TEXAS BAR

LIVE PROJECT

‘WEGENWERKEN’

Dit jaar organiseert Faculteit Architectuur en Kunst voor de derde keer een Live Project. De Live Project benadering omvat dat architectuurstudenten samen met de gemeenschap ruimtelijke artefacten bouwen die antwoorden op een specifieke vraag binnen een locatie.
Gedurende dit Live Project werken we aan het project WegenWerken, een project rond trage wegen van Trage
Wegen vzw en De Andere Markt, in samenwerking met Stad Genk en de Provincie Limburg. Groene paden en
doorsteekjes, fietsverbindingen en voetgangersbruggen: elk wegje voor niet-gemotoriseerd verkeer is een trage
weg. Ze bestaan in alle maten en soorten: smal en breed, verhard en modderig, stedelijk en landelijk. Ook in
Genk vind je een wirwar van trage wegjes. Alle trage wegen zijn voorbeelden van gedeelde, publieke ruimtes in
en rondom de stad. Het project WegenWerken focuste gedurende het afgelopen jaar op hoe Genkenaren trage
wegen gebruiken en gaat hierop verder om te kijken hoe ze productief kunnen ingezet worden als motor voor
gemeenschapsvorming en werkgelegenheid in de stad. Door hun functie als weg, hebben ze allemaal te maken
met een spanningsveld tussen hun publieke, gemeenschapsvormende en groene functie die ze kunnen vervullen
in een stad en hun functionele karakter als weg “van en naar” en verbinder tussen de rasters in de stad. De
geplande gebouwde interventies tijdens het Live Project in, op en rond deze wegen zijn een manier om dat spanningsveld zichtbaar en productief te maken en om op zoek te gaan naar hun potentieel voor de gemeenschap en
werkgelegenheid in Genk.
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15.30:

Welkomswoord schepen & kader van het live project WegenWerken
Locatie: Andere markt
		
Hoefstadstraat 27, Genk
16.00: Bezoek project 1 “Wisselmarkt”
Locatie: Tuin van Betty
		
Tunnel aan de hoefstadstraat, Genk
16.30: Bezoek project 2 “Stap het Bos in Gang”
Locatie: ZOL, Genk
		
Bospad op de kruising van Weiblook - Armand Maclotlaan
17.00:
Bezoek project 3 “Station Texas”
Locatie: Kolenspoor bij de speeltuin, Leeuwerikstraat, Waterschei

In samenwerking met Stad Genk, Provincie Limburg, Trage
Wegen vzw, De Andere Markt, Uhasselt, LUCA School of Arts.
http://www.tragewegen.be/WegenWerken/
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stoppen voor een rustpauze . Onze interventie bevindt zich in het hart van ‘Nieuw Taxas’ namelijk de speeltuin.

Wij opteren voor een interventie op de Hoefstadstraat. Dit omdat deze straat een deel is van een belangrijke route
voor traag pendelverkeer en er bovendien interessante activiteiten zijn langs de straat. Door het opwaarderen
van deze route, zullen de Tuin van Betty, de visvijvers, het Knuppelpad en de Stiemerbeekvallei met elkaar verbonden worden. Ons voorstel betreft het bouwen van een herkenbaar element zodat het Tuinpad beter gedefinieerd
wordt. Daarom is dit een logische plek om een interventie te plaatsen die zowel zichtbaar is vanaf de Vennestraat
als vanaf het Knuppelpad. Naast een landmark, is de Wisselmarkt ook een stopplek voor passanten. In samenwerking met de Tuin van Betty kunnen hier groenten en fruit uitgewisseld worden. De toren kan bovendien zelfs een
verticale uitbreiding van de tuin worden door er gelijkaardige workshops te organiseren.

Het ontwerp werd vormgegeven op basis van een reeks paden die werden gecreëerd door de dagelijkse circulatie
van voetgangers. Door de wanden op de aflijning van het bestaande pad te plaatsen transformeert het pad tot
een ‘openluchtkamer’. Naarmate de constructie grenst langs de reeks paden, wordt het smaller en dan breder
om de steeds veranderende standpunten van de site te verschaffen, hierdoor kan het worden beschouwd als een
product van de site. Ook verschillen de vier wanden van elkaar. Zo heeft de ene wand kijkgaten terwijl de andere
wand een zitelement bevat. Er is ook gedacht aan de kinderen die kunnen spelen in het bos en daarom is er ook
een wand waarin een speelelement zit. Op deze manier proberen we een groot doelpubliek aan te spreken en zo
het bos in gang te zetten.

De Vennestraat wordt vaak geassocieerd met
de blauwe bakken die elk jaar op straat worden
geplaatst om de straten autovrij te maken. Door
het gebruiken van deze bakken zal verkeer aan de
Evence-Coppéelaan begrijpen dat ze ter hoogte
van de Vennestraat zijn en in tegengestelde richting zullen mensen aan de Vennestraat gestimuleerd worden om de route te volgen. Door middel
van deze interventie hopen we de identiteit van
deze trage weg te versterken en tegelijk een sociale activering te verwezenlijken.

De hoofdopzet bestaat er uit, de verschillende
partijen in en rondom de ZOL-site, duidelijk te
maken welk natuurlijk potentieel hen dagelijks
omringt. In principe zou een folder moeten volstaan maar toch willen we ook een permanente,
bijna symbolische plek in het bos oprichten. Een
omkadering van een kruising van vier bospaden,
die symbool zal staan voor de vele andere paden
en knooppunten, die in de toekomst opgeladen
kunnen worden om het bos ook inhoudelijk een
grotere aantrekkingskracht te geven.

