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Figuur 7.1b: herpositionering van het modern bedrijventerrein en het business park vanuit de
veronderstelling dat deze beter functioneren als er gezocht wordt naar een grotere verweving met
Figuur 7.1b: herpositionering van het modern bedrijventerrein en het business park vanuit de
wonen. De slechte kwaliteit van steenwegen en uitvalswegen vraagt om een hogere investering in
veronderstelling dat deze beter functioneren als er gezocht wordt naar een grotere verweving met
omgevingskwaliteit (illustratief)
wonen. De slechte kwaliteit van steenwegen en uitvalswegen vraagt om een hogere investering in
omgevingskwaliteit (illustratief)

Figuur 7.1c: elk segment krijgt een specifiek veld toegewezen, zodat zowel de volledige horizontale as
(verweving), als de verticale as (investering voor kwaliteitsniveau te behouden) bestreken wordt
Figuur 7.1c: elk segment krijgt een specifiek veld toegewezen, zodat zowel de volledige horizontale as
(verweving), als de verticale as (investering voor kwaliteitsniveau te behouden) bestreken wordt
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AANLEIDING VAN DE STUDIE

In navolging van Segmenatiestudie van bedrijventerreinen,
uitgevoerd door studiebureau Royal HaskoningDHV, nam
opdrachtgever Ruimte Vlaanderen het initiatief de
aanbevelingen van deze studie te testen op acht verschillende
casussen in Vlaanderen. 5 van de 8 bevinden zich in de
Brusselse noordrand en maken deel uit van het IABR atelier
‘Productive Brussels’. Drie anderen bevinden zich buiten deze
zone en werden geselecteerd als studiegebied omwille van de
specifieke dynamiek die er plaatsvindt.
51N4E neemt binnen de studie de site Waterschei te Genk
onder de loepe. Het onderzoek omvat verschillende
deelgebieden, ieder met een eigen stedenbouwkundig karakter
en economisch - culturele identiteit: de Thor-site, de KRC-site,
de tuinwijk, de Stalenstraat, de André Dumontlaan en de
Stiemerbeekvallei. Deze gebieden werden en worden intensief
bestudeerd in parallelle trajecten, voor enkele deelgebieden
werden al masterplannen opgesteld en/of goedgekeurd. Doel
van de case-study is te bekijken hoe de strategie tot
segmentatie, voorgesteld door Royal HaskoningDHV, in dit
deelgebied tot doorbraken kan leiden.
De onderzoeksvraag is als volgt: zijn er vanuit een economisch
perspectief nieuwe relaties mogelijk zijn tussen de verschillende
deelgebeiden, en tot welke vormen van bedrijventerrein dit kan
leiden op de horizontale as uit het schema hier links.
Ten tweede zal onderzocht worden welke investeringen nodig
zijn om deze relaties te activeren en te onderhouden, om een
zicht te krijgen waar het gebied zich bevindt op de verticale as.
Dit onderzoek zal gebeuren a.d.h.v een geïnformeerd
overlegmodel met zowel publieke als private stakeholders en
zal begeleid worden door de stuurgroep die Ruimte Vlaanderen
samenbracht voor dit traject.
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PROCES

Het onderzoekstraject wordt gestructureerd volgens de
belangrijkste overlegmomenten die worden georganiseerd.
Hierin zijn er twee categoriën: de werksessies in het Atelier
BWMSTR waarop de stuurgroep aanwezig is en interactie met
de andere case-studies centraal staat en ten tweede het
overleg in Genk, waarbij gefocust wordt op de specificiteit van
het onderzoeksgebied. Voor deze laatste wordt een
samenwerking opgezet met de stad Genk. In het
onderzoekstraject onderscheiden we drie fasen:
Scan
De studies over de deelgebieden worden bestudeerd en de
eerste contacten met de stakeholders worden gelegd. Deze
eerste lezing resulteert in de definiëring van ‘verbindingsprogramma’s’, mogelijke relaties die thematisch worden
gepresenteerd en geïllustreerd. De fase eindigt met een
presentatie voor de stadsambtenaren, waarin de werkwijze en
inhoudelijke insteek worden geëvalueerd voordat ze in de
volgende fase met private stakeholders uit het gebied wordt
besproken. De werksessie met Ruimte Vlaanderen wordt gezien
als een ‘dry-run’, een generale repetitie van het stakeholdersoverleg in fase 2.
Screen
De verbindingsgroepen worden ‘getest’ op het onderzoeksgebied, a.d.h.v. specifieke casussen die in samenspraak met de
stad Genk en de stuurgroep worden geselecteerd. In deze fase
wordt het stakeholders-overleg met de privatie stakeholders op
het gebied georganiseerd, waarin de attractiviteit en
haalbaarheid van de mogelijke relaties uit de verbindingsprogramma’s worden getest.
Steer
Op basis van de resultaten van het stakeholderoverleg kan het
ontwerpend onderzoek op de specifieke casussen verder
verfijnd worden. Het rapport dat aan het einde van deze fase
gepresenteerd wordt aan Ruimte Vlaanderen, bevat niet alleen
bevindingen en conclusies over de reeds uitgevoerde studies
en voorgestelde ontwerpcasussen. Het dient ook als basis voor
aanbevelingen/vervolgstappen die kunnen geformuleerd
worden voor de verdere uitbouw van de verbindingen op het
projectgebied.
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PRODUCTIE

Tijdens het onderzoek werden volgende documenten
geproduceerd:
Cartografie
De cartografie geeft een overzicht van de masterplannen en
studies die werden gerealiseerd in het studiegebied,
samengebracht in één tekening. Dit laat ons toe de relaties
tussen bestaande plannen en hun context te visualiseren,
alsook nieuwe mogelijk relaties aan te kaarten.
Stakeholdermapping
Aan de ruimtelijke structuur van het gebied zijn meerdere
stakeholders verbonden met elk hun eigen plannen, visies en
verwachtingen over de ontwikkelingen in en rond het
projectgebied. De stakeholdermapping laat ons toe
economische win-win’s te ontdekken en tegelijkertijd een
gedeeld ambitieniveau voor het gebied te ontwikkelen.
Verbindingsprogramma’s
Mogelijke synergiën tussen de verschillende deelgebieden van
het onderzoeksgebied worden in thematische groepen
gestructureerd en afgetoetst bij de stakeholders. We noemen
deze groepen verbindingsprogramma’s: thematische
verzamelingen van bestaande en nieuwe gebruiken in het
onderzoeksgebied, in onderlinge samenhang bekeken.
Ontwerpoefeningen
Bij wijze van oefening, ontwikkeld het onderzoeksteam een
reeks concrete infrastructurele ingrepen in het onderzoeksgebied. De keuze voor deze ingrepen resulteerd uit overleg met
de Stad Genk en de Stakeholders op het gebied. De ontwerpoefeningen laten toe te testen of de verbindingsprogramma’s
werken, en wat de investering zou zijn om ze te activeren.
Vervolgstappen
De articulatie van de verbindingsprogramma’s en
ontwerpoefeningen toont aan welke projecten en programma’s
verder moeten worden ontwikkeld om de economische kwaliteit
van het gebied te versterken. Ook wordt aangetoond welke
wijzigingen nodig zullen zijn om dit te bewerkstelligen. Deze
worden opgelijst in een reeks vervolgstappen.
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CARTOGRAFIE

CARTOGRAFIE

Er wordt op twee verschillende schalen naar de site
gekeken, enerzijds lokaal, anderzijds regionaal. De
cartografie reflecteert dit onderscheid en laat toe
het onderzoeksgebied te bekijken in zijn regionale
context, alsook in detail de inhoud en verhoudingen
tussen de verschillende delen te bestuderen.
Volgend hoofdstuk geeft een overzicht van de
verschillende systemen - zowel stedelijk,
landschappelijk als economisch - die werden
betrokken in het onderzoek. De cartografie is open:
doorheen het verdere verloop van het onderzoek
wordt ze aangevuld, verfijnd en gecorrigeerd.
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Stiemerbeekvallei anderzijds. De studie Fase 2: conceptnota

Stedenbouwkundige studie A. Dumontlaan

omvat zowel de verbetering van het
1. Masterplan KRC

2.3

KRC-site Genk

straatprofiel,
de ontsluiting en een visie
INRICHTINGSVOORSTEL

CONCEPTEN

KRIJTLIJNEN

2.3.1

opDRIEde
openbare
ruimte, als een reeks
(BEHOUD
STADION)
SEQUENTIES
ALS UITGANGSPUNT
scenario’s voor de optimalisering van

Vanuit hogere plannen enerzijds en de analyse van de ruimtelijke structuur anderzijds, wordt het
terug zichtbaar maken en verbinden van de van de beekvallei aan beide zijden van de André
Dumontlaan als uitgangspunt genomen.

de aangrenzende bouwblokken.

Mogelijke ontwikkeling van Wetenschapspark Waterschei
Sequentie 1 sluit aan bij de tuinwijk.
volgensvan
masterplan HUB
Sequentie 2 is gesitueerd ter hoogte van de toegang tot het mijnterrein en de kruising
Dumontlaan en beekvallei. Deze sequentie fungeert als “poort”.
Sequentie 3 sluit aan op Oud-Waterschei aan de westelijke zijde van de Dumontlaan, samen met
de meer recente verkavelingen aan de noordoostelijke zijde van de Dumontlaan.
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3. Masterplan André Dumontlaan

Het Masterplan voor het
Weteschapspark Waterschei,

TUINWIJK

opgesteld door HUB, streeft 4 grote
1

doelstellingen na: een open landschap,

POORT
2

een geconcentreerde dichtheid,
structurerende dichtheid en de

OUDWATERSCHEI

activering van het aanwezige erfgoed.

presentatie 21.08.2014 - BUUR | bureau voor urbanisme

Masterplan KRC-site door BUUR

3

Met een pragmatische structuur van

Een masterplan ter herstructurering en

Schema ‘drie sequenties’, Libost-groep

rechthoekige volumes, tracht HUB een

optimalisering van de KRC-site met

De stedenbouwkundige visie die

de nodige flexibilitiet te introduceren

bijzondere aandacht voor de nieuwe

Libost-groep uitwerkt voor de André

voor de onvoorspelbare toe-eigening

ruimtelijke, landschappelijke linken met

Dumont-laan, vertrekt vanuit een lezing

van de site door wetenschappelijke

de omgeving - Zwartberg, Waterschei-

van het gebied in drie sequenties: de

bedrijven en academische spin-offs.

Dit concept is bepalend voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied gezien hierdoor de grote de
verschillende ruimtelijke entiteiten die geïdentificeerd werden in de ruimtelijke analyse als het ware
‘verzelfstandigd’ worden.

noord, Thor - en synergieën op vlak

Door de opdeling in drie sequenties

tuinwijk, de poort nabij de zuidelijke

 wordt de historische groeigrens (beekvallei) van de kern terug aanwezig gesteld

van mobiliteit en programma. Het

hoek van de Thor-site waar EnergyVille

stadium representeert in de omgeving

zich bevindt en Oud-Waterschei,

een belangrijke trekpleister en dit

aangrenzend aan de gelijknamige wijk.

zowel op lokaal, nationaal tot zelfs

Voor elke sequens wordt gezocht hoe

internationaal niveau.

5. Stadspark Stiemerbeekvallei

 kan de visie van het GRS m.b.t. het onderscheid tussen een lokaal netwerk van
tuinwijken en het woonpark (met o.m. Oud Waterschei) vormgegeven worden

een densificatie langs de laan optimaal

Libost-groep nv. ontwerp en adviesbureau
NOT02B13-03161-Conceptnota

kan worden verweven met het

GRC-STA Masterplan ‘Projectzones Stalenstraat’

PROJECTZONE HANDELSCONCENTRATIE - Overzicht ‘scenario L’

2. Masterplan de Stalenstraat

pag. 5/28

bestaande weefsel, d.m.v. van
groenstructuur, betere mobiliteit en
strategische positionering van
gebouwen.

Figuur
1. Het valleigebied
ter hoogte van het projectgebied, achtergrond
Projectgebied
Stiemerbeekvallei
orthofoto.

4. Masterplan Wetenschapspark

De stad Genk zal via de procedure van

Waterschei

de Vlaams Bouwmeester een
ontwerpteam aanstellen voor de
ontwikkeling van de Stiemerbeekvallei
als stadspark. Dit houdt in dat de

Scenario L voor site ‘handelsconcentratie’ Stalenstraat,
BUUR

Het masterplan biedt een stratiegie
41

stiemerbeekvallei meer en meer als
PRESENTATIE 01.09.2015 - BUUR

een structurerende ‘drager’ van andere

aan voor de verbetering van het

Figuur 2. Het valleigebied ter hoogte van het projectgebied, achtergrond

ruimtelijk en economisch weefsel van

project dient een mijlpaal te worden in

stadsprojecten zal functioneren. Het

topografische kaart.
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de Stalenstraat, en een versterking van

de ontwikkeling van Genk als ‘Groene

de relatie tussen de straat en de

Samenstad’.

tuinwijk enerzijds en de

Sfeerbeeld Masterplan Wetenschapspark Waterschei
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1 km²

CARTHOGRAFIE

6. De tuinwijk

Een gedeelte van het masterplan voor

Onderzoek naar de haalbaarheid van

de André Dumont-laan werd al

een fietssnelweg, die kan zorgen voor

vertaald in een RUP. Eens de

snelle verbinding voor zwakke weg-

onteigenings-procedure rond is, kan

gebruikers tussen Hasselt en Genk,

hier het nieuwbouwproject dat door

over het landschappelijk systeem van

Alexander Smets werd ontworpen via

De Maten.

de Meesterproef-formule van Vlaams
Bouwmeester worden ontwikkeld.

3. Kolenspoor

RELEVANTE PROJECTEN, STUDIES

Plusoffice werkt momenteel een visie

EN SYSTEMEN IN DE REGIO

uit voor de herontwikkeling van het
Kolenspoor, de oude spoorweg-

Tuinwijk Waterschei

De residentiële wijk, ontwikkeld ten

1. Atelier Diepe Geothermie

infrastructuur die verschillende

zelfde tijde als de mijngebouwen. Deze

centraliteiten uit de de voormalige

wijk wordt in toenemende mate

mijnbouw industrie.

vernieuwd via particuliere renovatie.
4. Nationaal Park Hoge Kempen en
7. Volkstuinen

Connecterra

T (°C)
175 - 200
150 -175
125 - 150
100 - 125
75 - 100
50 - 75
< 50

Het kolenspoor als structuur voor de ontwikkeling van een
INPLANTING VAN DE CENTRALES LANGS DE WARMTERUGGEGRAAT
warmtenet
Het warmtepotentieel is het grootst langs de noordelijke as van het Kolenspoor. Om
aan de warmtevraag te voldoen zijn er 22 centrales nodig, die bij voorkeur langs deze

as met een hoger warmtepotentieel worden ingeplant. De ondergrondse perimeter
51N4E
ontwikkelde
in opdracht
van de
van de geothermische
centrales overlapt er grotendeels
met de vroegere perimeter
van de concessies. Ook het Zuidelijke tracée kan ondanks het lage onderliggende
warmtepotentieel worden geheractiveerd, bijvoorbeeld als snelle verbinding naar de

toekomstige invulling
van de Ford Genk site.
Vlaams
Bouwmeester
en Ruimte

Connecterra Maasmechelen

Vlaanderen pistes voor
Volkstuinen als parkomgeving.

stadsontwikkeling, rekening houdend

Op 23 maart 2006 werd het Nationaal
135

Park Hoge Kempen officieel geopend.

met een energietransitie naar diepe

Het is het eerste Nationale Park van

Via een participatie-proces

geothermie. Het onderzoeksgebied

Vlaanderen en was een van de

herontwikkeld de stad de informele

komt voor deze energiewinning in

initiatieven om de economie na de

tuinen ten zuiden van het THOR-

aanmerking, en maakte in de studie

mijnsluitingen opnieuw aan te

bedrijventerrein als volkstuinen. De

deel uit van de casus ‘Kolenspoor’.

zwengelen door in te zetten op

originele tuiniers krijgen hierin een
plaats terug, maar het gebied wordt

toerisme.
2. De Maten - Fietssnelweg

geïntegreerd in een parkomgeving.

5. Europalaan
De Stad zal d.m.v. de Open oproep-

8. Parkways & Boulevards

procedure een visie op de
herontwikkeling van de Europa-laan
ontwikkelen, met nadruk op
vernieuwende mobiliteit, kwalitatieve
openbare ruimte en stimulering van
lokaal ondernemerschap

PA RKW AYS E N BO UL EVAR DS

Zicht op de woningen vanuit
V O O R Ode
N T W EStiemerbeekvallei.
RP

Snelle fietsverbinding tussen Hasselt en Genk via de
Maten (beeld: CT architects)

6. Masterplan CMine
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STAKEHOLDERMAPPING

KRC

TH

GNK
EV

STLN

STAKEHOLDERMAPPING

Het vastleggen en begrijpen van de verschillende
stakeholders binnen deze studie is essentieel om
bestaande relaties en ambities te kennen, maar ook
om potentiële economische en ruimtelijke
samenwerkingen aan te kaarten. Binnen de studie
wordt dan ook hoog ingezet op contact met de
verschillende actoren, en een vastgelegd
stakeholder-overleg om onderlinge ambities,
interesses maar ook tegenstellingen in kaart te
brengen.
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STAKEHOLDERMAPPING

OVERZICHT VAN SLEUTELSTAKEHOLDERS
Samen met de Stad Genk werd een

wijkmanager Luc Dirkx, die het nodige

industrie en overheden op het vlak van

groep van sleutel-stakeholders

inzicht gaf in de ruimtelijk, sociale en

intelligente energiesystemen voor een

samengebracht die betrokken werden

economische realiteit van het gebied.

duurzame stedelijke omgeving - zoals

bij het onderzoek. Aangezien het een
kort onderzoek betreft op een gebied

smartgrids en geavanceerde
TH

THOR bedrijvenpark

dat reeds uitgebreid onderzocht en

warmtenetten. Energyville is sinds
februari 2016 met een 200-tal

bevraagd werd, werd er geopteerd om

Het bedrijventerrein THOR werd

werknemers aanwezig op het THOR-

stakeholders uit het gebied uit te

vertegenwoordigd door Kathleen

bedrijvenpark. Energyville werd tijdens

nodigen die reeds op de hoogte zijn

Sterckx, de business development

het onderzoek vertegenwoordigd door

van de lopende plannen. Deze

manager Thor Park. Zij staat in voor

Projectcoördinator Wim Cardinaels.

stakeholders hebben een zeker

het management van het bedrijvenpark

‘helikopter-zicht’ op het

in de ruime zin van het woord: van het

onderzoeksgebied. Burger-participatie

opzetten van de programma’s ter

werd voor dit onderzoek niet

aantrekking van nieuwe bedrijvigheid

De stad is bezig met een traject voor

georganiseerd. Volgende stakeholders

op het THOR park, tot het faciliteren

de bepaling van een ‘merknaam’ voor

werden betrokken:

van de samenwerkingen tussen de

de Stalenstraat, ter verbetering van de

aanwezige bedrijven.

kwaliteit en attractiviteit van de straat

GNK

Stad Genk

STLN

Stalenstraat

als bestemming. Dit traject wordt
KRC

Koninklijke Racing Club Genk

In eerste plaats namen er verschillende

begeleid door Dany Snox en Peter
Deckers, die de verschillende

actoren uit de stadsadministratie deel

Een tweede belangrijke stakeholder op

handelaars in de straat bevraagden.

aan de verschillende overleg-

het gebied is de voetbalclub KRC, die

Om een over-bevraging te vermijden

momenten. Véronique Claessens,

haar activiteiten uitoefend aan de

werden zij als vertegenwoordigers van

directeur van de technische diensten

noordgrens van het gebied. Onder

de Stalenstraat uitgenodigd voor het

van de stad, volgde het onderzoek op

deze activiteiten vallen:

onderzoek.

en nodigde Wim Vanhoof uit,

voetbalmatchen van internationaal

projectleider ruimtelijke planning voor

niveau, een professionele

verschillende studies op het gebied.

voetbalschool, een fanshop, horeca en

Ook Ganaël Vanlokeren,

parking. KRC werd tijdens dit

Ten slotte waren ook de experten die

afdelingshoofd Ruimtelijke Ordening &

onderzoek vertegenwoordigd door

Ruimte Vlaanderen en het team

Woonbeleid en Paul Olaerts,

Theo Sampermans, Facilitair Directeur

BWMSTR samenbrachten, belangrijke

afdelingshoofd Economie werden

van de sportclub.

stakeholders in het onderzoek: -

bevraagd. Verder namen volgende
personen deel aan een

STR

Stuurgroep

Guy Vloebergh, expert ruimtelijke
EV

Energyville

overlegmoment: Luc Dirkx,

planning en instrumentarium, Geert
Haentjens, expert vastgoed, Koen

wijkmanager Waterschei, Evert Jadoul,

Energyville verenigt de

Vermoesen en Erwin Lammens,

projectleider publieke ruimte en

onderzoeksinstellingen KU Leuven,

experten bedrijven en economische

infrastructuur, Pieter-Jan Haesen,

VITO en Imec voor onderzoek naar

aspecten. Het gehele onderzoek werd

coördinator handel en diensten, dienst

duurzame energie en intelligente

opgevolgd door Jan Zaman en Inge

Economie. Het onderzoeksteam van

energiesystemen. De onderzoekers

Pennincx van Ruimte Vlaanderen.

51N4E bezocht de site samen met

van Energyville leveren expertise aan
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VERBINDINGSPROGRAMMA’S

PROGRAMMA 1
The good life

PROGRAMMA 2
Jong Waterschei

PROGRAMMA 3
Incubator XXL

VERBINDINGSPROGRAMMA’S

Op basis van een lezing van het onderzoeksgebied en
overleg met de sleutel-stakeholders, werden volgende
verbindingsprogramma’s gearticuleerd. Onder deze
programma’s verstaan we drie thematische groepen die
een verbindende werking hebben tussen de
deelgebieden en de globale visie voor het
onderzoeksgebied kunnen sturen. ‘The good life’ zet in
op hoogkwalitatieve leefomgevingen waar wonen en
werken samengaan in een slim en kwalitatief systeem.
‘Jong Waterschei’ gaat over het samenleven van de
verschillende generaties in Waterschei, statistisch gezien
een jonge buurt. Dit programma denkt de ‘verjonging’
van de buurt door in termen van voorzieningen, transitie,
herbruik, etc. Het derde verbindingsprograma, ‘Incubator
XXL’, onderzoekt of de idee van de ‘incubator’, het
voorzien van flexibele ruimte voor nieuw sociaaleconomische initiatief, kan worden gediversifiëerd door
het te integreren in de ontwikkeling van het
onderzoeksgebied.
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1. THE GOOD LIFE

Give me tomorrow by Alex Katz
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VERBINDINGSPROGRAMMA’S

THE GOOD LIFE

diensten worden aangeboden die de
werk-kwaliteit op het THOR-park

Stadsontspanner

bevorderd. Dit kan zowel gaan over
b-to-b (business-to-business) diensten,
zoals het aanbieden van catering en
schoonmaakdiensten, als het activeren
van het gelijkvloers door er kleinere
ateliers te ontwikkelen voor start-ups.

Sportinfrastructuur met uitzonderlijk zicht op het
landschap.

Deelplatformen

Sesc Sao Paolo - Lina Bo Bardi

Welke voorzieningen kunnen zowel

Foodtruck-festival op parking

meerwaarde genereren voor lokale
bevolking als voor de gebruikers van

1. ZONE DE TRANSITION ENTRE VILLE, ACTIVITÉ ET INDUSTRIE

het bedrijventerrein? Ontpannings-

La stratégie d’intervention se base sur l’idée qu’il est intéressant de construire en
marge des zones d’activités et à proximité des transports,et que le site de la gare
de Blanquefort peut devenir un cas d’étude pour la gestion des zones d’interfaces
entre ville, activités et industrie, souvent l’objet d’une transition brutale et donc
mal vécue par les habitants.Il réunit en effet toutes les conditions pour la création
d’un quartier d’habitat nouveau, atypique et très qualitatif.

infrastructuur (sport-, eet- en culturele
voorzieningen) hebben deze
veelzijdigheid. Een mooi voorbeeld van
een verankerd voorzieningen-hub is het

Lincoln 101, boven: parking met zicht op de stad. Onder:
parking gebruikt als feestzaal.

Is een infrastructuur of een herbruik

VZW een oude fabriek, met financiële

van bestaande infrastructuur denkbaar

steun van omliggende bedrijven, heeft

die zo flexibel is dat ze op

omgevormd tot een ontspannings-

verschillende momenten van de dag en

faciliteiten, tentoonstellingsruimten,
etc. In Genk kan de vraag gesteld
worden of op de C-Mine site al aan dit

BLANQUEFORT / GARE

SESC in Sao Paulo, waar een publieke

centrum, incl. restaurant, sport-

‘Transitie’-buurt

aanbod wordt voldaan.
Dak en gelijkvloers

granulométrie de l’Eco-Parc

doorheen
het jaar anders kan worden
2. UNE MACHINE PERFORMANTE
ingezet,
en
specifieke
La proposition se
basetoch
sur l’idéeeen
d’une limite
épaisse entre les différentes zones
et les usages. Plutôt qu’une coupure abrupte par la voie de chemin de fer ou un
mélange programmatique forcé,nous proposons la mise en place d’une nouvelle
« machine » qui transforme la distance entre ville, activités et industrie, en une
limite épaisse de coproduction.
La limite entre la ville de Blanquefort et l’Écoparc devient ainsi une figure publique
et partagée, regroupant des usages destinés à la fois à l’habitat et à l’économie.
Elle se positionne le long de la limite du terrain Ford et remonte en partie dans
la zone économique.

ervaring genereerd. Deze ‘platformen’

cinq qualités

Casus Eco-Parc, 50.000 Bordeaux

- sportvelden, marktpleinen,

Kan in de marge tussen een

beurshallen, ateliers, etc - moeten

bedrijfsweefsel en een bestaand

aantakken aan de verschillende

stadsweefsel een ‘transitie’-buurt

deelgebieden
en een uitzonderlijke
La transition une fois gérée par une « machine » compacte et mixte, il existe un

worden ontwikkeld die de leef- en

réel potentiel de « faire ville » sur les terrains libres.Les sites identifiés possèdent
plusieurs qualités remarquables qui permettent d’offrir ici,à deux pas de la gare,
une qualité résidentielle spécifique et nouvelle.
Tout d’abord,ils se branchent à l’avenueJean-Duvert,véritable liaison territoriale
est-ouest reliant un ensemble de programmes importants qui, à Blanquefort,
offrent une échelle de mixité pertinente.La proximité de la gare,quasi-immédiate,
offre bien sûr une autre opportunité de mobilité.
De plus, à l’inverse de ce que pourrait évoquer l’imaginaire d’une zone d’activités,
ces sites se trouvent dans un paysage très vert qui donne sur les coteaux.Ainsi,le
vert est omniprésent car il existe au loin par la vue, mais aussi à proximité par la
situation d’intimité et de protection dans laquelle se trouvent les sites (situation
de cœur d’îlot ou près de la « machine »). Une forte ouverture vers le sud y est
également favorisée.

3. UNE NOUVELLE URBANITÉ

Is er een activering van de gebouwen

karaktereigenschap hebben: een

werkkwaliteit van beide bestaande

op de Thor-site denkbaar die anders is

uitzicht, een specifiek ontwerp,... De

zones verbeterd? In Genk is er

dan hoog-technologisch en

aanwezigheid van deze plekken kan

duidelijk ruimte voor een ontwikkeling,

wetenschappelijk, al dan niet als

een belangrijk argument zijn voor

ook beschreven in het masterplan voor

hoofd- of bijfunctie? In de laatste

bedrijven en kenniscentra om zich op

de A. Dumontlaan. Met de

categorie denken we aan de platte

het bedrijventerrein te vestigen, terwijl

une nouvelle urbanité

daken van veel bedrijfsgebouwen, die

het ook een toegevoegde waarde

kolenspoor, vergroot het potentieel

vaak ongebruikt zijn en ‘evenementieel’

geeft aan het dagdagelijkse leven in de

van de bescheven ‘knoop’ als transitie-

kunnen worden geactiveerd. Op de

wijk.

buurt waar voorzieningen worden

gelijkvloers kunnen er dan weer

mogelijkheid van een station op het

gecreëerd.
31

2. JONG WATERSCHEI

Felsenfeld family, Thomas Struth
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VERBINDINGSPROGRAMMA’S

JONG WATERSCHEI
Jeugdcentrum

korte termijn werkplekken moet vinden

versterken door middel van informatie-

in het gebied. In verschillende steden

verstrekking, promotie, het opzetten

wordt vandaag de dag de ‘maakplaats’

van inclusieve economische

gepromoot: een omgeving waar

programma’s. Het initiatief dat de stad

(jonge) ondernemers ruimte delen voor

nam met het Living Lab in de

productie en innovatie. In Genk is de

Vennestraat nabij C-Mine is een mooi
voorbeeld van dit soort stimulering: zo
werden de studenten van de LUCA
School of Arts betrokkenen om de
lokale initiatieven een grafische
identitieit te geven.

Assemble, Cineroleum

Genk heeft met de ontwikkeling van
CMine-site een grote know-how

Sport

opgebouwd betreffende het

Een belangrijk thema dat verbindend

heractiveren van bestaande

kan werken over de verschillende

infrastructuren voor nieuwe gebruiken.

generaties heen, is sport. Nabij de site

Kan dit op het onderzoeksgebied

zelf zijn er maar liefst 5 voetbalclubs

worden ingezet ter creatie van

aanwezig, waarvan KRC de grootste.

aantrekkelijke plekken voor de vele

Er is een tennis-club en het nieuwe

jongeren die de buurt telt. Zijn er

sportcentrum ligt op een boogscheut
Normal, een onderneming in de Verenigde staten die de
productie (het 3D-printen vaan headphones), koppelt aan
een klanten-ervaring

fietsen. Door in te zetten op sport-

(tijdelijke) bestemmingen voor

technische school een belangrijke

verschillende sociaal-economische

consumptie en productie voor en door

partner die kan instaan voor het

problematieken samen worden

jongeren. Een goed voorbeeld is ‘the

beheer en de promotie van dit soort

geaddresseerd: ongezonde levenstijl,

cineroleum’, een tijdelijke cinema in

maakplaats. De omgeving van THOR

vergrijzing, etc. Hoe kan het aanbod

een voormalig tankstation in een

biedt dan weer het voordeel dat de

nog worden uitgebreid/gewijzigd om

Londense buitenwijk.

ondernemingen die uiteindelijk

een zo inclusief mogelijk programma

professionaliseren, een plek kunnen

aan te bieden?

structuren die al op heel korte termijn
kunnen worden omgevormd tot

Maakplaatsen

gerelatieerde programma’s, kunnen

krijgen op het bedrijventerrein.
Jonge ondernemers promoten

Voetbalveld in oude hangar, Coibra, Portugal
Metaalworkshop, Zurich

Statistieken tonen aan dat de jonge
bevolking in Waterschei zich meestal in

Living Lab, Vennestraat, Genk

de nabije omgeving van hun ouderlijk

Om de ambitie van het bedrijven-

huis vestigen. Voor de economische

terrein THOR, het realiseren van een

ontwikkeling van het

nieuwe en groene industrie die

onderzoeksgebied, wil dit zeggen dat

werkgelegenheid biedt, waar te

deze grote groep jong opgeleiden op

maken, kan het initiatief stimuleren en

Billiard-tafels onder autobrug, China
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3. Incubator XXL

campagnebeeld Dag Van Architectuur 2015, VAI
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VERBINDINGSPROGRAMMA’S

INCUBATOR XXL
WATT-programma

Mogelijk WATT-aterschei lidkaart voor de verschillende
ondernemeingen in het gebied.

festival in Ruhr-gebied

Een belangrijke mijlpaal in het project-

Nieuwjaarsduik, maar het beste

gebied was de vestiging van

voorbeeld is misschien wel het Ruhr-

EnergyVille op het THOR-

gebied, dat zich ontwikkelde als een

bedrijvenpark. Hernieuwbare energie
staat vandaag de dag op alle agenda’s
van beleidsmakers. Hoe kan de

verzameling van ‘bestemmingen’, die
Elektrische fietsen als een alternatieve vorm van openbaar
vervoer kunnen met duurzame energie worden gevoed
door fietspaden bedekt met zonnepanelen.

aanwezigheid van Energy-ville nog aan

afzonderlijk geactiveerd kunnen
worden. Kan in Genk een agenda
worden samengesteld die op een

betekenis winnen voor alle huidige en

(Inter)nationale Agenda

nationaal en zelfs internationaal niveau

toekomstige actoren op het

Genk ligt centraal in de vijfhoek van

publiek trekt, en zo het economisch

onderzoeksgebied. Kan er bv. een

centrumsteden Hasselt-Luik-Aachen-

potentieel van haar verschillende polen

energie-programma worden

Maastricht. Kan er in het

activeerd?

geörganiseerd, dat de betekenis van

onderzoeksgebied als ‘XXL incubator’

energie verbreed naar gezonde

een ‘festival’-model worden

voeding, sport en een ‘sterk’ netwerk?

ontwikkeld, dat een ‘evenementiëel’

Als alle spelers op het gebied (KRC,

gebruik mogelijk maakt? We zien deze

Stalenstraat, Stad Genk) dit gezamelijk

vorm van gebruik steeds vaker in

programma onderschrijven en hun

steden en regio’s die, ondanks een

plannen erop afstemmen, kan het

goede bereikbaarheid toch enigsinds

gebied een sterke en hedendaagse

perifeer zijn. Oostende ontwikkelde zo

‘merknaam’ ontwikkelen waarvan

een volle agenda van festivals en

éénieder op zijn/haar manier van

evementen, gaande van het

Mobiele voorzieningen

profiteert.

theaterfestival, Vrijstaat O en de

Door te stimuleren ‘mobiele’ diensten

Een collectieve televisie op een mobiel, Mobject, Granstudio

mobiel worden, kunnen ze op andere
momenten worden ingezet, bv. tijdens

EINDHOVEN

de werkweek in het bedrijvenpark. Kan
er bv. een samenwerking worden
opgezet rond een elektrische mobiel,
KOLENSPOOR
MAASTRICHT

HASSELT

AACHEN

BRUSSEL

LUIK

Mogelijk voetbaltruitje met Waterschei Energie-logo

ontwikkeld op het bedrijvenpark, en
gebruikt door de ondernemers in de
stalenstraat.

Positie van het gebied binnen een ruimer netwerk van
dynamische polen.
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ONTWERPOEFENINGEN

ONTWERPOEFENING 1
Groene doorsteek

ONTWERPOEFENING 2
Prototype unit

ONTWERPOEFENING 3
Flexibel gelijkvloers

ONTWERPOEFENING 4
Geïntegreerd warmtenet

ONTWERPOEFENINGEN

De eerste ontwerpoefeningen geven een aanzet voor een
reeks ruimtelijk ingrepen in het gebied. Ze zijn veelzijdig
en handelen over publieke ruimte, huisvesting,
bedrijfruimte tot energievoorziening.
Deze ontwerpoefeningen zijn rudimentair en hebben als
voornaamste doel om een aantal relaties scherp te
stellen en een aantal ongebruikte kansen aan het licht te
houden. In iedere oefening wordt aangeduidt hoe de
verbindings-programma’s dankzij een set ingrepen
concreet vorm krijgen, en hoe de sleutel-stakeholders er
voordeel uit putten. Deze geïntegreerde aanpak kan
verkeerdelijk de suggestie geven dat de
ontwikkelingsrichtingen ‘vastliggen’. Om die indruk te
vermijden, zijn de ontwerp-oefeningen uitgelegd a.d.h.v.
referenties en intentie-schetsen die blijvend het
ontwerpend onderzoek kunnen voeden, ook wanneer de
ontwikkelingsrichting wijzigt. Zo worden ze een reeks
ingrediënten om de bovenstaande intenties op een
bepaalde manier ten opzichte van elkaar te expliciteren
en bepaalde ontwikkelingskansen te verbeelden.
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ONTWERPOEFENING 1

ONTWERPOEFENING 1
GROENE DOORSTEEK
Vandaag de dag zijn er twee

We stellen voor een doorsteek te

belangrijke economische clusters op

creëren van de Stalenstraat naar het

het onderzoeks-gebied, het THOR

THOR park, door een groen moerasig

bedrijventerrein en de Stalenstraat,

gebied. Deze ingreep verbindt

zeer slecht verbonden. In aanbod en

tegelijkertijd het bestaande fietspad

omgeving zijn ze echter erg

door de Stiemerbeek-vallei met het

complementair: grootschalig en
gespecialiseerd op THOR en
kleinschalig en klant-geöriënteerd in de
Stalenstraat. Werknemers op THOR
klagen over het feit dat de voor
eetgelegenheid enkel terecht kunnen in

PROGRAMMA
Jong Waterschei
Een nieuwe centraliteit aan het
hoofdgebouw met drink- en
eetgelegenheid, gekoppeld
aand de creche en bedrijfsvoorzieningen. De plek koppelt
verschillende diensten voor
jonge gezinnen waardoor het
een aantrekkelijke omgeving
kan worden die zowel tijdens
de werkuren als in het weekend
geactiveerd wordt.

Kaart ‘Expeditie O.’ langs het traject van Groen Lint,
Oostende

netwerk van paden naar het Nationaal
Park De Hoge Kempen. Zo wordt de
bereikbeerheid van alle deelgebieden
voor zacht verkeer verbeterd. Op een
Groen Lint, Oostende

vergelijkbare manier ontwikkeld de

de centrale cafetaria, terwijl in de

stad Oostende ‘Het Groene Lint’ rond

Stalenstraat verschillende

de stad: een reeks van paden en

eetgelegenheden zijn. De weg erheen

Park Spoor Noord, Antwerpen

PROGRAMMA
The good life

is echter lang en niet voetgangers- en
fietsters-vriendelijk.

De zaakjes uit de Stalenstraat
kunnen hun diensten - catering,
sport, post, informatie, etc dankzij de nieuwe verbinding beter
aanbieden in het THOR park en
KRC park

Ten tweede ligt het onderzoeksgebied
op het knooppunt tussen 2 natuurlijke
structuren, de stiemerbeekvallei en het

Park Spoor Noord, Antwerpen

‘platformen’ die de fietser of
voetganger op een veilige en
aantrekkelijke manier de rand van stad
Parc en Sauvy, Lancy, Georges Descombes,

doet ontdekken. Het installeren van zo
een ‘platform’, bv. een rustplek waar je

nationaal park de Hoge Kempen, die

iets kan eten en drinken, is in Genk

op dit moment niet verbonden zijn voor

goed denkbaar in het gerestaureerde

voetgangers en fiesters.

hoofdgebouw van de THOR-site.

Kamilou, lokale onderneming in WIELS museum
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ONTWERPOEFENING 1

PROGRAMMA
Jong Waterschei
Micro-centraliteit aan het
hoofdgebouw met drink- en
eetgelegenheid, creche,
sportfaciliteit, etc.
TH

STLN

Verbetering bereikbaarheid
via de fiets, aantrekkelijke
inkom bedrijvenpark
Betere verbinding naar Thor
bedrijvenpark
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ONTWERPOEFENING 1

PROGRAMMA
PROGRAMMA
Jong Waterschei
The good life
Micro-centraliteit aan het
Mobiele
voorzieningen
vanuit
hoofdgebouw
met drinken
Stalenstraat
naar hele
omgeving
eetgelegenheid,
creche,
opsportfaciliteit,
de kruispunten
van
etc. de nieuwe
verbinding
TH

KRC

EV

Verbetering bereikbaarheid
via de fiets, aantrekkelijke
inkom
bedrijvenpark
TH
Nieuwe diensten

Betere verbinding naar Thor
Nieuwe
afzetmarkt
bedrijvenpark

STLN
STLN
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ONTWERPOEFENING 1

De ‘belvedere’ naast het hoofdgebouw
op de THOR park wordt een
ontmoetingsplek langs het nieuwe pad,
geactiveerd door de mobielen uit de
Stalenstraat
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ONTWERPOEFENING 1

ONTWERPOEFENING 1
CONCLUSIE

Markt
Door de clustering van activiteiten en werkgelegenheid binnen de Thor-site ontstaat
op logische wijze de nood aan voorzieningen zoals eetgelegenheid, ontspanning.
Anderzijds biedt de ruimere omgeving rond Thor een aantal locaties en systemen aan
waar deze noden gefaciliteerd kunnen worden en activiteiten op de site zelf kunnen
voeden. We spreken hier dan over o.a. de Stalenstraat, de Tuinwijk. De snelle
hernieuwingscyclus van de Stalenstraat - de snelheid waarmee handelszaken komen
en gaan - toont ook de haalbaarheid van mobiele zaken en foodtrucks aan. Deze
mobiele economie past binnen de dynamische economie van de buurt.
Instrumentarium
Naar huidige krijtlijnen toe achten we de ontwerpoefening in grote maten mogelijk.
Een enkele opmerking die we wel zeker kunnen maken is dat de Stiemerbeekvallei in
haar geheel als beschermd natuurgebied staat geregistreerd, wat de implementatie
van infrastructuur in het gebied moeilijker maakt.
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ONTWERPOEFENING 2

ONTWERPOEFENING 2
PROTOTYPE WOONUNIT
gedacht, waarbij de studenten en
Deze ontwerpoefening speelt in op de

voetballers een individuele unit rond

nood voor huisvesting op het gebied.

een collectieve ruimte delen?

Rekening houden met de verschillende
projecten die er komen, vraagt dit naar

In deze oefening wordt ook de ambitie

flexibele woonvormen, die nog niet

van Energyville geïntegreerd om op het

aanwezig zijn in de omgeving:

warmtenet van het bedrijventerrein ook
woningen in de omgeving aan te
takken. Op die manier kunnen de
appartmentne ‘prototypes’ worden
voor andere duurzame projecten in de
stad en regio.

Realisatie van Micro-units in NYC

gastenkamers voor familie op bezoek.
Op de VITO-campus in Mol gebeurt
dit al.
In New York initieerde voormalig burgemeester Bloomberg het Micro-unit initiatief waarin gezocht werd naar
kleine, ‘betaalbare’ woonvormen voor singles. Hier kwam
een ontwerpend onderzoek bij waaraan burgers en pers
deelnamen.

4. Voorzieningen voor nieuwe

Collectieve ruimte in Kraftwerk 2, Zurich

arbeidskrachten verbonden aan
bedrijven op THOR park.

PROGRAMMA
Jong Waterschei

voetbal-studenten: De vernieuwing van

In de ontwerp-oefening bekijken we de

de voetbalschool zou gepaart kunnen

nood aan deze woningen in onderlinge

gaan met de realisatie van on-site

samenhang. Hoe kunnen de

woonvoorziening. Deze is op dit

residentiële nieuwbouwprojecten in de

moment niet voorzien in het

omgeving zoals het project Parkways

Masterplan, maar kan ev. in de

and Boulevards (p.17) in worden gezet

omgeving gerealiseerd worden.

of licht geherformuleerd in het kader

In de residentiële projecten
worden studentenflats voor kort
verblijf van studenten op T2
campus en voetballers van KRC,
voorzien. Er wordt ook ingezet op
twee-kamer appartementen voor
visiting researchers, die vaak met
hun familie voor een bepaalde tijd
nabij EnergyVille verblijven.

1. Voorziening van flats voor jonge

van deze vraag. Kan er bv. aan
2. Voorziening van studentenflats T2

collectieve vormen van wonen worden

campus: Het zal voorkomen dat
studenten van de KULeuven meerdere
dagen op de nieuwe campus op THOR
zullen verblijven, wat accomodatie
noodzakelijk maakt.
3. Voorzieningen van flats voor
internationale researchers Energyville:
flexibele woonvorm, ev. met integratie

Plan Kraftwerk 2 Zurich met gedeelde units in blauw
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ONTWERPOEFENING 2

PROGRAMMA
Jong Waterschei
Studentenflats voor kort verblijf
van studenten op T2 campus
en voetballers van KRC. 2-kamer
appartementen voor visiting
researchers
KRC

Huisvesting nabij school

TH

Huisvesting personeel

EV

Prototype warmtenetappartement
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ruimte worden georganiseerd, kunnen

Om een aantakking op het warmtenet

VAN MASTERPLAN

er in het huidige volume 15 units van

mogelijk te maken, moet per

50 m² worden gerealiseerd, goed voor

ontwikkeling één lokaal worden

Bij wijze van test, onderzochten we

15 studenten. Over het hele

voorzien waar de gedeelde installaties

welke verschuiving er nodig zou zijn in

masterplan, welke 4 gelijkaardige

staan. Hier kan, eens het warmtenet

het huidige masterplan ‘Parkways en

blokken bevat, gaat het vervolgens

ontplooid is, de aantakking gebeuren.

Boulevard’ om er studentenflats in

over 60 units. De buitenruimte

onder te bregen.

(terassen en binnentuinen) worden

Als er vanuit wordt gegaan dat er 7 of

deel van de collectieve voorzieningen

8 individuele units rond een collectieve

voor de individuele units.

types

VERSCHUIVING TEN OPZICHTE

origineel

ontwerp-oefening

5 woningen

15 studio’s

3 studio’s

2 collectieve ruimtes
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totaal/blok

10 units

15 units

max tot/ontw

2 appartementen

40 units

60 units

ONTWERPOEFENING 2

De buitenruimten worden collectieve
ruimten, waarrond de studenten-units
worden geschakeld. De campus en
sportschool is op loopafstand te
bereiken.
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ONTWERPOEFENING 2

ONTWERPOEFENING 2
CONCLUSIE

Markt
De uitbouw van het Thor-park opent de vraag naar nieuwe types woonunits en
faciliteiten. Dit wordt versterkt door het tijdelijk verblijf van bv. visiting professors
maar ook voetballers (van KRC Genk). Er lijkt dus een markt te ontstaan voor
kwalitatieve maar ook flexibele woningen die inspelen op de eisen van gebruiker en
de tijdelijkheid van het verblijf. Het lijkt ons ook waardevol te bekijken hoe dit aanbod
kan worden gelinkt aan de omgeving, en verweven kan geraken met de lokale
woningen. Om de haalbaarheid hiervan aan te tonen is verder marktonderzoek echter
essentieel.
Instrumentarium
De ontwerpoefening past een flexibele vorm van wonen toe binnen de parameters
van het reeds lopende RUP. Dit kan betekenen dat de implementatie van de
verschillende soorten woonunits redelijk snel kan gebeuren, parallel met de
ontwikkeling van werkgelegenheid en instellingen op de Thor-site.
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ONTWERPOEFENING 3

ONTWERPOEFENING 3
FLEXIBEL GELIJKVLOERS
Deze ontwerpoefening focust zich op
het masterplan voor het
bedrijventerrein THOR. In dit
masterplan worden de gelijkvloerse
verdiepingen op eenzelfde manier
behandeld dat deze op niveau.
Gesprekken met potentiële afnemers,
wezen echter uit dat een combinatie
Bedrijventerrein Winterthur, Zurich

van kantoor, depot en atelier voor
kleinere ondernemingen de voorkeur
verdient. Kleinere units, worden in
sommige delen van het masterplan wel
voorzien, maar telkens op niveau. We
stellen voor om te onderzoeken of

Combinatie van atelier, kantoor en verkoopstruimte van
Normal, Verenigde Staten (bron: Nina Rappaport)

deze units ook op de gelijkvloers op de
markt kunnen worde gebracht. Zo kan

de publieke ruimte een

er zelf gedacht worden aan een model

ontmoetingsplek wordt voor de

waar ook toonruimte deel uitmaakt van

bedrijven om uit te wisselen, te

het pakket, en zo de publieke ruimte

netwerken, etc.

activeerd. Een voorbeeld hiervan is de

Belangrijk in deze oefening echter is

Normal-ruimte: waar de productie,

dat deze diensten B-to-B (business-to-

kantoor en verkoop van producten in

business) blijven. Hieraan denken we

één gelijkvloerse ruimte geburen.

dus vooral aan beginnende bedrijven

Door een actiever gelijkvloers te

in compacte units op de gelijkvloers,

creëren, kunnen ook activiteiten van de

met grotere bedrijven met

bedrijven zoals vergaderingen,

professionele ateliers en labo’s op de

workshops of team-building, zich

hogere verdiepingen. Op die manier

buiten beginnen afspelen. In het

ontstaat een divers en interessant

bedrijventerrein Winterthur in Zurich

coglomeraat aan bedrijven, die elkaar

gebeurt dit al. Dit heeft tot gevolg dat

kunnen versterken.

Schaal-vergelijking textiel-industrie: Fabriek te Dearborn,
Michigan (links) en Neo-cottage industrie in New York
(rechts) (bron: Nina Rappaport)

Overleg op gelijkvloers van bedrijventerrein Winterthur,
Zurich

PROGRAMMA
Incubator XXL
Door het aanbod aan ruimten te
diversifiëren met kleinere units
die zowel labo, depot als kantoor
bevatten krijgen ook startende,
kleine ondernemingen ruimte
op het THOR-park. Door een
combitatie van meer en minder
hoog-technologische bedrijven,
kan een wisselwerking ontstaan
van kennis en contacten.

Beeld uit Productive Brussels, AWB
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PROGRAMMA
Incubator XXL
Kleinere units, goed ontsloten,
op de gelijkvloers, waar kleine
ondernemingen (wetenschappelijk
zowel als basic) ruimte kunnen
huren
TH

EV

STLN

Deversifiëring & gedeelde
diensten
Meer diensten ter beschikking
Mogelijke uitbreidingsruimte/
productieruimte voor ondernemingen op Stalenstraat
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VERSCHUIVING TEN OPZICHTE

lobby. Door deze anders te

ruimte (labo of atelier) gedeeld door

VAN MASTERPLAN

organiseren, met name als dubbel-

vier ondernemeingen, die hun kantoor

hoge ruimte die als atelier of

hebben op niveuau 1.

We bekeken meer in detail de

toonruimte kan worden gebruikt,

Door de gelijkvloerse verdieping van

gelijkvloerse verdieping van het

aangevuld met een kleinere kantoor-

MOTHOR op deze manier in te vullen,

MOTHOR-gedeelte van het THOR-

ruimte. Hierin zijn verschillende

veranderd het aanzicht vanaf het

park. Hierin zijn de gelijkvloerse

formules mogelijk, hieronder

voorplein van THOR sterk: van

verdiepingen gepland als 2 grote units

schematisch weergegeven. In de

uniforme kantoren, naar een

van 360 en 340 m², aangevuld met een

laatste mogelijkheid, wordt een grotere

verzameling van dubbelhoge ateliers.

MOTHOR as is

MOTHOR alternatief

XL
MOTHOR as is

MOTHOR alternatief

S
~112,5m² kantoor+atelier

~225m² kantoor+atelier

~112,5m² kantoor+atelier

~60m² kantoor + 25% gem.
dubbelhoog atelier = ~75m²)

~225m² kantoor+atelier

~60m² kantoor + 25% gem.
dubbelhoog atelier = ~75m²)
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Het gelijkvloers wordt geactiveerd dankzij de
kleinere units, die gebruik maken van de
publieke ruimte. Het is tegelijkertijd een
ontmoetingplaats met veel groen.
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maken: ateliers + kantoorruimte op

INVALSHOEK VASTGOED &

verdieping. De combinatie kan leiden

bedragen ca. € 110 per m2, per jaar.

BUSINESSCASE - GEERT HAENTJES

tot het beschikbaar stellen van kleinere

Voor ateliers bedraagt dit ca. € 40 per

units, waarnaar de vraag wordt

m2, per jaar. Een exploitant, huurder of

Segmentatie

vermoed, en van onverwachte

eigenaar van een zuiver

Dit gedeelte van het ‘THOR-park’ -

interacties tussen de gebruikers door

kantoorgebouw zal meestal geen

MoThor - is vandaag in ontwikkeling:

de gelijkgrondse ligging en het

voorstander zijn om dit soort functies

de site is bouwrijp, wordt vermarkt

informeel contact in de publieke

te mengen, vermits zowel impact op

Huurprijzen voor kantoren

Figuur 7.1b: herpositionering van het modern bedrijventerrein en het business park vanuit de
maar
er zijn nog geen gebouwen
ruimte.
veronderstelling dat deze beter functioneren als er gezocht wordt naar een grotere verweving met
wonen. De slechteInkwaliteit
steenwegen
gerealiseerd.
totaal van
worden
op en uitvalswegen vraagt om een hogere investering in
omgevingskwaliteit (illustratief)

de huurprijs als op de uitstraling en het
milieuklimaat van het kantoorgedeelte

MoThor zeven gebouwen gerealiseerd.

Businesscase

te verwachten is. De bouwkundige

De ontwikkeling hiervan verloopt in

Het voorstel pikt in op de wat

eisen zijn voor beide functies

fases en zal resulteren in 37.500m²

dubbelzinnige situatie - menging van

verschillend en de standaarden – als

ruimte voor kantoren en ateliers.

kantoren en ateliers in

die er al zijn – zijn niet volledig

Binnen elk gebouw krijgt de

‘kantoorachtigen’ - die in het concept

compatibel.

eindgebruiker de flexibiliteit om één of

van de ontwikkeling is ingebakken.

meerdere kwaranten [per verdieping]

‘Kantoorachtigen’ zijn meestal

gelijkgrondse ruimten van

af te nemen.

geïntegreerde gebouwen -

kantoorgebouwen andere kenmerken

kantoor+atelier+magzijn - van 1 actor,

hebben dan de verdiepingen en

Vastgoedladder

1 bedrijf. De volumes zijn relatief groot

kennen daardoor een andere invulling.

De ontwikkeling wordt in de markt

- 5000 m2 - en hebben vaak een eigen

Vaak komt dit er op neer dat hier

gezet als ruimte voor kantoren en

identiteit. Dit verzoenen met de

afwijkende en eerder faciliterende

ateliers. 51N4E stelt voor om de

opbouw en typologie van een

functies worden ondergebracht:

ateliers onder te brengen in de sokkel

kantorenpark - met bovendien een

onthaal, vergaderzalen, refter, labo,

en door een ingreep in de

modulaire structuur - lijkt me van bij de

atelier, opslagruimteâ€¦ waarbij de

verdiepingshoogte van de gebouwen

aanvang al een uitdagende oefening.

verdiepingshoogte meestal zelfs al iets

Dit neemt niet weg dat

ook dubbelhoge ruimtes mogelijk te

hoger wordt uitgevoerd dan op de

Figuur 7.1c: elk segment krijgt een specifiek veld toegewezen, zodat zowel de volledige horizontale as
(verweving), als de verticale as (investering voor kwaliteitsniveau te behouden) bestreken wordt

andere verdiepingen. De
kantoorverdiepingen worden dan
eerder ‘standaard’, als
landschapskantoor of met aparte
bureaucellen, ingericht.
51N4E mikt bovendien op
kleinere units. Beperkt onderzoek voor
andere cases leert dat de
verhuurwaarden van kleinere units
hoger ligt: €50 tot zelfs €100 per m2.
Los van de vraag of dit door de markt
in Genk wordt opgenomen, speelt dit
wel in het voordeel van het voorstel…
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CONCLUSIE

Markt
In Genk leeft de vraag naar kleine flexibele ondernemingsruimtes. Deze vraag komt
vandaag vooral vanuit enerzijds kleinere spelers en tweede generatie start-ups
opzoek naar ruimte, anderzijds grotere lokale bedrijven die ruimte zoeken voor
testcases. Grootste uitdaging hier is de afhankelijkheid van een specifieke vanuit elk
bedrijf voor de faciliteiten en afwerking binnen de ter beschikking gestelde ruimte.
Het gaat hier dan vooral over bedrijven uit de technologiebranche, die flexibele
ruimtes zoeken voor labotests ed.
Met onze case willen we de opties meer openen richting bv. plusateliers die b-to-b
functioneren, en zelfs kleinere ateliers gelinkt aan de lokale situatie en economische
structuren. Toegegeven, er is meer marktonderzoek nodig om beter vast te leggen
hoe deze links kunnen ontstaan, en wat de specifieke vragen voor deze kleinere units
zijn. Uiteindelijk is dit wel een model dat door de spin-off-cultuur gelinkt aan
technologiebedrijven en onderwijsinstellingen kan uitgroeien tot een succesvolle
activator binnen het Thor-park, en de kantoorinfrastructuur van MoThor een
boeiende extra dimensie kan geven.
Binnen het huidige plan is er een minimale flexibiliteit door het aanbieden van
meerdere kwadranten binnen een bouwlaag. Voor het inbouwen van kleinere units is
er echter structureel ook meer flexibiliteit nodig. Obstakel hier is de (hogere) vaste
bouwkost. Daarnaast rekent men voor generische kantoren op een opbrengst van
€110/m²/jaar, waar voor (kleinere) ateliers eerder naar €40/m2/jaar wordt
aangehouden. Door de inplanting binnen het technologiepark, en de aanwezige
opportuniteiten in de lokale markt, rekenen wij echter eerder op €50-€100/m²/jaar
voor de kleinere multifunctionele units die in MoThor voorzien kunnen worden.
Hiernaast komt ook nog de toegevoegde waarde die de units hebben in
relatiebouwen tussen de economische structuur van het Thor-park, en de identiteit
van de locatie.
Instrumentarium
Voor het MoThor project werd reeds een bouwaanvraag goedgekeurd. Voor de
integratie van de kleinere modules op de twee eerste bouwlagen zoals we ze in de
case voorstellen, is er wel enige wijziging in die aanvraag nodig. Nietemin wordt de
noodzaak van het inbouwen van deze kleinere unit wel ingezien. Zoals eerder
vermeldt is het rekening houden met individuele bedrijven ook een aandachtspunt.
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GEÏNTEGREERD WARMTENET
De laatste ontwerpoefening speelt in

Parkways & Boulevards, de renovatie

ontwierp NoArchitecten voor de

op de ambitie om op het THOR-park

van het buurcentrum De Kring, e.a.

ontwikkeling Nieuw Zuid in Antwerpen

de energievoorziening te doen met een

Ook de vernieuwing van de tuinwijk en

een gedeelde warmtecentrale die

warmtenet. Op termijn kan dit

de sociale woningen van Klein Texas,

deels in ingegraven in het park.

warmtenet zelfs worden aangetakt op
het netwerk dat diepe geothermie
gebuikt om warmte te winnen.
Het warmtenet kan worden
geoptimaliseerd door verschillende
types van warmtevraag te combineren:
het ‘cascade-effect’ zorgt ervoor dat
de warmte die niet volstaat om bv.
woningen te verwarmen, wel nog kan

Installatie warmtenet Nieuw Zuid, NoArchitecten

worden ingezet in bv. bedrijfsruimte.
Als we het volledige onderzoeksgebied

kunnen op termijn op het warmtenet

bekijken, zijn er op relatief kleine

aantakken.

afstand, verschillende energie-vragers

De installatie van het warmtenet zal

te vinden: woningen, kleine

echter pas gefinaliseerd zijn nadat

bedrijvigheid, kantoren, labo’s,

sommige van bovenstaande projecten

scholen, etc. Een atypische

opgeleverd zijn, wat maakt dat ze in de

warmtevrager op het gebied is KRC,

tussentijd een andere vorm van

die een permanenete terrein-

warmtevoorziening moeten installeren.
Voor deze periode moet een tijdelijk
oplossing gevonden worden, zonder
de aantakking op het warmtenet te
hypothekeren.
De infrastructuur gerelateerd aan het
warmtenet kan op zo een manier
worden ontworpen, dat ze de beeld en

Smartgrid die verschillende korrels van ontwikkeling
integreerd

omgevings-kwaliteit bevorderen. Zo

PROGRAMMA
The
life
Jonggood
Waterschei
De
implementatie aan
van het
een
Micro-centraliteit
duurzaam
warmtenet
betekend
hoofdgebouw
met drinken
een
belangrijk argument
eetgelegenheid,
creche, voor
nieuwe
bewoners
sportfaciliteit,
etc. en bedrijven
om zich in de buurt te vestigen,
TH
door
betaalbarebereikbaarheid
energie aan
Verbetering
via de In
fiets,
te bieden.
de aantrekkelijke
stad Utrecht
inkom
worden
dit bedrijvenpark
soort van ‘technische’
ingrepen allemaal gekoppeld aan
STLN
Betere verbinding naar Thor
het programma
‘gezonde stad’,
bedrijvenpark
waarin vershcillende publieke en
private partners, alsook burgers
worden betrokken om Utrecht, op
allerhande maniere, gezonder te
maken.

verwarming heeft op lage temperatuur.
Met de realisatie van een nieuw
stadion, kan ervoor gezorgt worden
dat deze verwarming, alsook de
extensieve electriciteitsafname voor
verlichting van KRC, op een duurzame
manier gebeurd. Hetzelfde geldt ook
voor de verschillende
nieuwbouwprojecten in de omgeving:
de realisatie van het masterplan

Hoogkwalitatieve omgeving gelinkt aan een warmtenet,
Atelier Diepe Geothermie
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PROGRAMMA
The
life
Jonggood
Waterschei
De
verschillende (ver)nieuwbouwMicro-centraliteit
aan het
projecten
in demet
buurt
kunnen
hoofdgebouw
drinken
aantakken
op hetcreche,
warmtenet van
eetgelegenheid,
het
THOR-parketc.
sportfaciliteit,
TH

KRC

TH
STLN

EV

STLN
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Verbetering bereikbaarheid
via de fiets,energie
aantrekkelijke
Duurzame
inkom bedrijvenpark

Rendabiliteit van smartgrid
Betere verbinding naar Thor
stijgt
bedrijvenpark
Impact van smartgrid vergroot
Aansluiting op termijn

ONTWERPOEFENING 4

75

CASCADE-EFFECT

de verschillende energievragers wordt

nieuwbouw-woningen, en vervolgens

gestuurd, en zo optimaal wordt

meer passieve vragers zoals de terrein-

Onderstaande tekening geeft aan hoe

ingezet. De meest intensieve vragers,

verwarming van KRC.

de gewonnen warmte (door klassieke

betaande woningen, komen eerst in de

of geothermische doublet) langsheen

cyclus, vervolgens de kantoren

Nieuwbouw
Casewoning A. Dumontlaan
926,6m²
Renovatie
Huurwoningen Nieuw Dak
--

Benutting restwarmte
Veldverwarming KRC Genk
7000m² (6-36°c)

Renovatie
Buurtcentrum De Kring
~140m²
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Nieuwbouw
Energyville gebouw
9800m²
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In de studie Diepe Geothermie, werd een
infrastructuur vebreeld die de nodige leidingen
(de rode en blauwe buis) integreerde in
publieke ruimte rondom het KRC-stadion.
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CONCLUSIE

Markt
Het aanbodpotentieel van geothermische energie voor de regio waar het onderzoeksgebied deel van uitmaakt is reeds
aangetoond door verschillende studies. Ook de ruimtelijke meerwaarde van het ontwikkelen met een warmtenet in het
achterhoofd is aangetoond door de studie Atelier Diepe Geothermie. Hier komt nog eens bij dat de rendabiliteit van
smartgrid enkel toeneemt, en in dit geval heel goed aansluit bij de hoogtechnologische en duurzame sfeer die de Thr-site
rond zichzelf opbouwt. Ook omliggende gebieden en afnemers kunnen gebruik maken van, en dus ook ruimtelijk deel
uitmaken van dit systeem.
Het ongelukkige aan de planning van de Thor-site binnen het huidige traject, is dat het merendeel van de gebouwen reeds
voltooid zal zijn wanneer de distributie van aardwarmte op gang zal komen. Dit betekent dat een grootschalige aansluiting
op een warmtenet pas op middellange termijn zal kunnen gebeuren.
Instrumentarium
Wat betreft de implementatie van een warmtenet en de voedende geothermische installatie is er voor zover we kunnen
waarnemen geen concreet plan noch strategie ontwikkeld binnen het huidige instrumentarium.
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ONTWERPOEFENING 1
Groene doorsteek

ONTWERPOEFENING 3
Flexibel gelijkvloers

ONTWERPOEFENING 2
Prototype woonunit

ONTWERPOEFENING 4
Geïntegreerd warmtenet
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EVALUATIE EN VERVOLGSTAPPEN

Het ontwerpend onderzoek is een iteratief proces; de
synthese die hier getoond wordt is dus een voorlopige
synthese, die uiteengelegd is om een verder debat
mogelijk te maken en ook te structureren. In dit hoofdstuk
wordt de evaluatie van de 4 ontwerpoefeningen door de
sleutel-stakeholders getoond, als een uitnodiging voor
een verder gesprek. Verder doet het onderzoeksteam
een aanbeveling onder de vorm van studie-trajecten op
onderdelen die tijdens deze studie aan het licht kwamen.
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GROENE DOORSTEEK

PROTOTYPE WOONUNIT

Positief: Noodzakelijke verdere ontwikkeling van
openbare ruimte. Stappen worden reeds ondernomen (onteigeningen) om deze doorsteek mogelijk
te maken
Bedenking: goed overleg met Natuurpunt over type
doorsteek, gebruik en afsluiting

Positief: Nood aan woningen om bedrijvenpark te doen
slagen
Bedenking: RUP/bouwaanvraag van masterplannen
moeten waarschijnlijk worden herzien, wat vertraging
opleverd

Positief: woongelegenheid werd niet langer opgenomen in eigen masterplan dus ev. wel kandidaat afnemer
voor woningen die elders worden gerealiseerd.

KRC

Postief: omwille van verbetering bereikbaarheid voor
personeel en aanbod stalenstraat dichter bij.
TH

Bedenking: hoe de complementariteit met uitbating
hoofdgebouw organiseren

EV

Postief: omwille van verbetering bereikbaarheid voor
personeel en aanbod stalenstraat dichter bij.

STLN

Positief: Betere relatie met groengebied van
Stiemerbeek-vallei

STR

Positief: eventueel kandidaat huurder voor woningen
voor researchers en familie

EVALUATIE EN VERVOLGSTAPPEN

ONTWERPOEFENING 3

ONTWERPOEFENING 4

FLEXIBEL GELIJKVLOERS

GEÏNTEGREERD WARMTENET

Bedenking: Bouwvergunning MOTHOR al gegeven, dus
wijzigingen in plannen te bekijken.

Negatief: nog geen oplossing voor periode tussen oplevering projecten en realisatie warmtenet

Positief: duurzaam en betaalbare warmte-voorziening
Negatief: nog geen oplossing voor periode tussen oplevering projecten en realisatie warmtenet
Bedenking: Afspraken met Luminus

Positief: diversifiëring naar kleinere units met integratie van
atelier+kantoor
Negatief: geen B-to-C op THOR-park

Bedenking: installaties zijn anders bij deze configuraties,
goed doordenken

Positief: toenemende rentabiliteit van warmtenet

Positief: mogelijke uitbreidruimte voor handelaars op Stalenstraat, mogelijkheden naar e-commerce
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