVERZICHT VAN DE PROJECTAANPAK

Met het oog op een maximale terugkoppeling met de
opdrachtgever wordt voorgesteld om de twee trajecten van het
studieproces in grote lijnen op te delen in 3 grote stappen. Op het
einde van elke stap wordt een validatie van het werk gevraagd als
basis voor het vervolg van de studie.
Op de p.24 wordt het proces schematisch voorgesteld. Een timing
van de verschillende fasen zal aan het begin van de opdracht in
samenspraak met de opdrachtgever opgesteld worden.

TRAJECT 1 - INRICHTINGSPLAN
FASE 1 VOORSTUDIE (3 MAANDEN)
In deze fase zullen de nodige studies gedaan worden om te
komen tot een masterplan en een nieuw dwarsprofiel voor de
Europalaan, vertrekkende van de uitgangspunten gedefinieerd in
deze visienota.
Om het gewijzigd mobiliteitsprofiel te ondersteunen zullen

volgende mobiliteitsstudies uitgevoerd worden:
•
Verkeerstellingen (4 rotondes en 1 lichtengeregeld
kruispunt)
•
Algemeen mobiliteitsconcept met focus op directe zone
aan N75 (capaciteiten, input naar aantal opstelstroken, etc …)
•
Microsimulatie van een basisscenario en een bijkomende
simulatie voor (eventuele) bijsturing van het basisconcept.
Aan de hand van deze studies worden de keuzes gemaakt in de
wedstrijdfase bevestigd of bijgestuurd.
FASE 2 DETAILLERING (4 MAANDEN)
Verder detailleren van het nieuwe profiel van de Europalaan en
afstemming op de strategische deelinterventies die gedefinieerd
zijn in traject 2. Hiermee willen we zorgen dat keuzes op het gebied
van inrichting toekomstige ontwikkelingen niet hypothekeren.
De detaillering laat toe om een kostenraming te maken aan het
einde van de fase, zodat eventuele bijsturing mogelijk alvorens
over te gaan tot de opmaak van het finaal inrichtingsplan.
FASE 3 UITWERKING EN OPERATIONALISERING (3 MAANDEN)
Finaliseren van het inrichtingsplan, en opstellen van een
faseringsplan voor de herinrichting van de Europalaan in
samenhang met de realisatie van mogelijke ontwikkelingen.
Hierbij zal een onderscheid gemaakt tussen mogelijke quick-wins
en ingrepen op middellange of lange termijn.

De eerste rudimentaire analyses kunnen in samenspraak met de
stad nadien verder verfijnd worden ofwel direct in samenspraak
met projectontwikkelaars, ofwel door een extern studiebureau.
FASE 3 UITWERKING EN OPERATIONALISERING (3 MAANDEN)
Het resultaat van dit traject moet een perspectief bieden
op welke mogelijke ontwikkelingen het centrum kunnen
versterken. De globale ruimtelijke visie zal vertaald worden in
een set van richtlijnen die in acht te nemen zijn voor toekomstige
ontwikkelingen binnen de invloedssfeer van de Europalaan.

AANVULLENDE FASEN
Kwaliteitsbewaking van de visie en eventuele vervolgopdrachten
•
Waken over de uitvoering van de visie
•
Waken over de kwaliteit en overeenstemming met de
globale visie van projecten door derden binnen de invloedssfeer
van de Europalaan
•
De visie aanpassen in functie van nieuwe projecten
•
Updaten van het plan op basis van gerealiseerde
projecten.
Uitvoeringsopdrachten
•
Gefaseerde uitvoering van het inrichtingsplan
•
Gefaseerde uitvoering van deelprojecten

STUURGROEP
Bekrachtigingen van de verschillende stappen in het
ontwerpproces door het bestuur van de stad Genk. Een
stuurgroep wordt gevolgd door een presentaties aan het college
voor validering van de grote stappen in het ontwerpproces.
BEGELEIDINGSGROEP
Technische werkgroep met aan het hoofd de technische dienst
van de Stad, waarop verschillende stakeholders uitgenodigd
kunnen worden naargelang de noodzaak, zoals de Lijn, NMBS,
AWV, projectontwikkelaars, andere ontwerpteams actief in
gebeiden in overlap met de Europalaan zoals de open oproep
Stiemerbeek, Evence Coppeelaan, ontwerpers typologisch
onderzoek woningen de Richter, Welzijnscampus.
WERKGROEP
Dagdagelijkse werking tussen projectcoördinator van het
ontwerpteam en de diensten van de stad (technische dienst,
mobiliteit, publieke ruimte, stedenbouwkundige ambtenaar).
ONTWERPTEAM

ontwerpers

TRAJECT 2 - STEDELIJKE ONTWIKKELINGSPROJECTEN
FASE 1 VOORSTUDIE (3 MAANDEN)
Deze eerste fase heeft tot doel het verder definiëren en afbakenen
van de verschillende strategische interventies, voortgaande op het
voorstel uit de wedstrijdfase:
Stationsplein
Complex tussen Lourdeskapelpark en Fruitmarkt
Gebied tussen Weg naar As en Bochtlaan
Voor elke interventie of deelproject dienen de verschillende
belangen van stakeholders in kaart gebracht en gerespecteerd
te worden: wat zijn essentiële randvoorwaarden, wie staat waar,
welke belangen spelen er, welke verwachtingen bestaan er, en
welke engagementen kunnen door wie aangegaan worden.
FASE 2 DETAILLERING (4 MAANDEN)
In een tweede stap worden de strategische interventies verder
gedetailleerd. Het inzoomen en onderzoeken van meerdere
scenario’s voor elk van deze deelprojecten laat toe om het
inrichtingsplan bij te sturen zodat het inrichtingsplan voldoende
flexibiliteit laat naar toekomstige ontwikkelingen.
De detaillering van de deelprojecten laat ook toe om
kostenramingen te maken.
Binnen het team is expertise aanwezig op het vlak van kost- en
haalbaarheidsstudies, zowel voor rudimentaire analyses als
uitvoerige studies.
In het kader van deze opdracht kunnen eerste rudimentaire
kostenanalyses worden uitgevoerd. Hierbij worden bouwkosten,
inkomsten en interne opbrengstvoet geraamd om een zicht te
krijgen op het investeringspotentieel van een bepaald project.
Binnen het budget voorzien we een statische analyse (zonder de
tijdsfactor).

8.3

openbare ruimte
landschap

OVERLEGSTRUCTUUR

De complexe studie vraagt om een efficiënte overlegstructuur
zowel met de opdrachtgever als met het brede veld van
stakeholders betrokken bij deze studie.
Voor een inschatting van het aantal overlegmomenten wordt
verwezen naar de prijsofferte. Het ritme van de voorgestelde
overlegstructuur zal aan het begin van de opdracht worden
afgestemd met de opdrachtgever en stakeholders.

college

projectleider

STAD GENK
Opdrachtgever

senior
adviseur

projectcoördinator

kernteam
projectleider

ontwerpers

projectcoördinator

projectcoördinator
ingenieurs
mobiliteit
infrastructuur
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stedenbouw
infrastructuur
architectuur

stuurgroep
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00 EVENCE
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project
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DE LIJN
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begeleidingsgroep

werkgroep

stadsdiensten

Het ontwerpteam bestaat uit een verzameling ontwerpers
en ingenieurs uit de disciplines stedenbouw en architectuur,
landschap, mobiliteit en infrastructuur. Een gelijkwaardige
benadering van al deze disciplines binnen het team, alsook de
coördinatie en communicatie tussen al deze disciplines, moet
borg staan voor een optimaal resultaat.
Naast de externe overlegmomenten, is ook de interne organisatie
van het ontwerpteam gericht op een maximale uitwisseling
en interactie. Om binnen het projectteam snel vooruitgang te
boeken, worden een aantal ontwerpworkshops georganiseerd
waar alle projectpartners aan deelnemen, om zo gezamenlijk de
belangrijkste ontwerpkeuzes te definiëren.
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OPEN OPROEP
VISIE EN AMBITIE

FASE 1
VOORSTUDIE

FASE 2
ONTWERP MASTERPLAN

UITVOERING
DEELPROJECTEN

FASE 3
UITWERKING

scope opdracht OO2902

stakeholders
randvoorwaarden

verkeersontwerp
busstation
landschapsontwerp
materialisering openbare ruimte
infrastructuur

inrichtingsplan
faseringplan
kostenraming

FASERING

identiﬁcatie deelprojecten

ontwerp masterplan

uitvoering inrichtingsplan
herproﬁlering Europalaan
stationsplein
Lourdeskapelpark - fruitmarkt

ontwerp deelprojecten
stationsplein
Lourdeskapelpark - fruitmarkt
Weg naar As - Bochtlaan

KOSTANALYSE

Stedelijke
ontwikkelingsprojecten

mobiliteitsstudies
herindeling verkeersproﬁel
eisen/afwegingen busstation
versterken landschap
rehabilitatie dwarse verbindingen
analyse bestaande infrastructuur
budget check
bepaling plangrens

RAMING

TRAJECT 2

voorstudies adhv visie

MASTERPLAN

TRAJECT 1

Inrichtingsplan

Weg naar As - Bochtlaan

richtlijnen voor
toekomstige ontwikkelingen

parkways Molenvijvers/
Stiemerbeek

kwaliteitsbewaking
privé initiatieven

TRAJECT 3
Spartacus

kantoorontwikkeling station/vdab

afstemming

tracé en voorzieningen
reserveringen en variabelen

input derden

ontwikkeling foodmarket
shopping 2
nieuwbouw zavelplein

voorleggen masterplan
Stuurgroep

voorleggen deelontwerpen
voorleggen ontwerp masterplan
worskop: deelontwerpen

Participatie

8.4.

PARTICIPATIEPROCES

Indien we willen dat dit project slaagt, dan moet het van meet
af aan ook mentaal in bezit genomen worden door de stad, in
al zijn diversiteit. Het participatietraject zal wervend moeten
zijn. Participatie moet gaan over wensen, ambities, vrees, enz.
En hoewel het gros daarvan pas na deze studieopdracht aan de
orde is, menen we dat er toch al moet op geanticipeerd worden.
Immers, nu zijn alle kansen nog aanwezig om een positieve relatie
aan te gaan met een ruimer publiek, zonder dat er “gevaren” zijn
of nadelen van participatie. Dat gaat verder dan het optimaliseren
van de ontwikkelbaarheid van het gebied in functie van de
spelregels van de vastgoedmarkt. Een goed stedelijk project
is genereus naar zijn omgeving, en weet bovenlokale belangen
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met lokale belangen te vervlechten; maar dan moeten we die
belangen wel leren kennen, natuurlijk.
Het kader van deze opdracht is ons inziens te beperkt om een
vernieuwend participatieproces op poten te zetten. Toch menen
we dat er een aanzet moet gegeven worden. Binnen deze opdracht
zien we het proces als een informatief en begeleid groepsproces.
Hiertoe zou een groep van een 10-tal personen die representatief
zijn voor de structuur van het centrum maar geen stakeholder en
die bereid zijn om deze rol op te nemen samengesteld worden.
Wij stellen twee momenten voor waarop deze participatiegroep
uitgenodigd zouden worden voor een workshop waarbij er tijdens
een presentatie van deelresultaten kans is om feedback te geven.
Een workshop zal zich toespitsen op een voorstelling van
de strategische deelprojecten, een tweede workshop op het
inrichtingsplan van de Europalaan.

voorleggen inrichtingsplan
voorleggen raming en faseringsplan
worskop: masterplan

