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Genk is in Vlaanderen een atypische stad. Geen radio-concentrische stad die uitgroeide vanuit haar ene centrum, steeds
verder de open ruimte in, zoals het merendeel van de grotere
steden in Vlaanderen. Maar een stad die ontstond uit de
verbinding tussen vele stedelijke fragmenten, tussen oude
heidedorpen, mijncités, woonparken, bedrijventerreinen en
grootstedelijke functies. Genk kende een andere historische
ontwikkeling en kent vandaag een heel andere structuur. En
net daardoor ook heel eigen karakter en sfeer. Dat valt op als
je door de stad rijdt of fietst, bijvoorbeeld van het stadscentrum aan de Europalaan, via de Evence Coppéelaan, naar C-mine op de voormalige mijncité van Winterslag. Het stadsmodel
van Genk wordt benoemd als rasterstad, opgebouwd uit
zoveel verschillende systemen, wijktypes, planningsconcepten
die nooit af geraakt zijn of expliciet op elkaar betrokken zijn.
De rasterstad geeft een ongestructureerde en onoverzichtelijke indruk. Het herdenken van de Coppéelaan biedt een kans
om alvast één deelstructuur te veranderen en hiermee het
model van de rasterstad en haar verschillende delen scherp te
stellen. De studie “Naar een uitgewerkte visie voor Rasterstad
Genk” richt zich op twee opgaves, enerzijds het versterken
van de identiteit en specifieke kwaliteiten van afzonderlijke
plekken in het raster, de FRAGMENTEN, en anderzijds het
definiëren van een raamwerk, het FRAME, dat het rastermodel samen houdt. Het frame moet daarbij sterke kwaliteiten
hebben die elk een eigen beleving teweegbrengt.

“Genk is een rasterstad en daarmee een
atypische stad met een specifieke ruimtelijke structuur en eigen dynamiek. Het
rastermodel is richtinggevend voor de
verdere ontwikkeling. Welke structuren
bepalen in het raster mee de kracht van
Genk?”

Deze bundel biedt u een inzicht in hoe we deze opgave willen
aanpakken. Ze bestaat uit vier delen die telkens een eigen accent leggen in het opbouwen van een toekomstgericht verhaal
voor de Coppéelaan. Dit wedstrijdvoorstel biedt zo een eerste
blik op wat de inhoud, de uitwerking en ook de aanpak van
het masterplan voor de Coppéelaan zouden kunnen inhouden.

“Voor we deze opgave aanvatten willen
we goed begrijpen wat precies de vraag
is die voorligt. Waarom wil Genk net inzetten op het herinrichten van de Evence
Coppéelaan? Wat maakt deze laan bijzonder en verrechtvaardigt de toekomstige investeringen?”
Lezing - nieuwe ROLLEN voor de Coppéelaan.
De Evence Coppéelaan is op het eerste zicht slechts een van
de vele overmaatse weginfrastructuren die doorheen de stad
lopen. Een ontwerpvoorstel voor deze laan zou exemplarisch
kunnen zijn voor de aanpak van andere weginfrastructuren
–het FRAME- doorheen de rasterstad. In de gerichte lezing die
hierna volgt plaatsen we de Coppéelaan uitdrukkelijk in haar
context en gaan we op zoek naar de verschillende logica’s van
het frame en de fragmenten. We verfijnen de inzichten van de
studie “naar een visie voor de rasterdstad Genk” en expliciteren steeds welke de rol van de Coppéelaan zou kunnen zijn.
Hierna komen vier lagen aan bod: ontsluiting (als uitwerking
van de lagen mobiliteit en infrastructuurgrid), landschap (als
uitwerking van de lagen open ruimte en topografie), programma (als uitwerking van de lagen polen en wijken) en identiteit
(die we zelf expliciet aan het onderzoek toevoegen).

AMBITIE en CONCEPTEN - Genk als fietspionier.

De bestaande uiteengelegde structuur vraagt om een heel
nieuwe invulling om deze kwalitatief te maken. Het stadsdebat schoof tien heldere ambities naar voor. We bundelen
deze ambities in de opgave om van Genk een heel eigen soort
van Smart City te maken. Genk wordt fietspionier, als stad
die inzet op innovatieve duurzame verplaatsingsmiddelen.
Ze kiest voor een aanpak die het verplaatsen echt herdenkt.
Misschien een vreemde keuze om van een op de auto gerichte
stad een fietsstad te maken, maar we maken ons sterk dat dit
echt een haalbare en duurzame vorm van verplaatsen wordt,
open en toegankelijk voor iedereen, en dit zowel op schaal van
de rasterstad als het grootschalige recreatieve landschap. We
vertrekken vanuit een aangepaste blik op het verplaatsen in
de rasterstad en maken van mobiliteit de verbindende ervaring voor de stad. Dit levert Genk veel meer op dan enkel een

nieuwe, duurzame vorm van verplaatsen en van aangepaste
vervoersnetwerken. Het biedt een hefboom voor het verbeteren van de woonkwaliteit en het beleefbaar maken van het
landschap. Het is een aanknopingspunt voor het opzetten van
een nieuw eigen economisch systeem dat kansen biedt postFord en inspeelt op lokaal ondernemerschap en vaardigheden
van de Genkenaars zelf. Maar het bouwt terzelfdertijd aan
expertise met internationale uitstraling. Het moet een model
worden dat expliciet Genks is, voor en door haar bewoners,
maar dat tegelijkertijd de hele regio op de kaart zet. De Coppéelaan wordt de voorbeeldplek waar de principes van het
nieuwe fietsen vorm kunnen krijgen. Dit onderdeel toont hoe
breed we duurzaamheid voor Genk willen invullen. We vertalen deze ambitie concreet door naar vijf ruimtelijke concepten
voor “Fietsavenue Coppée”. Deze vormen de basis voor het
uitwerken van onze visie op de Coppéelaan.

Plan - één TRAJECT en verschillende PROJECTEN.

Het masterplan voor de Coppéelaan is zowel een strategie
voor de herinrichting van het traject van de site van C-mine
naar de het centrum van Genk als een verzameling van projecten die inzetten op specifieke deelgebieden en deelopgaves
langsheen dit traject. We presenteren ze in het derde deel van
de bundel naast elkaar. Een lange tekening laat zich uitvouwen
en biedt één groot overzicht van het nieuwe traject, enkele artikels tonen de verschillende deelprojecten als opgaves naast
elkaar. Ze kunnen samen gelezen worden of apart. Het zijn opgaves die telkens inspelen op specifieke uitdagingen, plek per
plek. Opgaves waarin andere actoren, ander bestemmingen,
andere financieringen en andere tijdspaden aan bod komen.
Het traject en projecten bieden samen een flexibele invulling
van zowel het frame als de fragmenten uit de rasterstad.

Aanpak - voor een haalbare en gedragen PROCES

Tenslotte stellen we een specifieke aanpak op maat van dit
project voor. Het feitelijke ontwerpwerk moet immers nog
beginnen. In het laatste deel beschrijven we beknopt onze
aanpak om te komen tot uitgewerkte visie die gedragen, gedeeld, wervend en kwalitatief wil zijn. Die aanpak valt uiteen
in een aantal deelaspecten: een specifiek TEAM werkt aan een
heel eigen AANPAK met duidelijke TAKEN en resulterende
PRODUCTEN. Dat gebeurt in een proces met verschillende
vormen van OVERLEG gericht op een brede groep aan actoren,
diensten en bewoners. Iederen Genkt mee.

4 LEZINGEN
VAN GENK,
4 ROLLEN
VOOR DE
COPPEELAAN

2 km

1/ ONTSLUITING in de RASTERSTAD
Als mobiliteit de verbindende ervaring voor de stad wordt
dan dienen we het bestaande, vaak zeer onoverzichtelijke, netwerk van infrastructuren te herdenken tot een nieuw leesbaar
en gedeeld frame voor de rasterstad. Elk van de belangrijkste
infrastructuurdragers en elk van de belangrijkste vervoermodi dienen hun eigen rol en bijhorende inrichting te krijgen en
dit op verschillende schalen. De Coppéelaan kan hierin de rol
opnemen als stedelijke fietsas.

AUTO.

Op regionale schaal kent Genk een ladderstructuur. De twee
hoofdassen van de ladder zijn de N76-Westerring en N75-Oosterring, die aantakken op de E314. Ze hebben een inrichting als 2x2 rijweg die afgestemd is op een vlotte regionale
ontsluiting met de wagen. Deze twee wegen lopen doorheen
het groene landschap en kennen nauwelijks bebouwing
erlangs. Verschillende van de kruispunten worden momenteel
aangepakt en heringericht als ongelijkgrondse kruisingen.
Dit zou de verkeersveiligheid moeten verhogen en lokale en
bovenlokale netwerken moeten ontkoppelen. Enkele grote
verbindingen tussen beide assen in organiseren het stedelijke programma: de Europalaan, Zuiderring en Fordlaan
verzamelen de regionaalstedelijke functies zoals C-mine,
ziekenhuissite, poort NPHK, … . De ladder is de belangrijkste ontsluitingsstructuur voor het stedelijk gebied en voor
de regionaalstedelijke functies. De ladder sluit aan op een
patroon van lokale steenwegen of verbindingswegen. De
oudste verbindingswegen volgen de natuurlijke structuur van
de valleien van de Stiemerbeek en Dorpsbeek. Voorbeelden
van dergelijke oude verbindinsgwegen zijn de Vennestraat als
verbinding Hasselt-Winterslag-Waterschei of de Steenweg op
As als verbinding Hasselt-Genk-As. Later werd dit netwerk
aangevuld doordat tal van heidewegen verhard werden als
radio-centrische wegen naar de kern van Genk. Langs deze
verbindingswegen bevinden zich de meeste lokale stedelijke
functies, zoals de basisscholen, zorgcentra, horeca, winkels, …
In het bestaande netwerk is er een ruim keuzeaanbod om zich
met de wagen, van wijk naar wijk, doorheen Genk te verplaatsen. Vooral de aansluiting op de bovenlokale ladder en
de koppeling met de belangrijkste stedelijke centra is hierin
essentieel. Op lagere schaal worden de verbindingen aangevuld met wijkwegen met eigen patronen (stempels, rhizomen
en rasters).

OPENBAAR VERVOER.

Op regionale schaal fungeert de stationsomgeving van Genk
als centraal knooppunt voor openbaar vervoer. Het vormt
het eindpunt op de IC-spoorlijn die de stad, met frequente
verbindingen, in het regionale spoornetwerk schakelt. Het station vormt, op stadsregionale schaal, het knoop- en eindpunt
van een stervormig netwerk van regionale buslijnen en acht
stedelijke buslijnen. Ze waaieren radiaal uit en verbinden het
station en het centrum van Genk met de belangrijkste functies
en woonwijken in het stedelijke gebied. De bestaande buslijnen proberen, binnen het principe van basismobiliteit, zo veel
mogelijk van de bestaande woonwijken te ontsluiten, maar
voegen weinig toe aan het leesbaar maken van de belangrijkste plekken en structuren in de stad en enten zich niet op het
model van de rasterstad. Op termijn kan zowel de Spartacuslijn als een nieuwe snelle OV-verbinding die opgebouwd is uit
twee lussen naar het station (Circle-line cfr. mobiliteitsplan)
op een hoogwaardige manier voor openbaar vervoer zorgen
binnen het stedelijk netwerk. De oude spoorwegbeddingen
van het kolenspoor en de spoorlijn Hasselt-Genk-Maaseik (via
de Europalaan N75) kunnen hierin de dragende structuren
worden.

FIETS.

Op regionale schaal werkt de provincie Limburg aan een
aantal vlotte en aantrekkelijke hoofdfietsroutes die zowel voor
functioneel fietsverkeer op lange afstand, als voor recreatieve
verplaatsingen, een rol kunnen spelen. Twee routes worden
uitgewerkt, namelijk langsheen het Albertkanaal van Antwerpen naar Maastricht en langsheen de oude Spoorlijn 18 van
Genk naar Eindhoven. Deze route loopt deels over het oude
kolenspoor richting IJzeren Rijn. Deze route kan nog vervolledigd worden op het tracé van het voormalige kolenspoor
van Genk, via As, naar Maasmechelen. Daar kan de fietsroute,
net als die richting Maastricht, aansluiten op een bovenlokale
route langsheen de Maas (bestaande LF-route). Deze routes
vormen de hoofdfietsinfrastructuur op regionale schaal die
snelle verbinden voor woon-werk mogelijk maken en tegelijkertijd ook fungeren als bijkomende lange-afstandsfietsroutes
doorheen de grootschalige natuurlandschappen in Centraal-Limburg. In Genk zelf wordt dit regionale netwerk aangevuld door en stedelijke structuur die als een kruis doorheen
het stedelijke weefsel loopt en zowel de verschillende wijken
met het centrum als met de belangrijkste bovenlokale plekken

verbindt. Dit fietskruis, of de twee diagonalen, vormen de
drager voor de uitbouw van de verschillende woonwijken en
de hieraan gekoppelde wijkfuncties. Op een lagere schaal worden ze aangevuld door een fijnmazig fietsnetwerk dat zowel
functioneel als recreatief werkt.

“We opteren ervoor om de Coppéelaan
vooral uit te bouwen met aandacht voor
de fiets en de inrichting hier expliciet op
af te stemmen.”
DE COPPEELAAN ALS STEDELIJKE FIETSAS.
De rol van de Coppéelaan binnen het rastermodel is vandaag
onduidelijk. Ze fungeert als bovenlokale hoofdverbinding
maar ook als wijkverbindingsweg. Ze organiseert de regionale
buslijnen maar niet de stadslijnen en ze wil tegelijkertijd ook
een belangrijke functionele fietsroute zijn. Bovendien refereert de inrichting naar die van een snelweg...
Een duidelijke profilering met aangepaste inrichting lijkt
noodzakelijk. Kiezen is hier de boodschap. Eerst en vooral
moet de auto-ontsluiting van de as aangepakt worden. Als
wijkverbindingsweg lijkt de laan in het netwerk niet langer
noodzakelijk waardoor de Coppéelaan, ter hoogte van de
vallei van de Stiemerbeek, geknipt (en uitgebroken) kan worden. De Nieuwe Kuilenweg, Winterslagstraat en Vennestraat
fungeren dan in de toekomst als wijkverbindingswegen en ze
krijgen één heldere aantakking op de bovenlokale ladder, ter
hoogte van de C-mine. Dit stuk Coppéelaan wordt heringericht
en vormt de representatieve entree tot de site en de verschillende woonwijken. De Coppéelaan kan dus -voor de auto en
bus- uit het bovenlokale stedelijke netwerk gelicht worden
en een totaal andere rol en inrichting krijgen. In de woonwijk
krijgt de Coppéelaan een zeer lokale rol als een woonerf die de
naastgelegen functies ontsluit.
Als gevolg van deze keuzes kan de Coppéelaan volwaardig
de rol vervullen als hoofddrager voor fietsverplaatsingen. Ze
vormt onderdeel van de twee diagonalen die als hoofdfietsstructuur het stedelijk gebied van Genk doorkruisen. Bovendien vormt ze de directe verbinding tussen twee essentiële
stedelijke plekken in Genk, het centrum en de site C-Mine.
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2/LANDSCHAP in de RASTERSTAD
Als we het sterke en eigenlijk alomtegenwoordige landschap
in Genk zichtbaar en bruikbaar willen maken dan dienen we
het bestaande gefragmenteerde landschap terug aan elkaar
te hangen. Grote landschappelijke gehelen met uitstraling
op regionale schaal tot en met het kleinschalige groen in de
woonomgeving dienen we samen te brengen in een waardevolle ecologische en landschappelijk beleefbare figuur. De
Coppéelaan kan hierin de rol opnemen als landschappelijke
verbinding.

GROTE LANDSCHAPPELIJKE GEHELEN.
Op regionale schaal valt op hoe Genk tussen drie grotere
landschappelijke gehelen in ligt, namelijk het natuurgebied
van het Nationaal Park Hoge Kempen, het vijvergebied van
de Maten en Wijers en het bos- en heidegebied van De Teut
en Begijnenheide. Deze grootschalige landschappen hebben
een duidelijke identiteit, zijn sterk verbonden aan telkens een
specifiek recreatief gebruik en hebben een hoge natuurwaarde. Ze sluiten wel niet goed aan op het stedelijk weefsel van
Genk waardoor ze vanuit het stedelijk gebied onderbenut zijn.
Vanuit deze, op Vlaamse schaal unieke grote landschappen
geredeneerd, is het essentieel die link het het stedelijk gebied
Genk te versterken. Zo kan hun toeristisch-recreatieve meerwaarde vergroot worden en bovendien expliciet gekoppeld
worden aan andere recreatieve aantrekkingspolen in Genk,
zoals de site van C-mine of KRC Genk.

KLEINSCHALIGE LANDSCHAPSFRAGMENTEN.
Het bebouwde weefsel van de rasterstad is uitzonderlijk
groen. Overal wordt tussen de bomen gewoond. Het aanwezige groen is restant van een ouder landschap dat nu
grotendeels ontwikkeld is als woonlandschap. Slechts enkele
van deze groene fragmenten hebben vandaag een duidelijke
eigen identiteit, inrichting of statuut als publieke ruimte. Het
merendeel van deze groene kwaliteiten zijn residueel en staan
onder voortdurende druk van bijkomende bebouwing. Het
resultaat is vandaag echter nog steeds een zeer groen decor
dat veel waarde heeft in de lokale woonomgeving, zowel als
kijkgroen, maar ook voor kleinere ontmoetingsplekken, zoals
het stadspark. Het lijkt essentieel deze groenkwaliteiten, op
onbebouwde percelen, groene pleintjes en grote tuinen zo
veel mogelijk te behouden en mee op te nemen als randvoorwaarde bij verdere ontwikkeling van de woon(uitbreidings)
gebieden.

OPEN RUIMTE VERBINDINGEN.
Het stedelijk weefsel van Genk wordt doorsneden door
drie types van open ruimteverbindingen. De droge brede
bermnatuur langsheen de grote infrastructuren, de natte
natuurverbindingen in de valleien van de Dorpsbeek en
vooral Stiemerbeek en de postindustriële landschappen met
terrils en ruigtes langsheen het voormalige kolenspoor. Elk
van deze verbindingen heeft een duidelijke drager maar toch
blijken deze verbindingslandschappen sterk versnipperd en
gefragmenteerd. Hun waarde, zowel naar gebruik, beleving
of ecologie wordt daardoor beperkt. En dit terwijl ze eigenlijk een sterk verbindende rol kunnen spelen tussen de twee
hierboven beschreven landschappen.

“De Coppéelaan biedt de kans als landschappelijke en recreatieve route een
ontbrekende schakel in te vullen in het
netwerk van de open ruimte en de belangrijkste toeristisch-recreatieve plekken in Genk.”
DE COPPEELAAN ALS LANDSCHAPPELIJKE VERBINDING.
De Coppéelaan doorsnijdt vandaag als grootschalige weginfrastructuur verschillende van deze landschappen. Het lijkt
essentieel bij het herdenken van de rol en inrichting van deze
route ervoor te kiezen haar barrièrewerking op te heffen en
deze brede structuur mee in te zetten als verbinding tussen
de verschillende landschappen. De barrièrewerking van de
bestaande infrastructuur is expliciet merkbaar in de vallei van
de Stiemerbeek waar de verkeersknoop op de N76 een zware
claim legt op de vallei. Net op deze locatie is de vallei van de
Stiemerbeek potentieel zeer breed en ook zeer nat. Door een
mijnverzakking ten gevolge van de steenkoolontginning is de
natuurlijke vallei nog sterker uitgesproken en is ze hier het
meest waardevol als nat landschap. We opteren ervoor om de
Coppéelaan hier volledig op te breken en zo de barrière in de
vallei volledig weg te halen. Een lichte structuur die over het
landschap heen gaat kan zorgen voor de noodzakelijke linken.
Op andere stukken van de route kan de Coppéelaan net een
verbindende figuur worden. Binnen het woonweefsel kan ze

een groene structuur worden die de landschappelijke fragmenten aan elkaar linkt, net zoals de lanen in de tuinwijken of
de ontginningsdreven in het boslandschap dit doen. Als landschappelijke figuur kan ze zo de link tussen de twee stedelijke
plekken, C-Mine en Genk Centrum, mee versterken. Vanuit
deze twee plekken kan ze dan aantakken op de grotere openruimte verbindingen die verder doorkoppelen naar de grote
landschappelijke gehelen. Aan de westzijde kan dit uitgewerkt
worden via het landschap rond de terril op de site van C-mine
die toegang biedt tot het bos- en heidegebied, aan de oostelijke zijde kan het park Molenvijver de verbinding vormen naar
het NPHK. De Coppéelaan wordt zo het centrale deel van een
eerste landschappelijke recreatieve route die aangevuld wordt
met de recreatieve route langsheen de Stiemerbeek. Samen
voegen ze een tweede kruisfiguur toe die vooral inzet op de
beleving van Genk en daarbij de belangrijkste toeristisch-recreatieve plekken (C-Mine, Kattevennen, Bokrijk en KRC Genk)
met elkaar en met de grote landschappelijke gehelen verbindt.
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3/ PROGRAMMA in de RASTERSTAD
Als we de rasterstad Genk met haar uiteengelegde functies
en attractiepolen verder willen versterken en verstedelijken,
dan zullen we moeten kiezen waar de bijkomende dynamiek
best toegevoegd kan worden. De bovenlokale centra verder
versterken met grotere dynamische functies en het wijkweefsel lokaal aanvullen lijkt de logische keuze om niet door te
gaan met het verspreiden en verdunnen van de aanwezige
dynamiek. De Coppéelaan neemt hierin de rol op van wijkcentrum terwijl bovenlokale functies terechtkomen op de site van
C-mine of in Genk-Centrum.

STADSSTRIP.

Op regionale schaal vormt het centrum van Genk zelf de belangrijkste concentratie aan stedelijke functies, en dat hoewel
Genk historisch gezien geen grote of belangrijke nederzetting
was. Ze is stelselmatig uitgegroeid tot een dense stedelijke
kern waarin diverse bovenlokale functies samen zitten in de
stadsstrip opgespannen langsheen de Europlaan tussen de
Jaarbeurslaan en de Remanstraat. Grote delen van deze strip
zijn ingericht is als autoluw winkel- en wandelgebied. De nadruk ligt er sterk op grootstedelijke dienstverlening, kantoren,
shoppen, verblijven en uitgaan. Door de grote concentratie
aan functies in een dense strip fungeert deze vrij nieuwe
figuur steeds meer als echt stedelijk centrum. Het raster biedt
nog voldoende ruimte voor verdere functionele verdichting en
aanvulling met bijkomende woningen om na sluitingstijd ook
voor stedelijk leven te zorgen. De opgave voor Genk ligt er dan
ook in nog verder stedelijke activiteiten aan te trekken naar de
stadsstrip.

POLEN.

Verspreid over diverse plekken in de rasterstad bevinden zich
de andere belangrijke bestemmingen met stedelijke voorzieningen. Ze zijn eerder mono-functioneel of mono-thematisch.
Polen, elk met hun eigen programma, actieradius, en status:
de C-mine als creatieve cluster, Thor als innovatieve onderzoeksplek, grootstedelijke voorzieningen in het sportpark,
de schoolcampus, op de ziekenhuissite ZOL, de zorgcampus,
of bovenlokale recreatie in Kattevennen of Bokrijk, …. Elk
van deze functies kent een sterke dynamiek op stedelijke of
zelf regionale schaal, maar tegelijkertijd blijven ze toch nog
beperkt in het ijle rastermodel. Elk van deze polen vraagt zelf
om verdere versterking van de aanwezige functies. De site
van C-mine bijvoorbeeld is nog grotendeels onbebouwd en

het lijkt aangewezen de bijkomende dynamiek rond creatieve
industrie, entertainment, beleving, hoger onderwijs, stedelijke maak-industrie, congres en co-working, hier samen te
brengen.

WIJKCENTRA.

Genk wordt wel eens een stad van wijken genoemd. De stad
bestaat immers uit een heel heterogeen geheel van verschillende buurten die onderling verschillen in bebouwing,
geschiedenis, identiteit, sociale samenstelling, ... Elk van die
wijken biedt vaak een eigen uitgebreid pakket aan lokale
voorzieningen aan, zoals een bassischool, horeca, kleinhandel,
kinderdagverblijf, … Om een breed palet aan voorzieningen
haalbaar en betaalbaar te houden organiseert de stad dit in
enkel grotere wijkclusters. Dergelijk model wordt nu uitgewerkt voor zorg, maar kan best ook dienen voor andere
ondersteunede functies. De Wijk Genk Centrum Noord, met
daarin Kuilen, Bret en Groot Hostart vormt één functionele
gebied. Vele van de lokale functies concentreren zich vandaag
langsheen de Coppéelaan. Bij doorontwikkeling van deze as
zullen bovenlokale auto-gerichte functies (zoals de aanwezige garages, tuincentra, bandencentrale, ...) langzaam plaats
ruimer voor eerder wijkgeoriënteerde functies.

“We kiezen voor een Coppéelaan met enkel sterke lokale plekken die uitstralen
langsheen de verbindingsfiguur die de
laan tussen de C-Mine en Centrum Genk
wordt.”
DE COPPEELAAN ALS WIJKCENTRUM.

De Coppéelaan groepeert vandaag een aantal functies. Enerzijds lokale wijkvoorzieningen zoals de school, kerk en zorgcentrum. Anderzijds functies die zich lostrekken van de wijk
en nu nog mikken op auto-passage. De bestaande stedelijk
dynamiek in Genk moeten we concentreren in de stadsstrip
of de polen met stedelijke activiteiten. De auto-gerelateerde
functies willen we op termijn weg van de autoluwe Coppéelaan. Langsheen de deze laan willen we nieuwsoortige wijkfuncties die zich richten op de herinrichting en heroriëntatie

van de laan. Functies die het lokale woon- en zorglandschap
versterken en die gericht zijn op de fiets. Gerichte verstedelijking in plekken met een eigentijds en vernieuwend karakter
en programma, waarbij wonen gecombineerd wordt met sterk
lokale functies. De nieuwe functies streven dus naar mobilieit
en bereikbaarheid maar net naar nabijheid. De verdichting
en verstedelijking in de wijk komt er voor de wijk zelf! We
kiezen dus voor een Coppéelaan met enkele boeiende lokale
plekken, zoals het kruispunt Coppéelaan-Bochtlaan-Winterslagstraat, en die uitstralen langsheen de verbindingsfiguur
die de laan zelf is.
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4/ IDENTITEIT in de RASTERSTAD
Als we in de sterk verbrokkelde structuur van de rasterstad
leesbare en beleefbare verbindingen willen inpassen dan
moeten we ze ook met de nodige “grandeur” en uitstraling
uitwerken. De historische ontworpen figuren die de verschillende stadsdelen, en dan in het bijzonder de mijnvestigingen,
op zeer representatieve wijze in de regio verankerden vormen
een duidelijk precedent en de Coppéelaan kan hierin de rol
opnemen als eerste representatieve figuur.

KOLENSPOOR.

Op regionale schaal werd vanaf het begin van de 20ste eeuw
een armatuur uitgewerkt (het plan d’ ensemble) die de
steenkoolontginning diende te organiseren. De bovenlokale
armatuur werd bedacht in drie delen, een kolenspoor (gerealiseerd), een weginfrastructuur (Avenue Charbonnière, niet
gerealiseerd, maar later herinterpreteerd als E314) en een kolenkanaal (eveneens niet uitgevoerd, maar later herdacht als
Albertkanaal). De drie infrastructuren werden samen gepland
van west naar oost en vormde een grootschalig systeem voor
de volledige ontsluiting en exploitatie van de regio. Hierop
entten zich zeven mijnvestingen, waarvan drie in Genk: Winterslag, Waterschei en Zwartberg. De uitgebouwde infrastructuur georganiseerd op de ontginningsmachine van de kolenmijnen verloor sluiting na sluiting haar nut en ook betekenins.
Ze werden vervangen door eerder generieke stadssnelwegen
die het landschap sterk doorsneden en nagenoeg elke plek een
gelijke bereikbaarheid en betekenis gaven. Het kolenspoor ligt
er vandaag grotendeels verlaten bij, maar heeft veel potentieel om uitgebouwd te worden als bovenlokale economische
structuur. Zo zou ze (opnieuw) de (her)ontwikkeling van de
regio mee kunnen sturen: ze kan als drager fungeren voor
zowel de organisatie van (circulaire) economische kringlopen
en logistiek, net als hoe het sppor oorspronkelijk fungeerde
toen het mijnen, kolenwasinstallaties, terrils, kolenhavens
en industriële sites met elkaar verbond. Het kolenspoor
fungeerde vroeger eveneens als ruggengraat voor regionale
pendel tussen de verschillende mijnwijken en hun uitgebreide voorzieningenapparaat. Ook vanuit dat oogpunt kan het
kolenspoor (zie ook ontsluiting) terug een rol krijgen.

AVENUE CHARBONNIERE.

De grote Avenue Charbonnière die de verschillende mijnzetels
met elkaar verbond werd niet gerealiseerd maar verschillende
kleinschaligere “Avenues” werden wel uitgevoerd. Ze veranke-

ren de mijnzetels in het stedelijk gebied en linken ze ook aan
de belangrijkste bovenlokale verbindingswegen. Elk van de
drie Genkse mijnvestigingen heeft een eigen Avenue Charbonnière die de hoofdgebouwen van het mijnbedrijf en de hoofdas
van de tuinwijk op zeer representatieve wijze toegankelijk
maken. De Dumontlaan linkt de mijncité van Waterschei met
de Steenweg op As. De Hoevenzavellaan verbindt de mijn van
Zwartberg met die van Waterschei en met de oude verbindingsweg naar Genk. En de Evence Coppéelaan tenslotte
linkt de mijncité van Winterslag met het centrum van Genk.
Bovendien werden ze ook gebruikt als tracé van een geëlektrificeerde buurttram die de drie mijnvestingen verbond met
het oude station van Genk en Hasselt. Het zijn telkens vrij
groots opgezette infrastructuren met een duidelijke grandeur:
ze werden bewust ‘op de groei’ ontworpen destijds. Al van in
het begin tekenden de ingenieurs een wegprofiel uit dat niet
alleen verkeer per kar of te voet zou toelaten, maar dus ook
per spoor. Er is met andere woorden ‘marge’: in de 19de en
begin 20ste eeuw werd die ingenomen door wagen en tram,
na WOII volledig door de auto. De vraag rijst dan natuurlijk
wat de vervoersmodi zullen zijn van de 21ste E en hoe we als
ontwerpers een profiel kunnen bedenken dat robuust genoeg
is om mobiliteitsshifts in de toekomst op te kunnen vangen?
Elk van deze Avenues loopt min of meer van noord naar zuid
en zou de mijnsites gelinkt hebben aan de regionale (niet
uitgevoerde) Avenue Charbonnière. Hoewel de assen vrij
monumentaal en representatief zijn, en bijvoorbeeld in het
geval van de Coppéelaan nog eens recht uitgelijnd is op de
mijnschacht van Winterslag, is het industriële deel van de
mijn waar ze naar toe leidt dat veel minder. Elke mijnsite
wordt als sterk introverte vestiging opgebouwd die zich eerder afkeert van haar publieke omgeving dan dat het zich er op
richt. Langsheen de Avenue Charbonnière werd een gesloten
representatief gebouw opgetrokken dat de productieprocessen en kringlopen afsloot van haar omgeving. Dit is merkbaar
in de huidige configuratie van de site van C-mine. De eigenlijke
toegang tot het nieuwe plein zit niet geschakeld langsheen
de Coppéelaan en is van daar af ook niet zichtbaar. De mijn
lijkt zich te verstoppen achter hoge gebouwen en muren, een
indruk die versterkt wordt door de architectuur van de solide
industriële gebouwen die op een hoge sokkel werden gerealiseerd. Vandaag verankert dit de mijnsites, die uitgebouwd
worden tot publieke stedelijke plekken zoals C-mine, op een
vrij moeizame manier in hun directe omgeving.

TUINWIJKLANEN.

De cité jardin of de tuinwijken waar de mijnwerkers woonden
werden dan wel weer op zeer directe wijze aangesloten op
de mijn. Een brede, aangename laan, zoals de Onderwijslaan,
Marcel Habetslaan of Noordlaan leidde de beweging van
arbeidskrachten, haaks op productieprocessen, de mijnvesting
in. Langsheen deze tuinwijklanen werden de verschillende
sociale voorzieningen, scholen, sportclubs, stations en meer
ingepast. En vaak werden ze aangevuld met nog specifieke
tuinwijklanen in het stratenpatroon van cité jardin zelf. De
hoofdas en de verschillende andere lanen bepalen sterk het
landschappelijke beeld van de tuinwijken, met brede, golvende lanen en ruime middenbermen. Deze specifieke patronen
tekenen de heel specifieke lokale patronen van de rasterstad
Genk. Andere wijken kennen vaak ook heel eigen patronen die
terug te brengen zijn op de ontginning van het gebied. De wijk
rond de scholencampus bijvoorbeeld, heeft het rasterpatroon
van de voormalige bosontginningen.

“De Coppéelaan wordt een sterk leesbare en representatieve figuur die doorheen het groene stedelijke gebied loopt
en de twee stedelijke polen met de nodige grandeur met elkaar verbindt.”
DE COPPEELAAN ALS REPRESENTATIEVE FIGUUR.

Vandaag is de grandeur van de Coppéelaan weliswaar verdwenen, de sterke link in beleving en zicht van Genk naar de
C-mine en omgekeerd, blijft indrukwekkend. Dergelijke zeer
leesbare structuur in het rasterlandschap dient behouden te
blijven. Hoewel de as haar ontsluitingsfunctie verloren heeft
blijft de representatieve werking zeer waardevol. Net via een
dergelijke grote geste kunnen de twee belangrijkste plekken
in het stedelijk weefsel op zeer leesbare en beleefbare manier
met elkaar verbonden worden. Bij de herinrichting van de
Coppéelaan stellen we deze representativiteit sterk voorop.
Zichtpunten, as-werking, landmarks (zoals het voorgebouw
en de schachttorens) en de eigenlijke herinrichting van het
wegprofiel dienen sterk bij te dragen aan het verstrekken van
deze verbinding tussen beide polen.

WAT OPLICHT
IN DE
RASTERSTAD
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VERVOERSMIDDEL op maat van de RASTERSTAD
De afgelopen jaren heeft Genk ingezet op de ontwikkeling van
verschillende strategische stadsprojecten om haar stedelijk
weefsel te versterken: het stadscentrum, C-Mine, het THORpark,... Op dit moment heerst in Genk echter het gevoel dat
het stadsweefsel samenhang mist door een gebrekkige relatie
tussen deze kernen. Welke figuren kunnen net de samenhang
in de rasterstad versterken? In de stad zijn verschillende
infrastructuren en potentiële dragers aanwezig om de verbindingen tussen de belangrijkste stadsprojecten en ook de
meest waardevolle landschappelijke eenheden te versterken.
De overlap van de verschillende lagen -in de ontsluitingsstructuur, de landschappelijke verbindingen, de linken tussen de
stedelijke polen de representatieve figuur- lichten samen de
Coppéelaan uitdrukkelijk op. Zo fungeert de laan niet als een
pars pro toto voor het zeer diverse frame van de rasterstad
maar net als haar meest waardevolle segment. Die verbijzondering blijkt sterk uit de samengestelde figuur. Deze toont niet
elke structuur die de rasterstad mee organiseert, maar wel de
figuren die de rasterstad verbijzonderen. Ze bieden een robuuste kapstok voor toekomstige duurzame ontwikkelingen.
De Coppéelaan is dus geen ad hoc opdracht, maar een bewust
strategische keuze die de nodige aandacht en investeringen
verdient, complementair met de opgaves voor de Stiemerbeek, de Europalaan en het Kolenspoor. De opgave voor de
Coppéelaan biedt de mogelijkheid als strategisch project in de
rasterstad te fungeren op drie lagen.
Ten eerste als herinrichtingsproject voor een expliciet verbijzonderd stuk van het frame in de rasterstad tot Fietsavenue
Coppée. Een opgave die vraagt om een vernieuwende aanleg
van een stuk infrastructuur, landschap én publieke ruimte.
Ten tweede als een project om aan de rasterstad ook een
nieuwe mobiliteitsbeeld te koppelen waarin verplaatsen voor
Genkenaars en bezoekers een gedeelde ervaring wordt. We
schuiven hierin een toekomstperspectief naar voor waarin
Genk fietspioniert! Genk zet daarbij in op een vervoersmiddel
op maat van de rasterstad: de elektrische fiets.
Ten derde fungeert het project als hefboom om een wezenlijke
transitie in de stad teweeg te brengen. De unieke beleving van
de Fietsavenue Coppée en de shift van autostad naar fietspionier zorgt op verschillende vlakken voor compleet nieuwe
ontwikkelingen die het sociale, economische, creatieve en
logistieke systeem van de rasterstad Genk herdenkt en verder
stuurt.

De rasterstad vraagt om een andere vorm van mobiliteit als
ze wil evolueren naar een meer duurzaam en stedelijk model.
Zeker als ze de ambitie koester en toonaangevende Smart City
in vlaanderen te worden. Meer dan zestig jaar lang was Genk
bij uitstek een autostad. De autofabriek vormde het industriële vlaggenschip en zwat elke inwoner reed met dat merk. Snelen expresswegen werden dwars door heel het gebied aangelegd en iedereen verplaatste zich trots en gemakkelijk met
de wagen van huis naar elders. Genk groeide uit tot een stad
op maat van de auto, waarbij functies ver uit elkaar gelegd
werden en vlot via brede wegen verbonden werden. Maar met
de verdere ruimtelijke verdichting én mentale verstedelijking,
ontgroeit Genk langzaam haar op de auto afgestemde keurslijf.
Met duidelijke eisen naar meer duurzame en betaalbare
vervoersmiddelen, meer aangename ruimte met nadruk op
beleving en ontmoeting en met het sluiten van de fabriek is
een fundamenteel herdenken van het systeem aangewezen.
Tijd voor een andere visie op verplaatsen in Genk! … maar
daarom niet achteloos. We willen niet zomaar succesvolle
recepten van elders overnemen. De rasterstad vraagt om een
vervoersaanbod dat echt anders is dan dat van een compacte
of radiocentrische stad.

“De Coppéelaan fungeert als expliciete verbijzondering in het frame dat de
rasterstad bij elkaar houdt. Een aanknopingspunt voor het uitbouwen van een
heel nieuwe toekomstperspectief waarin
Genk fietspioniert!”

De keuze voor een nieuw vervoersmodel moet rekening houden met de karakteristieken van de rasterstad en deze verder
mee versterken:

1. Het model vraagt om een visie op verplaatsingen van
verschillende gebruikers, bewoners, bedrijven en ook
bezoekers en moet afgestemd zijn op elk van hun noden.
Geen vervoerssysteem enkel voor toeristen bijvoorbeeld,
dat verantwoordt de noodzakelijke investering nooit.
2. De rasterstad is sterk gefragmenteerd, bestemmingen
liggen vrij ver uit elkaar. De gemiddelde afstand tussen de
stedelijke polen in het raster bedraagt tussen de 3 en 6
km. Te ver om te voet te doen of met de fiets. En het uitgesproken reliëf helpt natuurlijk ook niet.
3. De stad is opgebouwd aan te lage dichtheid waardoor
het aanwezige weefsel onvoldoende gebruikers bundelt
voor zeer hoogwaardige vormen van collectief of publiek
stedelijk vervoer. Enkel de bus lijkt hierin stand te houden
of een regionale verbinding per trein of sneltram tot ver
buiten het stedelijk gebied.
4. Gebruikers verplaatsen zich vaak tussen plekken op verschillende schalen: binnen een woonwijk, tussen stedelijke
polen of net recreatief over grotere afstanden doorheen
het waardevolle landschap. Een vervoersmiddel dat net
kan schakelen tussen deze schalen is aangewezen.
5. Gebruikers in de rasterstad of meer algemeen in de Vlaamse nevelstad verplaatsen zich ook al lang niet meer allen
naar dezelfde plekken. Beweging zijn sterk individueel
en vooral kriskras. Gebundelde vervoerstromen zijn niet
langer de norm in de rasterstad.
6. Ook de rasterstad zoekt naar meer “beleefbare” vervoersmiddelen, waarbij we ons niet enkel functionalistisch verplaatsen, maar waarbij we graag anderen zien, ontmoeten,
en waarbij we de omgeving kunnen ervaren.
7. Daaraan gekoppeld vraagt de rasterstad ook om een vervoersmiddel dat ruimte laat voor stedelijke ontwikkeling.
Als rasterstad Genk verder willen verdichten en inzetten
op kwalitatieve publieke verblijfsruimte dan willen we die
ruimtes niet vol zetten met geparkeerde voertuigen.
8. En tenslotte is er ook nood aan meer duurzame verplaatsingsmiddelen, die loskomen van de klassieke verbrandingsmotor. Maar dat is natuurlijk vooral een technische
kwestie. Elk vervoersmiddel kan immers op 100% groene
stroom rijden.

AMBITIE: MOBILITEIT ALS GEDEELDE ERVARING
Als we rekening houden met de eisen die de verplaatsingen in de rasterstad ons stellen, dan zijn vervoersmiddelen die het midden houden tussen de auto en de fiets het meest aangewezen voor Genk. Dit zouden diverse vormen van en varianten op de elektrische fiets kunnen zijn. Van een eenvoudige elektrisch
aangedreven of ondersteunde basisfiets, tot elektrische bakfietsen, deelfietsen, cargo-bikes, mountainbikes of driewielers, diverse modellen kunnen ingezet voor de noden van de verschillende soorten gebruikers. De keuze voor de elektrische fiets kan Genk expliciet als smart city op de kaart zetten en zo
sterk bijdragen aan het verduurzamen van de stad.

actieradius

privaat

TE VOET

FIETS

AUTO

OPENBAAR VERVOER

Zich verplaatsen te voet lijkt
aangewezen voor verplaatsingen
per stedelijke pool of
recreatief in een landschap
en speelt zo in op het
verlevendigen van de publieke
ruimte en voorzieningen in
de stedelijke plint. Door te
grote afstanden is het niet
geschikt voor verplaatsingen
tussen de polen of van
thuis naar de plekken met
stedelijke voorzieningen,
tewerkstellingen,
ontspanningsmogelijkheden, …

De fiets is makkelijk en toegankelijk in gebruik voor
zowat iedereen voor verplaatP
singen over beperkte afstanden, maar voor dagdagelijkse
verplaatsingen moet de fiets
efficiënter, sneller en meer
comfortabel worden. De aangeboden haar gebruiksmogelijkheden voor de fiets moeten breder
worden om diverse vervoersnoden op te kunnen nemen in de
rasterstad.

De auto wordt vandaag gebruikt voor zowat elke soort
van verplaatsing, alleen of
met meerder mensen, ver of net
heel dichtbij,
professioneel
P
of persoonlijk. De auto zal
omwille van deze flexibiliteit een vast transportmiddel
blijven, maar misschien veel
minder binnen de rasterstad en
meer over langere afstanden
en als flexibele aanvulling op
andere vervoersmiddelen.

Openbaar vervoer is geschikt
voor (inter- of stads)regionale verplaatsingen. Door de
geringe dichtheid aan gebruikers in Genk lijkt het best te
kiezen voor een beperkt aantal
haltes en voor snelle langeafstandsverplaatsingen tussen de
stadsregionale polen en kernen
die zich op ruimere afstand
van elkaar verbinden. Zowel
Spartacus als het kolenspoor
bieden mogelijkheden.
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GENK FIETSPIONIERT!
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Limburg was pionier in Vlaanderen op het vlak van recreatieve
fietsverplaatsingen
met de uitbouw van het knooppuntennetwerk. Genk kan
P
pionier worden in Vlaanderen met de uitbouw van een functioneel, toeristischrecreatief en logistiek netwerk voor elektrische fietsen. Genk profileert
P
zichzelf als Fietspionier en koppelt dit aan diverse nieuwe stedelijke
ontwikkelingen die niet alleen zorgen voor een vervoersstructuur op maat,
maar ook voor een zeer eigentijds imago en voor toegevoegde waarde op diverse
plekken binnen de rasterstad.

P

“Genk Fietspioniert!” krijgt een helder logo en wordt een sterke brand voor de
rasterstad. Het plaatst de uiteengelegde stad op de kaart. De zwakte van het
P
stedelijke systeem wordt zo een sterkte voor de uitbouw ervan!
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NIEUWE
INDUSTRIËLE
GOLF

ENERGIELANDSCHAP

WOONLANDSCHAP

IEDEREEN GENKT!

REGIONAAL
BELEVINGSLANDSCHAP

ANDERE
LOGISTIEK

NIEUWE PUBLIEKE
RUIMTE

Na grootschalige
tewerkstelling in
de massa-productie
kan Genk zich ook
profileren als
centrum voor de
nieuwe circulaire
maakindustrie.
Productie van diverse
nieuwe fietsmodellen
(Genk-Zuid) worden
gekoppeld aan de
opkomende creatieve
sector van het
productdesign
(MAD), aan innovatie
op technisch
vlak (Thor) aan
herstelwerkplaatsen
(C-mine), aan
dienstverlening
(Genk-Centrum),
aan logistiek
(Hermes) en aan het
weer demonteren en
hergebruiken van
componenten (GenkZuid).

De elektrische fiets
verbruikt lokaal
opgewerkte energie en
helpt zo de lokale
klimaatdoelstellingen
te halen. Kleinschalig
verbruik, via het
fijnmazig bestaande
distributienetwerk
waarop vele publieke
laadpunten geschakeld
zitten
Wordt gevoed door
een efficiënt
grootschalig systeem
van energieopwekking
via windmolenparken,
diepe geothermie
of biomassa. Zowel
opwekking als gebruik
van duurzame stroom is
direct leesbaar in het
stedelijke landschap.

Langsheen de
fietsdiagonalen,
de dragers van
het fietsnetwerk,
wordt verdichting
van het bestaande
woonlandschap
mogelijk. De
vervoersstructuur
dient als drager
voor verdichting met
woonprojecten in het
groen met specifieke
wijkondersteunende
functies als handel,
horeca, afhaalpunten,
dienstverlening,
zorg,… Bestaande autogerichte functies als
showrooms, garages
en parkeervakken
zijn de eerste te
transformeren en
verdichten locaties.
Extra ontwikkelingsmogelijkheden
worden geboden
in ruil voor een
landschapssparende
verdichting met
voorzieningen.

Het op te zetten
systeem kan een sterk
collectief systeem
zijn waarin de
voordelen van privaat
vervoer -bewoners
hebben een eigen fietsgecombineerd wordt
met publieke diensten
–uitleenmogelijkheden
voor toeristen of
specifieke modellen,
oplaadpunten in
de stad en ook met
collectieve opties
voor reparatie,
huur, aankoop. Op
die manier versterkt
het fietssysteem mee
de sociale samenhang
tussen bewoners,
werknemers en
bezoekers in Genk.
Iedereen kan op zijn
of haar eigen manier
deelnemen.

De elektrische fiets
en mountainbike laten
toe het grootschalige
natuurlandschap van
Centraal-Limburg op
een heel andere manier
te beleven. Langere
afstanden kunnen
bij een daguitstap
afgelegd worden en
de diversiteit van
het gebied kan beter
ervaren worden. Het
nieuwe vervoerssysteem
laat toe nieuwe types
van toeristische
routes aan te bieden
en zo als regio voor
te blijven op de rest
van Vlaanderen.

De verkoop van
consumptiegoederen zal
de komende decennia
transformeren onder
impuls van e-commerce.
Winkelen zal meer
inspelen op beleving
en sociale interactie,
producten worden later
thuis aangekocht en
aan huis geleverd. Dit
vraagt om een ander
distributiesysteem
(zoals de Kialapunten) waarop ook
nieuwe vormen van
logistiek kunnen
inspelen (post,
pakjes, maaltijden,
hersteldiensten,…).
Genk kan met cargobike
een fijnmazig stadsdistributienetwerk
opzetten gekoppeld
aan de regionale
logistieke platforms
in Genk-Noord en GenkZuid. Het kolenspoor
zou hiervoor de
dragende structuur
kunnen worden.

In een klassieke
compacte stad
organiseert het
sociale leven zich op
de pleinen en in dens
bebouwde straten. In
Genk kan de publieke
infrastructuur voor
de elektrische fiets,
met haar rust- en
ontmoetingsplek,
ontleenpunten,
herstelplaatsen, net
voor ontmoeting in de
rasterstad zorgen.

CONCEPTEN
1/ FIGUUR
Het ontwerpvoorstel voor de Fietsavenue Coppée verbeeldt de nieuwe rol die we
naar voor schuiven voor dit verbijzonderd deel van het infrastructurele frame
van de rasterstad. Het ontwerp bouwen we op aan de hand van vijf thema’s. We
formuleren concepten en een gedetailleerde visie voor de vier sterke lagen
die reeds onderzocht werden op schaal van de rasterstad: ONTSLUITING (als
stedelijke fietsas), LANDSCHAP (als landschappelijke verbinding), PROGRAMMA
(als wijkcentrum) en IDENTITEIT (als representatieve figuur). De overlap van
de verschillende themalagen maakt van de Coppéelaan en nieuwe element in
de rasterstad die als publieke ruimte op stadsschaal zal gaan fungeren. DE
publieke ruimte wordt daardoor het vijfde thema dat een zeer heldere nieuwe
FIGUUR oplevert voor de Coppéelaan. Deze vijf thema’s vormen de concepten die
het grote gevouwen Traject van de Fietsavenue Coppée en de zes bijhorende
projecten opladen.

In plaats van één doorlopende bovenmaatse weginfrastructuur – de 2x2 expressweg
- krijgt de figuur van de Coppéelaan drie specifieke karakters. Aan het ene
uiteinde als fijn brugdek vanaf de C-mine over het grootschalig landschap van
de Stiemerbeekvallei (A). Aan het andere uiteinde als eenvoudige straat die
aansluit op het stratenraster van Centrum Genk (C). En centraal als lineaire
parkstructuur doorheen de bestaande woonwijk met diverse karakters die telkens
inspelen op specifieke karakteristieken van de woonomgeving:
een parkdeel dat een rechte uitloper vormt van het natuurlijke landschap van
de Stiemerbeek en dat eindigt in een sterk uitkijkpunt over de vallei (B1),
een vooral verharde strook aan de school en kerk met plaats voor diverse
activiteiten, sport, spel en een kleinschalige buurtparking (B2),
een tweede parkachtige strook waarin vooral kleinschalige ontmoetingsplekken
ingepast worden voor bewoners en bezoekers zoals BBQ, petanque, … (B3),
een wijkplein met zonneterras, bushaltes, fietsvoorzieningen en meer rond een
nieuw torenvolume waar in de sokkel diverse nieuwe buurt-gerelateerde functies
samengebracht worden (B4) en een parklaan op de Bochtlaan die meer aandacht
heeft voor zwakke weggebruikers centraal op de laan en met drie groene momenten
langsheen het traject (B5).

A.

B.

B.1

B.2

C.

B.3

B.4

B.5

2/ ONTSLUITING
Vandaag is de Coppéelaan een 2x2-weg die volledig op de auto gericht is. We
stellen voor om er een Fietsavenue van te maken.
A. Eerst en vooral worden de knopen op de N76 aangepakt. In plaats van verschillende kruispunten en afritten wordt gestreefd naar één helder structuur
met een afrit van het hogere wegennet N76 naar het lagere wegennet (de oude
verbindingswegen) ter hoogte van de Coppéelaan (A.1). Die ontsluit ook het
bovenlokale programma van de C-mine (en de parkings daar). De andere kruispunten verdwijnen of worden onderdoorgangen voor het fiets- en wandelnetwerk
(A.2).
B. Zo verdwijnt de Coppéelaan als barrière doorheen de Stiemerbeekvallei en
wordt ze een fietsbrug die, als een lange promenade, vanaf de C-mine doorloopt
tot aan de huidige Aveve. Ze loopt hoog over de vallei heen en verbindt met
draaitrappen, hellingen en loopbruggen, naar de vallei en het centrale plein
van de C-mine. De wandel- en fietspaden in de vallei worden met de brug verknoopt. De brug maakt ook op een eenvoudige manier de vrij introverte C-mine
site toegankelijk vanaf de Stiemerbeekvallei.

C. Het kaarsrechte tracé van de Coppéelaan doorheen het woonweefsel wordt
heringericht als gedeelde ruimte waarin de fiets, voetgangers en louter bestemmingsverkeer de ruimte delen. Een grote erfachtige ruimte die nadruk legt op
verblijfskwaliteiten. De bestaande lokale straten sluiten er op aan, zodat
alle woningen bereikbaar blijven.
D. Het kruispunt met de Winterslagstraat wordt een autoluw plein.
verkeer rijdt er, via hoofdzakelijk eenrichtingsstraten, rond het
trale gebouw. Parkeerplaatsen worden in de onmiddellijke omgeving
seerd De ruimte zelf kan dan gebruikt worden voor terrasjes, voor
gen, voor ontmoeting, …
E. De bochtlaan wordt
ingsstraten, clusters
fietspad. De boulevard
sweg doorheen de wijk

heringericht als een boulevard met twee eenrichtmet langsparkeren en met centraal een dubbelrichtingssluit aan op de Reinpadstraat die als lokale verbindingfungeert.

De Coppéelaan krijgt dus geen bovenlokale verbindende functie meer, maar wordt
voor autoverkeer opgenomen, onder verschillende karakters, als onderdeel van
het wijkweefsel. Auto’s en bussen kunnen de Winterslagstraat, Nieuwe Kuilenweg
en Reinpadstraat gebruiken als wijkontsluitingswegen.

A.2

E.
P

C.
P

A.1

P
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B.

A.2

Het lokale
nieuwe cengeorganifietsbewegin-

D.

P

3/ LANDSCHAP
De Coppéelaan doorsnijdt vandaag verschillende landschappen. Ze loop t vanaf
de industrienatuur rond de C-mine site -met ruigtes, grind- en puinlandschappen en pioniersvegetatie rond het terril en voormalig rangeerterrein- via de
natte natuur in de Stiemerbeekvallei, over het droge hogere zandplateau met
bosaanplantingen, terug naar het sterk stedelijke landschap van Genk Centrum
aan de Dorpsbeek. De bestaande variatie aan landschappen willen we sterker
beleefbaar maken en de Coppéelaan hierin als verbinding inzetten. De variatie
aan landschappen versterken we langsheen dit traject door meer in te zetten op
gradiënten en specifieke aanplantingen
A. In de omgeving van de C-mine willen we de aanlanding van de fietsbrug en ook
de onmiddellijke omgeving van de voormalige mijngebouwen meer in het ruige
landschap plaatsen. De te sterk geordende en grassige aanplantingen krijgen
een herinrichting die aansluit bij de industrienatuur die typisch is voor alle
sites langsheen het kolenspoor
B. De vallei van de Stiemerbeek krijgt meer ruimte door overbodige infrastructuren weg te halen. De precieze herinrichting van het natte natuurlandschap
vormt onderdeel van de herinrichtingsopgave van de Stiemerbeekvallei zelf. We
opteren voor het versterken van lokale vegetaties zoals hagelstruwelen, stuiken en bosfragmentjes met onderbegroeiing en open plekken.

C. Het rechte stuk Coppéelaan over het kempische plateau wordt een aaneenschakeling van diverse kleinere landschappen. De omgeving van de Aveve (C.1)
kan, na herontwikkeling, aansluiten bij het meer natte landschap van de vallei
en een overgang vormen naar het plateau. Het landschap breidt hier uit. Het
traject van de Coppéelaan krijgt hier (C.2) een zeer open aanplanting die refereert naar de oorspronkelijke heidevegetatie met vooral lage grassen, kruidachtigen en struiken die inspelen op de gradiënt van natte naar droge heide
en die de verzichten open houden op de C-mine. Geen cultuurlandschap, maar een
uniek fragmentje kleinschalig en beleefbaar heide-natuurlandschap. Op het centrale verharde deel (C.3) kunnen enkele bijpassende bomen ingepast worden uit
het berken-eikenbostype. Het tweede deel (C.4) krijgt een iets meer stedelijke
inrichting met aanplantingen die meer betreden en gebruikt kunnen worden, maar
die tevens aansluiten bij het beeld van de heide, met extensieve grasweides.
De Bochtlaan (C.5) krijgt de allure van een Boulevard met meer laanaanplantingen. Hier blokkeren bomen niet meer het zicht op de C-mine. We versterken het
boombeeld met drie clusters van bomen, waarbij vooral een nieuwe uitloper van
het stadspark via aanplant van hoogstammen centraal op de boulevard extra nadruk krijgt. Het centrum van Genk (C.6) wordt dan vooral bepaald door haar meer
stedelijke aanplantingen met een sterk raster van bomen die de brede vallei
benadrukt aansluitend op de Molenvijver en zo de groene stedelijke sfeer versterkt.
D. De Coppéelaan loopt doorheen een zeer groen woonlandschap. De boomaanplantingen op private kavels die dit beeld vooral bepalen willen we behouden
en bij nieuwe ontwikkelingen versterken door inplanting van nieuwe gebouwen
hieraan aan te passen en waar mogelijk bijkomende bomen aan te planten.

C.1

C.5
C.3

C.2

C.4
C.6

A.

B.

D.

4/ PROGRAMMA
Voor verdere stedelijke ontwikkeling wordt bewust gekozen om dynamische, bovenlokale functies in te passen in het centrum of op de site van C-Mine. De
bestaande karakters van elke plek -met het centrum gericht op shoppen, restaurants, dienstverlening en kantoren en de C-Mine op kantoren entertainment en
cultuur- worden versterkt.
A. Op de site van C-Mine willen we de C-Mine uitbreiden en zo ook uit de vrij
afgesloten site laten komen. De nieuwe fietsbrug wordt via een loopbrug verbonden met de foyer van de cinema en met het binnenplein.
Langsheen de Coppéelaan kunnen diverse sites ontwikkeld worden voor bijkomend woonaanbod en lokale voorzieningen. Vooral plekken die nu gericht zijn
op auto-passage of die nog grotendeels braak liggen komen in beeld, maar ook
bestaande voorzieningen kunnen een extra ontwikkeling krijgen langsheen de
nieuwe fietsavenue.
B.1. De site van de Aveve/Citroëngarage kan herontwikkeld worden tot een compact en dens woonproject op een prachtige plek aan de Stiemerbeekvallei die
tegelijkertijd meer ruimte krijgt. De woonontwikkeling wordt dan ontsloten via
de Erfstraat

B.3 De percelen van Auto5 en de Bandencentrale kunnen herverkaveld worden en
plaats bieden voor woonprojecten.
B.4 Op het kruispunt van de Coppéelaan/Bochtlaan/Winterslagstraat is ruimte
voor een strategisch bouwproject. Een bijkomende woontoren kan ingepast worden
met in de sokkel van het hoge gebouw specifieke wijkondersteunende functies die
ook de strategische ligging langsheen de fietsavenue uitspelen, zoals horeca, fietswinkel met herstelplek, lokale logistiek afhaalpunt voor pakjes, voor
voedselteam, wijkgerichte werkplekken (co-working), maar zeker ook functies
gericht op de toerist-recreant, zoals een hotel, wellness, …
B.5 Het tankstation zal sowieso een nieuwe locatie zoeken en de site kan aansluiten bij de naastgelegen zorgfuncties.
B.6 In de rand van het Lourdeskapelpark wordt volgens het huidige RUP bijkomende woonontwikkeling voorzien. We stellen voor ruimte te laten om een groene
link naar de Bochtlaan mogelijk te maken en het woonaanbod uit te werken in
relatie tot het park.

B.2 De school en kerk kunnen zich expliciet richten op de grootse publieke
ruimte voor hun deur. Er komt ruimte voor ontmoeting, voor een open speelruimte, voor evenementen en voor parkeren met drop-offzone

B.1

B.3

B.5

B.6
B.4
B.2

A.

5/ IDENTITEIT
De Coppéelaan vormt een sterke as die de sites van C-Mine en Genk Centrum met
een zekere landschappelijke grandeur verbindt. Dat effect willen we versterken
door zeer gericht op specifieke uitzichtplekken, assen en route-ervaringen in
te grijpen. We werken een plan uit met beeldbepalende gebouwen of landmarks,
vista’s, bijzondere uitkijkplekken en spelen hierbij het bestaande reliëf maximaal uit.
A. Als Avenue Charbonnière richt de laan zich, zowel vanaf Genk Centrum als
vanaf Zwartberg sterk op de voormalige mijnsite de mijnschachten en de terril
zijn van ver zichtbaar vanop de assen. Die zichten willen we behouden en daarom boomaanplantingen beperken tot locaties waar ze het zicht niet beperken.

B. Tegenover de beeldbepalende gebouwen van de mijnsite voegen we een nieuw
markant hoog gebouw toe dat zich op de as van de Coppéelaan zet. Het vormt de
link vanaf de site van C-Mine naar Genk Centrum en fungeert vanop verschillende plekken als baken in de stad. Ook de toren aan Zonneweeldelaan fungeert zo.
De toren werkt ook in de omgekeerde richting. Vanaf de Europalaan draait de
Bochtlaan langzaam omhoog op het Kempisch Plateau. De langzame klimmende bocht
eindigt met een zicht op de toren en vanaf daar opent zich het verzicht op de
C-Mine site!
C. De Coppéelaan vormt een open zichtas tussen beide landmarks in. Het uitgesproken reliëf biedt de mogelijkheid een uniek zichtpunt te maken over de
Stiemerbeekvallei op de plek waar de fietsbrug afbuigt van de kaarsrechte laan.
D. De brug zelf biedt, als hoge structuur over de vallei ook mooie zichten op
dit landschap. Het is ook een iconische structuur in de rijervaring op de N76.

B.
C.

D.

A.

“Slechts 7% van de tijd regent het in
Vlaanderen. Het weer is dus al zeker
geen reden om niet (elektrisch) te
fietsen.”
“Met de elektrische
fiets rijden kost
50 keer minder
per kilometer dan
met de auto. Een
prijsbreker dus!”

“Met een gemiddelde
snelheid van makkelijk
25 kilometer per uur
gaat elektrisch fietsen
super vlot.”

“De elektrische fiets is bij
veel doelgroepen populair:
toeristen, fietskoeriers en
natuurlijk ook senioren.”

“De uitstoot van CO2 is 200 keer kleiner
met de elektrische fiets dan met de wagen.
Een echte bijdrage aan ieders directe
leefomgeving.”

“1 op de 40 Nederlanders heeft al
een elektrische fiets. Het potentieel
is nog enorm in de regio!”

De actieradius van een
elektrische fiets varieert
van 50km tot 100 km, ruim
voldoende voor nagenoeg
al onze dagdagelijkse
verplaatsingen.”

De Coppéetoren, een levendige plek in de wijk
Genk krijgt er een nieuwe toren bij aan de Coppéelaan. In de toren komen niet enkel
woningen met een pracht zicht op de C-mine site, maar ook diverse nieuwe functies
voor de buurt, zoals een koffiehuis, fietsenwinkel & herstelplek en een kleinschalig
logistiek afhaalpunt voor pakjes en voedsel.

EEN NIEUWE TOREN IN HET STADSLANDSCHAP VAN GENK

De nieuwe toren komt op het kruispunt
van de Coppéelaan, Bochtlaan en
Winterslagstraat te staan, midden in de
wijk. Het kruispunt zelf wordt volledig
ingericht als autoluw plein waar auto’s
rond zijn zodat er plaats vrij komt
voor een nieuw markant gebouw,
maar ook voor publieke ruimte rond
dat gebouw: een plein met terrasjes,
fietsvoorzieningen zoals stallingen,
oplaadpunt en luchtpomp, maar ook
enkele bomen, zitbanken en in de
aangrenzende straten clusters van
parkeerplaatsen. Blikvanger van het
plein wordt natuurlijk de toren, die er
midden op staat en zo van alle kanten
de publieke ruimte mee zal opladen.

Het wordt expliciet een gemengd
gebouw waarin, naast woningen, ook
plaats moet zijn voor andere functies.
Die komen zowel in de brede sokkel
van de toren als in het steeds slanker
wordende torendeel zelf. Er wordt
gedacht aan horecafuncties beneden
met een fietswinkel waar je, onder
begeleiding of zelf, ook je fiets kan
herstellen. Verder kan er ook een kleiner
hotel met recreatieve voorzieningen
(een wellness of fitness mét uitzicht),
een of twee kantoorverdiepingen voor
vooral kleien opstartende bedrijfjes,
een buurtontmoetingsruimte, en
ook een klein logistiek afhaalpunt.
Deze wijk krijgt daarmee het eerste

wijkafhaalpunt, een nieuw logistiek
model dat in Genk uitgerold zal
worden en waarbij, wijk per wijk
bedeling van pakjes, maar ook van
voedsel via dit lokaal georganiseerd
zal worden en waar bewoners ook
hun boodschappen en bestellingen
kunnen ophalen. De keuzen voor deze
plek als eerste punt is ook symbolisch:
het logistieke verdeelnetwerk dat
uitgebouwd wordt zal bediend worden
met elektrische cargofietsen en de
ligging aan de fietsavenue is dan ook
exemplarisch voor wat de stad en haar
private logistieke partner hiermee
voor ogen hebben.

EEN NIEUW KLOPPEND HART

Een parkstrip voor bewoners
De stadssnelweg die de Coppéelaan was wordt heringericht tot een lange strip met
heel diverse plekken, pleinen en parken voor buurtbewoners en stadsbezoekers.
Bovendien moet de auto er echt plaats ruimen voor de fiets en de voetganger. Het
wordt er aangenaam verblijven en veilig om zich te verplaatsen.

FIETSAVENUE COPEÉ WORDT EEN NIEUWE PUBLIEKE RUIMTE IN HET STADSLANDSCHAP VAN GENK

Vandaag is de Coppéelaan een
overmaatse stadssnelweg die het
autoverkeer vlot van de C-mine naar
Genk Centrum moet brengen. Maar
veel verkeer zit niet op de weg en
er zijn makkelijke alternatieven. De
brede weg werd al eens versmald met
aangepaste wegmarkeringen maar
wordt nu eindelijk heringericht. En
de plannen kiezen echt voor een heel
andere inrichting. De kaarsrechte
ruimte wordt een heel lange parkstrip
én een brede fietsavenue. Het ontwerp
maakt zo ruimte om aangenaam te
verblijven maar wordt ook een hoofdas
in het nieuwe routenetwerk voor de

elektrische fiets. Bewoners kunnen
nog steeds met de auto naar huis, maar
zijn eigenlijk te gast op deze grote
lange ruimte. Voor de school wordt
een buurtparking en een drop-offzone
voorzien om makkelijk kinderen af
te zetten, maar verder is de strip één
brede fietsruimte die de lange fietsbrug
over de Stiemerbeek verbindt met
het fietspad in de Bochtlaan. En er is
meer: de lange ruimte biedt plaats aan
verschillende verblijfsplekken met
heel eigen sferen die elkaar opvolgen.
Het uiteinde van de strip aan de
Stiemerbeek wordt een uitkijkplek met
verre zichten over de vallei. Daarna

wordt de strip een heidepark dat voor
extra natuur en een mooi landschap
zorgt in het woonlandschap. Voor de
kerk en de school komt een plein met
sportveldjes, evenementenruimte en
een open speelplaats met een zandbak
en speeltoestellen. De strip fungeert
hier als buurtplek met diverse functies
die door verschillende groepen
gebruikt kunnen worden. En wat
verder worden kleine faciliteiten voor
buurtbewoners in de strip voorzien
zoals een publieke BBQ-plaats met
picnicbankjes en petanquevelden. Het
wordt aangenaam verblijven op de
Coppéelaan.

SCHOOL MET DE BIJBEL KRIJGT NIEUWE FIETSVRIENDELIJKE ONTSLUITING

De langste fietsbrug van Vlaanderen

FIETSBRUG OVER DE STIEMERBEEK-VALLEI

Genk wordt de
elektrische fietsstad
van Vlaanderen, een
nieuwe fietsbrug wordt
het icoon van het nieuwe
fietsroutenetwerk.
Stad Genk en
wegbeheerder
AWV pakken de
verkeersveiligheid aan
met een lange fietsbrug
die over het drukke
verkeer op de N76
woonwijken met elkaar
verbindt.

De nieuwe fietsbrug vormt het
sluitstuk van de hoofdstructuur die
Genk opbouwt voor fietsers. Twee
diagonale verbinden moeten zorgen
voor functionele, maar ook aangename
fietsverbindingen voor alle Genkenaars.
Deze twee routes verbinden de
belangrijkste wijken en voorzieningen
met elkaar. Een echt knelpunt op deze
route was de oversteek van de N76.
Met een lange fietsbrug wordt deze
in één keer moeiteloos overgestoken.
De brug wordt een echte blikvangen
langsheen de N76 en in de vallei.
Ze wordt uitgevoerd als fijne stalen
witte structuur op vele ranke paaltjes
waardoor ze over de bomen in de
vallei heen lijkt te zweven. Bovendien
laat de brug vooral ook veel ruimte vrij
laten voor het natte natuurlandschap
in de vallei. Daar wil de stad ook een

natuurherinrichtingsproject
voor
opzetten dat meer ruimte biedt voor
water en natuurontwikkeling. De
vallei zal er drastisch veranderen: De
barrière van de N76 verdwijnt, veel
verhardingen worden weggebroken,
en komt een nieuw recreatief pad
langsheen de beek en wordt ruimte
voorzien voor waterbuffering. Maar de
brug sluit ook mooi aan op de bestaande
straten en plekken. Via (draai)trappen,
hellingen en een lift kom je vlot van de
restaurantjes van de Vennestraat op de
mijnsite en fiets je naar de mijnterrils
of naar Genk Centrum. Het project
wordt gefinancierd door de Vlaamse
overheid, de stad Genk, maar ook door
gebruikers en bewoners. Via crowdfunding kan iedereen mee bijdragen
aan het tot stand komen van de
spectaculaire brug.

EEN LANDSCHAPPELIJK PARK ROND DE STIEMERBEEK

De C-Mine expeditie uitgebreid - Extra Expeditie
De C-mine expeditie
krijgt, naast een
parcours dat afdaalt in
de ondergrond van de
voormalige mijn, ook een
tegenhanger in de lucht.
De extra-expeditie brengt
bezoekers via een unieke
witte brug naar een
prachtig uitzicht over de
Stiemerbeek, hoog boven
de boomkruinen in de
Stiemerbeekvallei.
Naast de tunnels onder de grond, die
de sfeer van de oude mijngangen en
de duistere ondergrond weergeven,
en het prachtige uitzicht op de hoge
mijnschachttorens, wordt een extra
ervaring aan de expeditie toegevoegd.
Een heel lange brug breng bezoekers
van de op zich staande mijnsite naar
de waardevolle natuur van de Stiemerbeekvallei. De brug plooit over de
vallei en het lijkt alsof je doorheen de
boomkruinen wandelt en fietst! De
brug wordt zelf deel van de C-mine
expeditie en een bezienswaardigheid
voor bewoners en bezoekers. Aan de
C-mine kunnen toeristen vanaf nu ook
elektrische fietsen huren en zo vlot
naar het Centrum rijden om te shoppen of doorfietsen naar Kattevennen,
Bokrijk en KRC Genk om er echt een
lange daguitstap van te maken in de
landschappen in Genk. Ook de omgeving van de C-mine site wordt heringericht: overbodige ventwegen worden

weggehaald en de parkings worden ver-

groend tot een aantrekkelijk landschap
met de kenmerkende industrienatuur
van de terrils. De brug is vlot verbonden met het centrale plein van de voormalige mijnsite via een nieuwe tunnel
doorheen het oude mijngebouw én
de foyer van de cinemacomplex. Deze
ruimte wordt volledig ontworpen in de
kenmerkende stijl van de C-Mine expeditie met witte stalen elementen. De
foyer wordt een toeristisch infopunt en

er kunnen de fietsen gehuurd worden.
Het vormt tegelijkertijd een nieuwe
entree tot de C-mine vanaf de Coppéelaan. Op de beschikbare ruimte van de
voormalige mijnsite is plaats voor een
aantal nieuwe functies waaronder een
stadslogistiek centrum en een fietsenherstelplaat. De nieuwe brug voegt een
bezienswaardigheid toe aan Genk en
maakt het bovendien nog makkelijker
om de andere bezienswaardigheden te
bezoeken!

DE C-MINE SITE KRIJGT ER EEN NIEUW EXPEDITIE BIJ

Een heel eigen beeld voor de Coppéelaan
Het generieke snelwegbeeld van de Coppéelaan wordt grondig onder handen genomen. De herinrichting wil vooral inzetten op een heel eigen beeldtaal. Een beeldtaal
die refereert naar de karakteristieken van de typische heidelandschappen van het
zanderige kempische plateau, met materialen die inspelen op de specifieke lokale
bodem, maar ook een beeldtaal die inspeelt op de nieuwe huisstijl van de C-minesite.
1.

2.

3.

4.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

A1: Myrica Gale, Gagelstruweel - A2: Vaccinium macrocarpon, Veenbes - A3: Erica Tetralix, (rode) Dophei - A4: Natte heide - B1: Calluna Vulgaris,
Struikheide - B2: Molinia caerulea, Pijpestrootje - B3: Betulo-Quercetum roboris, Berken-eikenbostype - B4:Venige berkenbostypes - C1: Salicetea
purpureae, Vochtig wilgenstruweel - C2: Alnetum, (natte) Elzenbroekbossen - C3: boomgroep, begeleidend, perspectivisch in stedelijke strip - C4:
Nat hooiland, ruimtescheppend in de Stiemerbeekvallei - D1: plas-dras-bermen met gemengde helofyten, oever- en moeraszone, begeleidend van
de Stiemerbeek - D2: zoom, begeleindnde natte ruigekruid- en zoomvegetatie in vallei - D3: Betulo-Quercetum roboris, Moerasvegetatie, oever en
moerasgebied - D4: wandelbos aangeplant, deels in raster deels in boomgroepen - E1: CME, NU Architectuuratelier, witgelakt staal - E2: CME,
NU Architectuuratelier, witgelakte stalen elementen - E3: Thuin Bridge (B), Ney & Partners, fijne balustrade - E4: Kanagawa AIT Workshop, Junya
Ishigami, steunpuntensysteem - F1: CME, NU Architectuuratelier, verlichting - F2: Novartis Campus Park, Vogt Landscape architects, boskiezel in
los verband onder bomen - F3: Novartis Campus Park, Vogt Landscape architects, boskiezel als basismateriaal voor uitgewassen beton - F4: Zeedijk
(NL), Aldo Van Eyck, speelplein-inrichting

De herinrichting van het landschap
mikt daarom vooral op variatie en gradiënten. Geen streek-oneigen naaldboomaanplantingen zoals vroeger,
maar een herstel of eerder herinterpretatie van droge (plateau) en natte
(Stiemerbeekvallei) heidelandschappen. De nadruk ligt op heel lokale overgangen van boomgroepen, struwelen,
heesters, hooilanden en kruidachtigen.
Het resulterend landschap is daardoor
divers, en eerder open. En dat staat

in sterk contrast met het omliggende
aangeplant boslandschap waarin de
woonbebouwing opgenomen is.
Voor de aanleg van verharding wordt
gekozen voor diverse afwerkingsvormen van beton en losse granulaten.
Heel lokale ontginningsmaterialen zoals boskiezel of -grind vormen hiervoor
de basis en levert de eerder beige-gele
kleur van de typerende bodems van
het zanderige plateau van de Kempen.
De toegevoegde elementen, wegwij-

zers, straatmeubilair, nutsinfrastructuur –van paaltjes tot verlichting- maar
ook de grotere elementen zoals de
brug en de verbindingstunnel worden
uitgewerkt in de typerende beeldtaal
van de C-mine site. Eenvoudige vormen, helder wit en vervaardigd in stalen elementen: ze voegen een eenvoud
toe die de nadruk legt op de grandeur
van het landschap en de mijnrelicten
maar die evengoed zeer duidelijk vernieuwing uitstralen.

Genk fietspioniert !
Genk zet in op de elektrische fiets. Niet zomaar als vervoersmiddel voor toeristen die van de C-mine naar Genk Centrum
of Kattevennen willen gaan, maar als nieuwe vervoersmodel voor de stad die in veel stedelijke activiteiten een transitie
wil te weegbrengen. De elektrische fiets wordt de hefboom om Genk uit te bouwen als Smart City. De deelsysteem voor
elektrische fietsen is beschikbaar voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Het zet niet enkel in op het gebruik van
de fiets, maar ook op aankopen, herstellen en uitwisselen ervan. Het beoogt ook een nieuwe economie rond fietsen
met dienstverlening, ontwerp, ontwikkeling, productie en logistiek. Het zal impulsen bieden voor eigen opleidingen,
tewerkstelling en nieuwe sociale interactie. De elektrische fiets zet Genk in beweging.

PRODUCTIE EN
ONDERHOUD
De economische activiteiten in het kader van
de nieuwe circulaire maakindustrie worden
geïntroduceerd op de polen met een verwante
dynamiek. C-mine, als ontmoetingsplek voor
professionelen en recreanten geprikkeld door
creativiteit en creatieve innovatie, krijgt naast
de net gerealiseerde Fablab een stedelijke
fietsherstelwerkplaats waar Genkenaars hun
fiets onder begeleiding kunnen komen herstellen. Daarnaast krijgt de hogeschool gericht
op de creatieve sector van het productdesign,
een nieuwe opleiding pedelectechnologie en
-ontwerp.

FACILITEITEN

Door het introduceren van zowel fietsvoorzieningen voor de recreatieve gebruiker als
activiteiten die kaderen in de nieuwe circulaire maakindustrie, vindt er ontmoeting plaats
tussen verschillende gebruikers en ontstaat
er een intensere dynamiek.op deze pool.

RIJERVARING
Door de belevingswaarde van de fietsroutes te verhogen, wordt fietsen aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers: een slanke brug met uitzicht over
de Stiemerbeek, de sequens van zichten
langsheen de Coppeelaan, de animerende activiteiten langs de as, …

De beschikbare fietsfaciliteiten zijn afgestemd op drie
schalen en op verschillende gebruikers. De Genkse polen,
aantrekkingspunten voor mensen uit de stad en de regio,
zijn bestemmingen op zich en functioneren tegelijk als
poort naar het achterliggende landschap.De fietsvoorzieningen op deze plekken zijn gericht op de toeristisch-recreatieve gebruikers: uitleenpunten voor fietsen met
een toeristisch infopunt dat bezoekers begeleidt bij hun
bezoek.

Op de C-Mine zou dit uitleen- en infopunt kunnen worden ondergebracht in een torentje. De sokkel dient als
ontvangstplek, bovenop worden de fietsen mechanisch
gestapeld. De positie van het torentje maakt het fietsverhaal zo zichtbaar, het sluit aan op de brug en is te zien
vanuit de Vennestraat. Het aanbod fietsen is afgestemd
op het type bezoekers; bakfietsen voor gezinnen die het
centrum bezoeken, elektrische mountainbikes om de
Schemmersberg te verkennen.

Op de plekken waar verdichting van het woonweefsel is
gepland, worden bijkomende voorzieningen geïntroduceerd met het oog op intensere stedelijke dynamiek. De
fietsfaciliteiten zijn er gericht op het ondersteunen van
gebruik van elektrisch fietsen voor bewoners. Er is een
winkel waar fietsen kunnen worden getest en geleased of
gekocht, een uitgebreid oplaadpunt, een bike wash, een

persluchtpomp, een hoogwaardige en veilige fietsenstalling.
De andere wijkvoorzieningen zijn onder andere een
voedselafhaalpunt, pakjesafhaalpunt - een bemand loket
en 24/7 pakketautomaten - dat kadert in het nieuwe
logistieke systeem, zorgvoorzieningen,... . Het publieke
karakter van deze plek wordt ondersteund door een
horecafunctie en aangrenzende publieke ruimte, maar
ook door ontmoetingsmomenten als ‘fietskeukens’, de
combinatie van gezamenlijk eten en fietssleutelen.
De meest kleinschalige voorzieningen bevinden zich in
het woonweefsel aan lokale parken of pleintjes of langsheen het fietsroutenetwerk. Fietsers kunnen er hun fiets
stallen en opladen, er zijn toeristische infoborden en een
picknickbank.

faciliteit schaal 1:
pool

ANDERE LOGISTIEK
Aankopen zullen de komende decennia meer online gebeuren en de goederen
worden aan huis gelevered. Hierop inspelend wordt een distributiesysteem
uitgebouwd waarbij pakjes vanuit distributiecentra, goed ontsloten voor vrachtverkeer, per cargofiets worden geleverd aan huis en aan de pakketautomaten in de
wijkcentra.

FIETSINFRASTRUCTUUR
De inrichting van de Coppeelaan, een fietsas die als
avenue charboniere ook een belangrijke stedelijke
ruimte is, wordt opgevat als shared space. Zachte
weggebruikers hebben voorrang, auto’s zijn er te
gast. Fietsers kunnen bovendien, net als voetgangers, gemakkelijk zelf uitzoeken wie voorrang
heeft en hebben minder vaste regels nodig zoals
automobilisten.
Daarnaast wordt hier, maar tegelijk over het ganse
fietsnetwerk, gebouwd aan een royale en aantrekkelijke fietsinfrastructuur. De fietspaden zijn extra
breed, er zijn voetsteunen aan de stoplichten
zodat afstappen niet hoeft, er is een
fast lane en een conversation lane, …

BEHEER
Het fietsdeelsysteem wordt ontwikkeld als een
collectief systeem, tussen privaat eigendom en
publieke terbeschikkingstelling van fietsen in.
Fietsen worden zo op een efficiëntere manier
gebruikt en mensen worden beter bediend. Door
het beheer op zo’n manier uit te bouwen, ontstaan veel voordelen voor de gebruikers.

ROUTING

TYPES FIETSEN
Van een eenvoudige elektrische basisfiets tot ondersteunde bakfietsen,
deelfietsen, cargo-bikes of mountainbikes; diverse modellen worden
ingezet zodat het aanbod is afgestemd
op alle mogelijke gebruikers.

Signalisatie langs belangrijke fietsassen
ondersteunt de continuïteit van de fietsverbindingen en markeert plekken als uitkijkpunten.

Zich met de elektrische fiets een weg banen
door het Genkse landschap wordt ook digitaal ondersteund. Een app voor smartphones stippelt de mooitste route naar Hasselt
uit met de belangrijkste bezienswaardigheden onderweg.

Fietsen kunnen worden geleased in plaats van
aangekocht. De gebruiker geniet de garantie dat
zijn fiets goed wordt onderhouden en dat hij bij
pech onderweg door de reparatiedienst per bakfiets ter plekke wordt geholpen. Zo’n leasebedrijf
kan een meegroeisysteem aanbieden zodat de
fietsen die een gezin ter beschikking krijgt, mee
evolueren met de gezinssamenstelling.

Een abonnement op maat dat de link legt tussen
verschillende vervoersbedrijven als de NMBS, De
Lijn, Cambio,… vergroot de individuele mobiliteit
van de gebruikers.

Dit alles wordt ondersteund door een slim ICT
en communicatiesysteem dat ter beschikking is
van alle type gebruikers. Per computer of smart
phone kun je van alles plannen - van een route
uitstippelen, over een defect melden tot een
werkbank in de fietsherstelplaats reserveren.

faciliteit schaal 2:
wijkverdichting

faciliteit schaal 3:
ontmoetingsplek

PLAN VAN AANPAK
Dit wedstrijdvoorstel toont een eerste visie van ons team op het nieuwe
traject en de bijhorende inrichting van de Coppéelaan. U kan het lezen als
eerste verbeelding van wat we voor ogen hebben bij de uitwerking van de visieen conceptnota voor de Coppéelaan en het beschrijft een aantal mogelijke
projecten die eraan opgehangen kunnen worden. Het wedstrijdvoorstel is dus
geen draft van het masterplan, integendeel, Het feitelijke ontwerpwerk moet
nog beginnen. Voorliggende nota schetst slechts een aantal eerste krijtlijnen;
Daar willen we graag verder aan ontwerpen. Hieronder beschrijven we graag
beknopt onze aanpak om te komen tot visie op de aanpak van de Coppéelaan, een
visie die gedragen, gedeeld, wervend en kwalitatief wil zijn. Die aanpak valt
uiteen in een aantal deelaspecten.

Eerst en vooral stellen we u de competenties van ons team voor (meer info over
het team zelf vind u in de niet-anonieme bijlage). Die vormt de basis voor de
specifieke aanpak die we willen voorstellen voor het uitwerken van de visie op
de Coppéelaan. De aanpak leidt tot verschillende soorten van taken die we,
telkens met specifieke delen van het team willen opnemen om het plan grondig
uit te werken. De taken impliceren verschillende vormen van overleg en dit
vooral om te komen tot een gedragen voorstel. Co-productie vinden we daarbij
zeer belangrijk en we stellen u een aanpak voor met verschillende insteken om
heel verschillende vormen van participatie mogelijk te maken. Die aanpak leidt
tot een heldere werkstructuur met bijhorende timing en producten.

1/ TEAM
De kern van de opdracht is het uitwerken van een ruimtelijke visie op de
herinrichting van de Evence Coppéelaan en de verdere ontwikkeling van
haar omgeving. De opdracht wordt opgenomen door een ontwerpbureau met
ruime expertise op het vlak van masterplannen, infrastructuurontwerp en
stadsontwikkeling, kortom ONTWERP.
De voorliggende opgave is echter complex en vraagt om een interdisciplinaire
aanpak waarin ontwerpend onderzoek aangevuld wordt met specifieke expertises.
Voor dergelijke aanpak passen we ons team heel gericht aan. Naast een sterk
ontwerpteam, dat verschillende disciplines zoals stedenbouw, planning,
architectuur en landschap beheerst, zal het team worden aangevuld met expertise
vanuit acht bureaus/teams/deskundigen. We willen graag bijkomende expertise
inzetten om te komen tot een haalbaar, kwalitatief en gedragen project, met
specifiek expertise op het vlak van:

Dit team fungeert als één grote denktank aangestuurd vanuit het ontwerpbureau
dat tegelijkertijd de contactpersoon, coördinator en penhouder is¬. De
verschillende leden van het team worden ingezet op specifieke opgaves en
deelprojecten zodat hun expertise maximaal aan bod komt. Vanuit succesvolle
samenwerkingen in het verleden hebben we met elk van deze experten een sterke
band. Zij zullen, binnen de afgesproken vergoeding voor deze opdracht, ons
team vervoegen. In bijlage voegen we de intentieverklaringen tot samenwerking
toe.

- MOBILITEIT, van vervoersstrategieën tot modellering
- UITVOERING, van technische detaillering tot raming van
infrastructuurprojecten
- LANDSCHAP, van inrichting tot groenbeheer
- PROGRAMMA, van met programma-onderzoek tot haalbaarheid
- HISTORIEK, van infrastructuur tot stadsontwikkeling
- PLANNING, van uitvoeringsplannen tot stedenbouwkundige regels
- OVERLEG, van communicatie tot co-productie
- INSPIRATIE, via buitenlandse voorbeelden van fietssystemen

WAB
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Figuur: Team-samenstelling

van infrastructuur tot
stadsontwikkeling

van programma-onderzoek
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2/ DEELOPDRACHTEN
In de uitwerking van de opdracht willen we inzetten op twee verschillende
aanpakken, eentje waarbij de opdracht thematisch wordt opgenomen en eentje die
zich eerder gebiedsgericht op een aantal deelopgaves focust. Daarnaast voegen
we, vanuit een van de leden van ons team, ook nog een academische aanpak toe
aan het onderzoek die toelaat de opgave breder te kaderen.

4. Het zoeken naar nieuwe stedelijke ontwikkeling op maat van de creatieve en
kosmopolitische ruimtes van C-mine en Genk Centrum in samenhang met een eigen
wijkgerichte aanpak voor de Fietsavenue Coppée.
Dit wordt opgenomen door de ontwerpers + experten PROGRAMMA en experten
HISTORIEK
5. Onder het motto “Iedereen Genkt” uitbouwen van draagvlak voor de
voorgestelde herinrichtingen door in te zetten op specifieke vormen van
communicatie en co-productie met bewoners, gebruikers, eigenaars, stakeholders,
….
Dit wordt opgenomen door de ontwerpers + experten OVERLEG, experten INSPIRATIE
en experten HISTORIEK

De thematische aanpak laat toe het team op te delen in deelteams die zich
richten op specifieke vragen en uitdagingen. De projectdefinitie schuift een
opdeling in vijf strategische disciplines naar voor (pg14) maar we hergroeperen
deze graag in vijf aangepaste opgaves. Bij elke opgave stellen we een kernteam
uit ons samenwerkingsverband naar voor:
1. Het versterken van de waardevolle landschappen in de ruimere omgeving via
het uitwerken van een herinrichting van de Coppéelaan tot landschappelijke
drager en verbinder.
Dit wordt opgenomen door de ontwerpers + experten LANDSCHAP en experten
UITVOERING
2. Het herinrichten van de weginfrastructuur tot een stedelijke publieke
ruimte met aandacht gedeelde ruimte voor verplaatsingen, voor verblijf,
ontmoeting en beleving.
Dit wordt opgenomen door de ontwerpers + experten MOBILITEIT en experten
UITVOERING
3. Het herdenken van het mobiliteitssysteem in functie van een innovatief en
duurzaam verplaatsingsgedrag, maar ook in functie van ruimere ontwikkelingen
in logistiek, productie, dienstverlening en tewerkstelling. We omschrijven
deze thematische opgave als “Genk Fietspioniert”.
Dit wordt opgenomen door de ontwerpers + experten MOBILITEIT en experten
PROGRAMMA

De gebiedsgerichte aanpak beschouwt de opdracht voor Fietsavenue Coppée niet
als één opgave, maar bekijkt de verschillende delen ook afzonderlijk. Dit laat
toe te komen tot diverse deelopdrachten en zo ook tot een aanpak die fasering
mogelijk maakt. De focus op specifieke deelprojecten organiseert ook het overleg
in kleine groepjes. De lokale ateliers (zie verder) spelen hier op in door
stakeholders samen te brengen rond specifieke plekken, zoals de schoolomgeving,
de zorgcluster, de Stiemerbeekvallei, de C-mine site. Diverse actoren kunnen
zo betrokken worde op projecten waar ze direct mee verbonden zijn. AWV bij het
herdenken van wegtracé, MAD bij het verdichten van C-mine, …
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3/ STAPPENPLAN
We hebben u dus nu nog geen kant-en-klaar plan willen voorschotelen, dat
lijkt ons ook onmogelijk. Het plan kan pas tot stand komen via een grondig
overleg met de opdrachtgever én een ruime betrokkenheid van het brede
netwerk van actoren. Dit ontwerpvoorstel is daarom geen eerste versie van
een inrichtingsplan, maar een strategische basisvisie. Want het plan zal zelf
ook strategisch dienen te zijn. Strategisch in de zin dat het dient in te
spelen op opportuniteiten voor ontwikkeling waarop kan ingezet worden maar ook
strategisch in de zin dat het geen blauwdruk voor uitvoering is. Het masterplan
zal immers niet in één keer gerealiseerd worden. Het moet dus voldoende
flexibel zijn en gefaseerd uitvoerbaar zijn. Het stappenplan bestaat daarom uit
vier inhoudelijke deelfases en met bijhorende producten en overleg. Elke fase
kent een eigen werkmethode en als resultaat daarvan eigen eindproducten. Alle
verschillende eindproducten worden samengebundeld in een synthesedocument dat
inzicht biedt in het gevoerde proces. De synthese geldt daarom extra fase die
los staat van het inhoudelijke onderzoek.
In de EERSTE FASE willen we vooral INZICHT verwerven in de bestaande
structuur en functioneren van het gebied. We willen de belangrijke actoren en
stakeholders leren kennen en reeds met hen een gericht participatief traject,
gebaseerd op de wedstrijdvisie, opzetten. We organiseren in deze fase daarom
een aantal gesprekken, onder de vorm van LOKALE ATELIERS en een STADSDEBAT. We
focussen op het onderzoeken van de verschillende aspecten/problemen die aan
de orde zijn. Het resultaat is een ANALYSE-ATLAS met inzicht in de site en
haar context, en inzichtelijke FICHES die voor elke belangrijke stakeholder
de specifieke eigen noden, vragen, projecten weergeeft. Daardoor krijgen we
een goed zicht op de actuele staat van de diverse delen van het projectgebied
Coppéelaan, maar ook op alle uitdagingen, dynamieken, vragen, noden, problemen
waarop we in de volgende fases kunnen reageren. Aan het einde van deze fase
maken we tenslotte een uitnodiging op, als onderdeel van de procescommunicatie,
om actoren, diensten, omwonende en stadsbewoners uit te nodigen deel te nemen
aan het bredere FIETSPARLEMENT dat we gaan opzetten.
In de TWEEDE FASE focussen we op het uitwerken van een VISIE voor de
herontwikkeling van de Coppéelaan. De visie resulteert in vier AMBITIENOTA’S
voor de aangehaalde thema’s. Die visie wordt vervolgens uitgewerkt via
ontwerpend onderzoek waarin de verschillende deelonderzoeken aan elkaar
gekoppeld worden via scenario-onderzoek voor het traject van de volledige laan
maar ook via voor de verschillende deelsites. Hierbij wordt specifiek gewerkt
met modellen en verschillende mogelijke SCENARIO’S. Plek per plek organiseren
we een LOKAAL ATELIER om samen met eigenaars en stakeholders aan de voorstellen
te werken. De uitgewerkte scenario’s leggen we voor op een STADSDEBAT om
hierover discussie aan te gaan met alle direct betrokken stakeholders. En zo
samen met het bestuur keuzes te kunnen maken.

In de DERDE FASE werken we toe naar concrete PLANNEN voor de diverse projecten
die we gedefinieerd hebben. Op basis van het ontwerpend onderzoek werd een
richting bepaald en via overleg werden daarin de nodige keuzes gemaakt. Via
overleg wordt dan uit de modellen één gedragen ONTWIKKELINGSPLAN afgeleid
die uitgewerkt wordt en de basis vormt voor de uitdieping in diverse
DEELPLANNEN. Die deelplannen zijn zeer divers, het gaat om inrichtingsplannen
van publieke ruimte en infrastructuur (grondplannen, profielen, ramingen,…)
als basis voor een mogelijk technisch uitvoeringsdossier, om masterplannen
voor gebiedsontwikkeling van deelgebieden in functie van de programmatorische
versterking en herontwikkeling van strategische sites (met volume-uitspraken,
beeldkwaliteit, functies, …), om richtlijnenkader voor verschillende beoogde
ontwikkelingen (in functie van een mogelijk juridisch kader), … In deze fase
organiseren we eveneens het STADSDEBAT dat informeert over de uitwerking en
dat probeert de actoren te betrekken in functie van toekomstige uitvoering.
In de VIERDE FASE focussen we op het uitwerken van een STRATEGIE voor de
uitvoering van de deelprojecten met daarin verschillende ACTIEFICHES. Deze
resulteren uit de verschillende projecten, taken en opgaves die in het
ontwikkelingsplan zitten en samen de herontwikkeling sturen van de diverse
delen van de Coppéelaan. Voor elke actie die we voorstellen wordt een fiche
gemaakt waarin concreet de actie verduidelijkt wordt. De acties worden
opnieuw, plek per plek of project per project via en LOKAAL ATELIER besproken
met de actoren die hiervoor mee zullen instaan.
Op het einde van het onderzoek in de VIJFDE FASE besteden we bewust aandacht
aan het opmaken van een SYNTHESE. We zien het document niet enkel als
toelichting van de verschillende varianten (VISIE & SCENARIO’S) en het
uiteindelijk uitgewerkte ontwerp (PLANNEN), maar ook van de verschillende
maatregelen die genomen moeten worden (STRATEGIE) en de inventarisatie van
alle aspecten die er bij kwamen kijken (INZICHT) In deze fase wordt ook
ingezet op communicatie door het organiseren van een concluderend STADSDEBAT
en door het resultaat van het masterplan via een TEKST met wervende beelden,
of via van een gelijkaardig communicatiemiddel, op het einde van het project
te tonen aan het brede publiek.
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Figuur: Stappenplan, timing en overleg
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