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I.

Voorwoord

Voor u ligt het afstudeerverslag van Joseph Kerssemeeckers. In dit verslag zal er een visie gepresenteerd
worden voor de toekomst van luik en dan in het bijzonder de rivieroevers. Dit onderwerp is deels gekozen op
basis van stedenbouwkundige en verkeerskundige argumenten. Maar minstens zo belangrijk is mijn fascinatie
voor de plek. Omdat ik Maastricht afkomstig ben is er altijd al een relatie met het nabije buitenland geweest.
Steden als luik, maar ook Aken en Hasselt zijn steden die voor de gemiddelde Maastrichtenaar meer
binnenland zijn dan zelfs Eindhoven. Een bezoek aan de zondagochtend markt op La Batte of het aquarium in
Luik, de thermen of casino in Aken en andere evenementen in Hasselt hoort bij het dagelijks leven in de regio.
Door de stad te bestuderen valt er ook snel een parallel te trekken met meer algemene uitdagingen die in de
stedenbouw spelen. In vooral Frankrijk, maar ook Duitsland wordt er geëxperimenteerd met nieuwe manieren
van stedenbouw bedrijven. De methode die bekend is geworden met de naam \\landscape Urbanism"sluit
dan ook aan bij de constateringen die ik zelf gemaakt heb. Hiermee is meteen ook de relevantie voor het
vakgebied en hoe ik over de toekomst daarvan denk aangetoond.
Hierbij wil ik mijn afstudeercommissie, en dan in het bijzonder Hans Snijders bedanken voor de vele
begeleidingsuren die ze hebben gestoken in het begeleiden van dit project. Echter de inpunt van Bruno de
Meulder en Han Lörzing is zeker even waardevol gebleken. Ook hebben de afspraken met ateliergenoten van
\\Off the Map" bijgedragen aan het de ontwikkeling van dit project.

Links: Pont de Bressoux (Eigen foto)
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111.

Samenvatting

Dit project staat in het teken van herontwikkeling van de openbare ruimte en dan in het bijzonder de
(verloren) samenhang met de waterstructuur van de stad. Er wordt onderzocht in hoeverre de ruimte die in
het verleden werd opgeslokt door verkeersstromen ingezet kan worden ter verbetering van het netwerk van
openbare ruimten, maar ook zeker het uitbreiden van waterafvoer- en buffercapaciteit. Het onderzoek richt
zich specifiek op de stad Luik. Door middel van 2 analysetrajecten, stad en mogelijke oplossingsrichtingen is
een ontwerp tot stand gekomen.

IV.

Inleiding

30 januari 1995, het RTL nieuws opent met de evacuatie van het land en Maas en Waal. Door de extreme
neerslag in Noord-Frankrijk en België heeft het peil van de Maas een recordniveau bereikt, en staan dijken
op het punt om door te breken. Eerder die week bereikte de eerste piek de stad Luik, waar deze in de stad
zelf door de hoge kademuren en de gekanaliseerde Maas niet heel veel problemen gaf. Problemen waren er
echter genoeg op andere plaatsen langs de Maas, bijvoorbeeld langs de zijrivier de Ourthe stroomopwaarts
van Luik en de grensmaas tussen Maastricht en Maasbracht. Met dit gegeven wordt het duidelijk dat de
problemen de landsgrenzen overstijgen, en dat er maatregelen genomen moeten worden in het gehele
stroomgebied van de Maas.
Luik is een stad die gedurende meerdere periodes een vooruitstrevende rol heeft gekend. Gedurende het
prinsdom en al helemaal in het industriële tijdperk keek half Europa met bewondering naar de ontwikkeling
in Luik en het Maas/Samber bekken in het geheel. Door deze bloei in verschillende perioden zijn de
verschillende lagen nog nadrukkelijk in de stad aanwezig. Het interessante in Luik, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld Charleroi, is dat er al sprake van een_echte stad was voor aanvang van de industriële revolutie.
Echter met het vertrek van eerst de Mijnindustrie en later en in de toekomst de Staalindustrie is de regio
een identiteitscrisis gekomen. De stad zal moeten gaan transformeren en zich meer op dienstverlening
en creatieve industrie moeten gaan richten. Om de stap richting toekomst te maken zal er echter een
kwaliteitsimpuls moeten gaan plaatsvinden.
In dit verslag wordt er gekeken naar de mate waarin het herstel van stad en rivier hand in hand kunnen gaan.
Meer specifiek zit de uitdaging in een opgave waarin de ontwikkeling van de openbare ruimte de stad kan
heroriënteren aan het water.

Links: Dérivation bij hoge waterstand (Eigen foto)
lndexpagina: 19e eeuwse panden langs de Dérivation (Eigen foto)
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Door middel van een lagenanalyse worden de problemen in de stad aangekaart. Deze analyse is uit elkaar
getrokken in tijd en functie. Hierdoor ontstaat er een duidelijk beeld van de kansen voor de stad. De thema's
die de rode draad in dit verslag vormen zijn: Waterproblematiek, Infrastructuur, Openbare Ruimte en
Morfologie. Deze thema's zullen in ieder hoofdstuk besproken worden, waarbij er een opbouw zit van Luik via
de huidige stand in de theorie naar een oplossingsrichting. Deze opbouw moet lijden tot een antwoord op de
centrale vraag in dit afstudeerverslag:
Wat kan de herontdekking van de waterstructuur en de daarmee samenhangende ruimte betekenen voor de
opwaardering van de openbare ruimte in de leefomgeving?
En hoe kan deze opwaardering het best vormgegeven worden?
De kennis van de van de vele bezoeken aan de locatie op verschillende momenten zal ook duidelijk
meegenomen worden. In dit verslag zijn dat ook vele foto's meegenomen om vooral het beeldende aspect
helder te krijgen.
De vraag zal uiteindelijk worden beantwoord in een ontwerp, waarbij de eerder genoemde thema's een
belangrijke rol spelen. Om tot een resultaat te komen dat recht doet aan de verschillende omgevingen zal er
een \\slow city"benadering voorgesteld worden. Hierbij kan er ook een rangschikking gemaakt worden van
deelprojecten, zodat de herontwikkeling zichtbaar wordt in de stad zonder dat er meteen vele miljoenen in
gestoken moeten worden.
De opbouw van dit verslag is zo helder mogelijk gemaakt. Via een algemene typering van de stad Luik, via
een hoofdstuk over het vakgebied en hoe dit afstuderen daar inpast naar een analyse die vooral met kaarten,
foto's en 3d weergaven is uitgevoerd. De analyse is in twee hoofdstukken verdeeld. In het eerst komt de hele
agglomeratie in beeld en worden diverse onderwerpen besproken. Het tweede deel gaat veel meer richting
ontwerp, de hoofdthema's worden besproken en meteen omgezet in een aantal ontwerpaanleidingen. Samen
met de ontwerpprincipes die in het hoofdstuk daarna aan bod komen worden de principes vast gelegd. Dit
alles resulteert in een ontwerphoofdstuk waar per locatie wordt besproken wat de problemen op het moment
zijn, en hoe dat met behulp van de algemene en locatiegebonden thema's kan opgelost worden in een nieuw
ontwerp.

Links: Stad in het dal geklemd (Eigen foto)
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LUIK IN DE 14E EEUW

25 km

SOkm

V.

Luik van 500 tot 2025

Algemeen
De oorsprong van de moderne stad Luik ligt in de 6e eeuw na christus. Sint Monulphus, bisschop van Tongeren
stichtte in het Maasdal ter hoogte van de niet meer bestaande beek genaamd Légia een kleine kapel ter ere
van Sint Cosmas en Sint Damien. Na de bouw van deze kapel vestigden zich steeds meer gelovigen en de
nederzetting groeide langzaam aan uit tot een stad met een ommuring (711 n.c.>
Vanaf ongeveer de 10e eeuw, na de bouw van de Lambertuskathedraal, werd Luik een stad met steeds
meer macht. De Prins-bisschop werd gezaghebber in een steeds groter wordend gebied en Luik werd het
middelpunt van economische en culturele ontwikkeling in West-Europa.
Om een beeld te krijgen van de machtspositie die de stad ooit had is een begrip van het prinsbisdom van
belang. Het prinsbisdom bestond uit een serie van steden, de zogenaamde \\goede steden". Er waren 23
van dergelijke steden, die steden zijn te herkennen aan de perroen die ze ergens binnen de stadsmuren
hebben staan. Tot aan de Franse tijd heeft het hele gebied nooit deel uitgemaakt van de Nederlanden.
Napoleon splitste het prinsbisdom pas op in een aantal verschillende gebieden die geïntegreerd werden in de
Nederlanden, namelijk Nedermaas (Loon), Ourthe (Luik en het prinsdom Stavelot-Malmedy), en Samber en
Maas <Dinant en omgeving). Dit zijn de huidige provincies Limburg, Luik en Namen.
In de 13e eeuw werd een begin gemaakt met de winning van steenkool, een activiteit die de stad gedurende
vele eeuwen inkomsten blijft brengen.
Door de verwoestingen van de Bourgondiërs in 1468 moesten grote gedeelten van de stad weer opnieuw
opgebouwd worden. Dit resulteert echter in nog meer grandeur. Huizen, kloosters en bestuurscentra werden
veel groter en uitbundiger opgebouwd. Philippe de Hurges beschrijft in 1615 dat het Bisschoppelijk paleis van
Luik niet onderdoet voor Het Louvre of de Tuilerieën in Parijs.
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog probeerden de bisschoppen van Luik neutraal te blijven tussen de twee
strijdende partijen. Daardoor kon Luik zich ontwikkelen als centrum in de metaal- en wapen industrie. Door
deze teruggekeerde economische voorspoed werd de stad ook steeds liberaler, wat weer resulteerde in een
hoogtij van kunst en cultuur.
Na de verovering van de stad door de Fransen in 1794 werd de Sint-Lambertuskathedraal, de grootste van
de Nederlanden, eigenhandig door de Luikenaars afgebroken. Hierdoor kwam er een grote ruimte vrij die tot
op de dag van vandaag open is gebleven (Piace Saint Lambert) Ook kwam er na 815 jaar een einde aan de
macht van de bisschop in de stad.
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Met het verdwijnen van de Fransen en het ontstaan van het gemeenschappelijke Nederland start de
industriële revolutie in de stad1 die tot 1930 de stad in een hoogconjunctuur houdt. Steeds grotere delen van
het dal worden volgebouwd en moerassen en uiterwaarden van de Maas worden ingenomen. Door de bouw
van de hoofdstations Guillemins en Longdoz groeit de stad richting zuidwesten en zuidoosten. Echter de druk
op de stad wordt steeds hoger en hoger door de vele ingeweken arbeiders.

Om haar glorie te benadrukken organiseert de stad in 1905 de wereldtentoonstelling. In Fragnée wordt
een ensemble van gebouwen uit de hele provincie nagebouwd en in een aantal hallen word getoond wat de
industrie van de stad allemaal te bieden heeft. Met deze ontwikkelingen doet ook de "Art Nouveau"zijn
intrede in de stad. Vooral in de buurt van de wereldtentoonstelling worden vele woonhuizen in deze stijl
gebouwd.
In 1930 wordt nogmaals de wereldtentoonstelling georganiseerd. Ditmaal is Coronmeuse de locatie. Deze
tentoonstelling toont nogmaals de vooruitgang. Paviljoens zijn bijna allemaal opgetrokken in beton, en de
CIAM gedachte viert hoogtij.
Vlak voor WOII, in 1939 wordt het kunstje nog eens over gedaan met de wereldwatertentoonstelling op
dezelfde locatie. Deze tentoonstelling stond vooral in het reken van het overwinnen van de Maas. Vele stuwen
en kanalen hadden de waterstand controleerbaar gemaakt. Hierdoor zouden waterproblemen tot het verleden
moeten behoren. Echter door het tijdstip van deze tentoonstell ing is deze geen doorslaand succes geworden.
Vanaf de jaren '70 beleeft de stad nog een laatste periode die haar sporen heeft nagelaten. Modernisten
als de Groupe I'Équerre bouwen de stad vol met gebouwen die steeds meer de hoogte in gaan.' 10 tot 15
bouwlagen is heel normaal langs de waterstructuur, maar ook op andere goede locaties. Door de tijdsgeest van
dat moment werden er ook enorme bedragen gestoken in de ontwikkeling van de infrastructuur. Luik moest
voorzien worden van een semimetro en snelwegen door de stad. Deze projecten werd ook nog versterkt door
de zogenaamde "Wafelijzerpolitiek" in België, waar een heel verslag mee vol geschreven zou kunnen worden.

Links: Plattegrond EXPO 1905 <CRSMF, Liège 1905 p. 98l
Beneden: Station Guillemins rond 1900 <Briefkaart,
http:/lcommons.wikimedia.orgl
Rechts: EXPO terrein 1939 <Fabrice Muller,
http:/lwww.fabrice-muller.be/)
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Deze politiek komt er op neer dat er een vaste verdeelsleutel voor projecten in Vlaanderen en Wallonië werd
vastgesteld. Deze werd op 60/40 gezet. Dit betekend dat het metroproject in Luik gekoppeld was, aan de
nooit gerealiseerde, tramtunnels van Gent. Maar ook dat er in Charleroi een lichte metro is gebouwd, dit
project was dan weer gekoppeld aan de premetro van Antwerpen, waar ook nog steeds ettelijke kilometers
ongebruikte tunnels liggen.
Vanaf de jaren '80, met het bijna failliete België en de draconische bezuinigingen die daar op volgen, komt
er een abrupt einde aan vele bouwprojecten in het land en dus ook in de stad. Het busstation onder de place
Saint Lambert en de snelwegtunnels van Cointe blijven bijna een decennium onafgewerkt liggen. Pas na de
opsplitsing van de bevoegdheden naar de gewesten (Brussel, Vlaanderen en Wallonië) komt er pas weer enige
voortgang in de projecten Midden jaren '90 zijn beide projecten dan eindelijk voltooid. De tunnel onder het
bat, aangelegd voor de semimetro, zal echter nooit meer in gebruik worden genomen en wordt nu gebruikt als
stalling voor bussen.
Links: Maas met congrescentrum rond 1970
Midden: Een van de vele gebouwen van Groupe I'Équerre
Rechts: Voorgestelde pre-metro
<Groupe I' Équerre, p.28, 44 en 62)
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Door de Waalse beslissingsbevoegdheden komt de ontwikkeling van Luik vanaf ongeveer 1995 weer in een
stroomversnelling. Nadat de al ingezette projecten werden voltooid kwamen er snel nieuwe. Vooral het
stadscentrum werd in rap tempo opgeknapt. Van de herinrichting van de Place Saint Lambert tot de bouw
van twee nieuwe winkelcentra, het opknappen van de kerk Saint Barthélemy, de bouw van het museum Grand
Curtius en het nieuwe station Guillemins, allemaal werden ze een toonbeeld van het nieuwe Luik.
Hoewel in Luik ook minder gebouwd wordt door de crisis in vastgoedland wordt er nog steeds gebouwd.
Het winkel- en sportcentrum Mediacité wordt dit jaar opgeleverd en het museum Boverie wordt opgeknapt
en uitgebreid en krijgt een nieuwe bestemming als museum voor moderne kunst. Ook wordt er gewerkt
aan de renovatie van de Opera, die normaal dienstdoet als vastpodium voor de Opéra Royal de Wallonie.
Echter woningbouwprojecten als Bavière zijn wel tot stilstand gekomen. Op deze locatie van het voormalige
ziekenhuis zonder honderden appartementen gebouwd worden. Dit laatste project zal echter wel opgepikt
gaan worden op het moment dat de tijd rijp is.
Links: Nieuw station Guillemins,
Onder: Ingang tunnels van Cointe
(Eigen foto's)
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EUREGIO MAAS-RIJN

Toekomst
Tegenwoordig is Luik een van de belangrijke steden in de Euregio Maas-Rijn. Samen met de regio wordt er
naar een gezamenlijk toekomst van een Euregiometropool gekeken. Het potentieel is er duidelijk met een
inwonertal van 3 miljoen in een straal van 50 km en centraal gelegen ten opzichte van de Vlaamse Ruit en het
Ruhrgebied.

De Euregio Maas-Rijn is een entiteit die al jaren lang wordt gepromoot als alternatief voor de nationale
belangen. Deze Euregio bestaat uit 5 verschillende gebieden, namelijk:
•

Zuidelijk gedeelte Nederlands Limburg

•

Belgisch Limburg

•

Provincie Luik

•

Duitstalige gemeenschap België

•

Regio Aken

Dit gebied is het best te omschrijven met de term \\eenheid in verscheidenheid". De stedelijke gebieden, maar
ook de landschappen kunnen enorm verschillen. Dit is vrij uniek, omdat het gehele gebied binnen een straal
van ongeveer 50 kilometer te vatten valt. Het verleden dat de gebieden vooral bindt is die van de steenkool.
In een gordel van Genk tot Aken en van Luik richting zuidwesten waren er zeer veel steenkoolmijnen te
vinden. Ook kan het centrale landschap, Heuvelland en Land van Herve, als een soort centraal park gezien
worden. Dit park wordt dan omringd door een soort netwerkstad, die zich uitstrekt van Luik via Maastricht,
Sittard en Heerlen naar Aken. Deze ring wordt dan weer omringd door een aantal verscheidene landschappen,
namelijk de Eifel, de Ardennen, de Condroz, de Haspengouw, De Kempen en de Nederlandse en Noord Duitse
laagvlakte. Een bindend element in dat gebied is de Maas, die met haar rivierlandschap de verschillende
andere landschappen doorkruist.
Nadat Maastricht en Aken zich de laatste 20 tot 30 jaar fors ontwikkeld hebben maakt Luik op dit moment
een grote inhaalslag. Voor de ontwikkeling van Wallonië, en dus ook Luik, heeft het gewest een aantal jaren
geleden een Marshallplan opgesteld. De opzet van dit plan was om de achterstand in te lopen en Wallonië
om te vormen tot een modern industrieel land. Ook werkt de stad en regio op het moment aan een totaalplan
dat de ontwikkeling van de agglomeratie moet regelen. Dit plan zal er voor moeten gaan zorgen dat de
verschillende gemeenten in de agglomeratie, en dat zijn er nogal wat, gebonden worden aan afspraken. De
algemene doelstellingen van dat plan zijn duidelijk, maar er zal nog veel werk gemaakt moeten worden van
de concrete uitwerking.
Vooral de logistiek is op dit moment de grote groeimarkt van de stad. Het vliegveld Bierset is met de komst
van TNT de belangrijkste vrachtluchthaven van België geworden. Ook ontwikkelt de haven, van oudsher een
van de grootste van West-Europa, zich weer verder. Bulkgoederen worden nog steeds overgeslagen, maar ook
de containeroverslag wordt steeds verder uitgebreid. Deze ontwikkelingen vinden echter bijna volledig plaats
in de nabijheid van de E40. De havenactiviteiten voor containervervoer <Trilogieport) worden dan ook in de
toekomst gepositioneerd ten noorden van Luik, in een containerterminal bij Hermalle. De toekomst van het
vervoer naar de zuidkant van Luik zal mede afhankelijk zijn van de toekomst van de staalindustrie.
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Maar de stad wil meer. De stad wil de zogenaamde weekendtoeristen binnen halen. Deze toeristische markt
is groot een levert veel op. De opknapbeurt van de binnenstad past in dit plaatje, maar ook de gerenoveerde
Opera, Grand Curtius zijn onderdeel van de plannen. Maar ook wordt een nieuw museum voor moderne kunst
gebouwd. Het Centre International d'Art et de Culture (CIAC) vervangt het Musée d'Art Moderne et d'Art
Contemporain (MAMAC). Dit museum zal gevestigd worden in het huidige MAM AC, dat gebouwd werd ter
ere van de wereldtentoonstelling in 1905. Ook zal er een stuk aangebouwd worden dat zal aansluiten op een
nieuwe loopbrug over de Maas die zal aansluiten op de nieuwe openbare ruimte tussen station en Maas.
Deze openbare ruimte tussen Maas en station, ontworpen door Déthier zal een nieuwe impuls geven aan de
hele wijk Guillemins. Het plein dat ontstaat, zal een verblijfskarakter krijgen. Ook ontstaat er een langzaam
verkeer route tussen station en Mediacité. Om dit mogelijk te maken zal het huidige kantoorcomplex
moeten verdwijnen voor een nieuwe Tour des Finances van 128 meter. Verder zullen er een aantal panden
gesloopt worden om een nieuwe pleinwand te kunnen creëren. Dit plan gaat echter lang niet zo ver als het
oorspronkelijke plan van NMBS en Calatrava om een groot gedeelte van de wijk Guillemins te slopen.
Een ander belangrijk punt is de kenniseconomie. Luik is een grote universiteitsstad met vooraanstaand
onderzoek op bepaalde vakgebieden. Echter de zichtbaarheid van de universiteit is voor verbetering vatbaar,
omdat grote delen van de gebouwen van de universiteit verborgen liggen in een bos bovenop een heuvel. Ook
is de spin-off van startende bedrijven in de regio op dit moment niet erg hoog. Hier liggen duidelijk kansen,
eventueel samen met andere kennisinstellingen in de Euregio.
Onder: Plan EXPO 2017 <www.expo-2017.coml

De regio erkent ook weer de importantie van het water, en er worden op dit moment dan ook verschillende
plannen gemaakt om stukken van de oever op te knappen of te herontwikkelen
Een volgende stap in de ontwikkeling van de stad moet de organisatie van de EXPO 2017 worden. Dit zou dan
de vierde keer zijn dat de stad iets dergelijks organiseert. De stad stelt zelf de volgende thema's voor (http://
www.liege-expo2017 .com, 2011)
Verkeer: virtueel en reëel. Vandaag leven we in een "Giobal inlage": in enkele uren tijd kan een bericht, een
persoon, een voorwerp de wereld rond gaan. Op het 'virtuele' vlak hebben de nieuwe technologieën voor een
omwenteling gezorgd in de wijze van communiceren. De vooruitgang die ze mogelijk maken, lijkt onbeperkt.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de Inca's ten dienste staan van duurzame en solidaire ontwikkeling? Hoe
kunnen we erover waken dat ze bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de bewoners
van alle continenten? Hoe kunnen ze uitwisselingen en kennisvorming bevorderen, en zingeving verlenen aan
de relaties tussen mensen, gewesten en staten zonder inbreuk te plegen op ons persoonlijke leven? Dezelfde
redeneringen kunnen we ook toepassen op de 'reële' transportwijzen en de nieuwe verplaatsingsmiddelen,
zowel op planetair niveau als in de wijken van onze steden. Het is dus absoluut noodzakelijk dat we ons
buigen over onze verkeers- en transportwijzen en dat we innoveren om zoveel als mogelijk al het potentieel te
benutten ten bate van een duurzame levensstijl. De ligging van Luik midden in een groot verkeersknooppunt in
Europa, zijn economische weefsel in de audiovisuele sector en de telecommunicatie, en de toegang tot de site
met een niet-vervuilende transportwijze (de tram) zijn allemaal troeven die dankzij de Tentoonstelling in de
verf worden gezet.
Huisvesting: de aangekondigde demografische groei zal ervoor zorgen dat het nog meer nodig is om meer
woningen te bouwen. In de sterkst bevolkte zones van de planeet- de steden -zal de bevolkingsdichtheid
vernieuwende oplossingen vergen zodat iedereen fatsoenlijk kan wonen. Het behoud van ons milieu zal ons
bovendien verplichten om gebouwen op te trekken die zo zuinig mogelijk zijn qua energieverbruik. Het spreekt
dus voor zich dat de infrastructuur die op de tentoonstellingssite wordt gebouwd, een voorbeeld zal moeten
zijn op het gebied van de energieprestatie.
Gezondheid: deze nieuwe levenswijzen die op de Tentoonstelling van Luik zouden worden voorgesteld,
hebben tot doel de levenskwaliteit van mannen en vrouwen overal op aarde te verbeteren. De innovaties
in de wetenschap van het leven, de biotechnologieën, en hun praktische weerslag en de hoop die ze kunnen
opwekken, vormen een derde onderzoeksdomein in de zoektocht naar een nieuwe levenswijze. Dit biedt
de uitzonderlijke gelegenheid om de meest recente technologische ontwikkelingen die de gezondheid van
volkeren verbeteren, op de voorgrond te plaatsen en ze met iedereen te delen.
Dit plan past in het zogenaamde "Marshallplan 2"dat de Waalse regering heeft opgesteld. Mede door de
groene inbreng in die regering is het ecologisch en maatschappelijk verantwoordde belangrijk geworden. Na
afloop is dan ook de bedoeling dat het gebied in Coronmeuse omgevormd wordt tot een ecologische woonwijk.
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VI.

Relevantie van dit onderzoek

In dit afstudeerproject zijn een aantal ontwikke lingen in de hedendaagse stedenbouw van belang. Om tot
een "State of the Art" op lossingsrichting te komen zullen een aantal thema's uitgediept worden. Uiteindelijk
zullen er ook nog een aantal voorbeeldprojecten langs komen.

Waterproblematiek
In de inleiding werd al verwezen naar de waterproblematiek die speelt langs een rivier als de Maas.
Overstromingen en droogte zijn aan de orde van de dag. Rivierbeddingen voldoen vaak niet meer aan de eisen
van deze tijd. Dit wordt deels veroorzaak door het steeds meer in beslag nemen van de ruimte voor de rivier,
maar ook door het water meteen af te voeren in een stelsel van betonnen waterwegen. Ook zijn de oevers van
rivieren vanaf de jaren ' 60 misbruikt voor het aan leggen van snelwegen, zodat vroegere watersteden volledig
zijn afgesneden van zijn of haar oorspronke lijke levensader.
Met het herontdekken van de natuurlijke rivier, en de mogelijkheden die dat biedt voor recreatie en
pleziervaart, kan het omvormen van de rivier weer op de agenda komen. Met uitzondering van bepaalde
havens en ankerplaatsen kan de rest van de rivieroever gemakkelijk weer een groener karakter krijgen.
In Van Regen tot Maas (Wit 2008) wordt een serie oplossingen beschreven die de waterproblematiek
beheersbaar kunnen maken. Vooral het bufferen aan de bron kan zeer waardevol zijn. Echter het aanleggen
van opvangbekkens voor steden en stuwen die de afvoer reguleren kan het probleem in die steden aanzien lijk
verbeteren. Maar wat vooral belangrijk is dat het een en-en-en verhaal is. Een voorziening zal nooit het
probleem oplossen, maar een hele serie van maatregelen kan wel het verschil maken.

Er zijn een aantal ingrepen mogelijk die wel van belang kunnen zijn om een stad, zonder ruimte voor de rivier,
toch beter te beschermen tegen het water zonder dat er hoge muren aangelegd hoeven worden. Een eerste is
de aanleg van opvangbekkens stroomopwaarts van de stad, zodat daar tijdelijk water gebufferd kan worden.
Daarmee samenhangend kunnen er schotten na dat opvangbekken geplaatst worden om de hoeveelheid
afgevoerd water te kunnen reguleren.
Ook is het mogelijk om gebieden aan te leggen die met lage waterstanden beslaan uit openbare ruimte, maar
die in tijden van nood onderwater gezet kunnen worden. Door hoge kades te vervangen door lage kades
ontstaat er in tijden van nood extra afvoercapaciteit
Hoewel het niet voldoende zal zijn om de problemen met overvloedige regenval in de stad op te lossen kan in
delen van de stad toch waterberging plaatsvi nden in open Wadi's of gesloten bakken. Dit heeft echter ook een
symbolische rol, de stedeling ziet dat er aan de problemen gewerkt wordt, terwijl er ook ruimte voor andere
recreatie ontstaat.
Links: Oplossingen voor waterberging (http://www.dreiseitl.net)
Midden: Verandering van het beekdal in de loop der tijd
<Van regen tot Maas p. 67)
Rechts: Veranderend rivierbed Missisippi (Missisippi Floods p. 23)

Landscape Urbanism
Gedurende lange tijd is uitbreiding van het
stedelijk weefsel vanuit stedelijk oogpunt leidend
geweest in de Stedenbouw. Het onderliggende
landschap werd vaak weggevaagd en alleen
behouden als het voor andere zaken niet te
gebruiken viel. Echter de laatste jaren is er een
kentering gekomen over de rol van het landschap
in de stad.
Met het wegtrekken van industrie, in eerste
instantie in de VS, is in een discussie ontstaan
over het hergebruik van het landschap voor
stedelijke ontwikkeling. Alan Berger geeft onder
andere in zijn boek Reclaiming the American West
(Berger 2002) aan hoe volgens hem moet worden
omgegaan met het postindustriële landschap.
In dit boek komen de vele plekken ter sprake
die voor de mijnbouw of andere industrie zijn
getransformeerd. Door middel van zijn analyse
komt hij tot een methode voor herontwikkeling.
Met behulp van kaarten, foto's, en veel andere
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middelen brengt Berger de problemen en kansen voor de herontwikkeling in kaart.
Mississippi Floods (Mathur 2001) kan gezien worden als voorbeeld hoe een kaartenanalyse van een rivier en
haar omgeving gemaakt wordt. Door middel van een analyse van het bekken, de meanders, de stroming, de
oevers en het rivierbed ontstaat er een goed beeld van de rivier en haar uitdagingen. Net zoals in het boek
over de Maas worden vele aspecten belicht. Een dergelijk onderzoek is een goede basis voor verder onderzoek
richting ontwerp.
In Soak: Mumbai in an Estuary (Mathur 2009) wordt een landschappelijke en waterbouwkundige grafische
analyse van Mumbai gemaakt. Echter in plaats van de strijd tegen het water in kaart te brengen, wordt er
van onderop in kaart gebracht wat deze structuur voor kansen biedt voor het stadsweefseL Het is niet meer
de strijd tegen het water, maar de strijd met het water. Kijkend vanaf de grond wordt met behulp van series
van beelden van de rivieroever gewerkt naar
voorstellen om deze met kleinschalige ingrepen de
oevers te verbeteren.
Een Frans bureau dat zich bezig houdt met het
herontwikkelen van rivieroevers is In Situ. In de
ontwerpen voor Orléans en Lyon is er duidelijke
benadering vanuit de plek. De ontwerpen willen
vooral een mooie omgeving creëren voor de
gebruiker en bewoner. Opvallend is de mate van
detail in de uitwerking van de ontwerpen.
De landschapsarchitect Michel Desvigne gebruikt
in zijn Intermediale Natures (Desvigne 2008)
ongeveer deze lfde methoden. In zijn ontwerp
voor Lyon Confluence wordt er bijvoorbeeld een
raamwerk gemaakt dat als leidraad moet dienen
voor de toekomstige ontwikkeling. Voedingsbodem
hiervoor is een benadering van mapping. Door
middel van kaarten en beelden van de plek
komt hij tot inzichten voor ingrepen in zijn
plannen. Er wordt echter onderscheid gemaakt in
versch illende stappen. Door middel van 4 kaarten
geeft hij aan in welke volgorde het plan ter hand
genomen kan worden. Het gaat zelfs zo ver dat hij
groei van bomen in kaart brengt, en in de plannen
Linksboven: Bordeaux (http://www.in-situ.fr)
Linksonder: Lyon Confluence (Jntermediate Natures p.42)
Rechts: Sequentiêle analyse rivier <Soak p.59, 65, 83 >

vastlegt in hoeverre bomen gerooid zullen moeten worden om de groei te kunnen opvangen. De benadering
vanuit het landschap blijft altijd voorop staan.

Slow city
Een benadering, maar die samenhangt met de vorige, is die van Alexandre Chemetoff. Vaak zijn weefsels
die op grootschalige manier tot stand zijn gekomen de eerste die weer verdwijnen . Door een plan om lange
termijn uit te voeren, en uit te splitsen in kleine deelplannen, kan in iedere fase optimaal nagedacht worden
over de essentie van de plek. Echter zal er wel van te voren een raamwerk gemaakt moeten worden dat de
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kwaliteit van het plan als geheel waarborgt. Alexandre Chemetoff gaat dan ook in zijn Visits (Chemetoff
2009), op zoek naar de essentie van de plek. Met kleinschalige landschapselementen en ingrepen wordt
het bestaande weefsel gerepareerd of verbeterd. Deze aanpak is echter niet eenvoudig, in Nantes is het
bijvoorbeeld een verhaal van lange adem geworden.
Frankrijk is dus een van de landen waar dergelijke problemen al jaren hoog op de agenda staan. In steden als
Bordeaux, Nancy, Lyon, Orléans en Nantes hebben al vele ontwikkelingen plaatsgevonden, en de ervaring daar
zijn waardevol voor dit onderzoek en het ontwerp dat er op volgt.
Het werk van al deze ontwerpers heeft een ding gemeen, er wordt tegelijkertijd van boven en van onderop
gewerkt. Dit maakt dat de plannen aansluiten bij de benodigdheden van de gebruiker, maar tegelijkertijd
passen in het grote geheel.

Terugdringen autoverkeer en herontdekken Openbare Ruimte
Waar tot de jaren '70 de stad helemaal in het teken stond van het faciliteren van het autoverkeer is deze
trend in de laatste decennia helemaal omgedraaid. Vooral binnensteden worden steeds meer autovrij of
autoluw gemaakt, maar ook wordt er weer volop geïnvesteerd in het openbaar vervoer. Voor het lange
afstandsverkeer wordt zoveel mogelijk uit de stad weggehaald, maar ook worden er op vele plekken P&R
voorzieningen aangelegd in de nabijheid van steden. Voor het vervoer naar de stad wordt dan vaak gekozen
voor het herintroduceren van de tram. Dit omdat de uitstraling van dergelijk vervoer heel duidelijk meespeelt

in het succes.
Meestal is de introductie van de tram in een
stad meteen een impuls voor het herijken van
zaken die voorheen compleet vast lagen. Vooral
de impuls voor de openbare ruimte is vaak
groot. Straten die voorheen noodzakelijk werden
gevonden voor het autoverkeer blijken vaak toch
relatief eenvoudig teruggegeven kunnen worden
aan de gebruiker. Met het verdwijnen van het
vele verkeer stijgt het gebruik vaak explosief.
Zaken als afname van geluid en stankoverlast
spelen ook een rol bij de toename van het aantal
verplaatsingen te voet, zoals Jan Gehl ook
beschrijft in Life bet ween Buildings (Gehl 2006).
Duidelijk is dat het moment van aanleg van een
tram ideaal is om impulsen te geven aan de
openbare ruimte. In plaats van alleen een tram
aan te leggen is het goed om meteen het hele
verkeerssysteem in een stad te analyseren en
waar nodig aan te passen.
Links en Midden: Herontwikkelde kade Lyon (www.in-situ.frl
Rechts: Oude situat ie Lyon(http://www.polntsdactu.org
CRDP de Lyonl
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GEZICHTEN VAN DE MAAS

25 km

50 km

VII. Ontwikkeling
De analyse is vooral grafisch uitgevoerd1 vele kaarten met het onder meer het stroomgebied/ de agglomeratie
en de stad zelf moeten een beeld van de verschillende aspecten van de stad geven. Bij iedere kaart zal er een
toelichting gegeven worden1 maar de kaarten spreken meestal voor zichzelf.

Maasbekken
Het Maasbekken strekt zich uit van Noord Frankrijk tot in Rotterdam. De bron van de Maas ligt dicht bij de
bronnen van Seine en Marne op het Plateau van Langres, ook is de bron van Moezel niet ver weg. Doordat
deze rivieren zo dicht bij elkaar liggen is het eerst deel van het maasbekken behoorlijk smal, meer dan één
dal is het eigenlijk niet.
De Maas is een regenrivier. Via een smal stroomgebied dat vrij vlak is, en dus uitermate geschikt is voor het
bufferen van water, in Frankrijk komt de rivier door het harde gesteente van de Ardennen. Door het harde
gesteente zijn dalen er smal en diep. De rivier stroomt er nog snel en dus worden er vooral grotere stenen als
sediment a~hter gelaten. Door de harde ondergrond en de weinige ruimte is er heel weinig buffercapaciteit.
Vanaf Luik verandert het landschap en de ondergrond. Het dal wordt breder en de rivier gaat langzamer
stromen. Het natuurlijk gevolg hiervan is dat er zijtakken ontstaan grind in plaats van groter sediment achter
blijft. Vanaf ongeveer Roermond komt de Maas in de Zandmaas, door het verder afgenomen verval is de
stroming nog verder verminderd en dus slaat het meegenomen zand neer. Van hieruit komt de rivier in de
Hollandse delta, waar samen met de Rijn, het water in veel verschillende takken richting Noordzee wordt
afgevoerd.
Echter de Maas heeft ook vele zijtakken. Vooral in de Ardennen zijn die talrijk en vaak echt snelstromende
beekjes. De waterstand van die beken en riviertjes kan enorm fluctueren op een tijdsbestek van een paar uur.
Door een wolkbreuk kunnen hele dorpen onder water komen te staan. Zolang die buien plaatselijk zijn is het
effect op de waterstand van de Maas echter minimaal.
Midden: Invloed van ondergrond op stroomgebied
<Van regen tot maas p.48l
Rechts: Pas aangelegde dijk in 1939
<Fabrice Muller, http://www.fabrice-muller.be/l
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ONTSTAAN STAD IN HET DAL

Omdat de waterstand van de Maas zo onvoorspelbaar is, zijn er in de loop der tijd vele werken gedaan om
die waterstand te beïnvloeden. Het volledige bevaarbare gedeelte van de rivier, en ook de zijrivier Samber
is gestuwd. Een netwerk van stuwen zorgt ervoor dat er scheepvaartverkeer mogelijk is op het moment dat
de afvoer dat normaal gesproken niet zou toelaten. Verder zijn grote gedeelten, met uitzondering van de
grensmaas tussen Maastricht en Maasbracht, van de rivier rechtgetrokken om de af te leggen afstand voor
het scheepvaartverkeer te minimaliseren. Samen met de betonnen kademuren op het gehele Waalse gedeelte
heeft de rivier totaal geen natuurlijk aanzicht meer.

Het dal
Luik is gelegen in een relatief ruim stuk MaasdaL Een aantal kilometer voor de oude stad voegt de Ourthe,
die op zijn beurt weer een stukje verder wordt gevoed door de Vesdre, zich bij de Maas. Het gevolg van het
bredere dal en de krachten van de zijrivier is dat het dal oorspronkelijk bijna een groot moeras was, met vele
zijtakken van de rivier. Alleen een aantal hogere plekken in het dal en langs de hellingen bleven droog. Deze
plekken, met hun natuurlijke bescherming werden ideale locaties voor bewoning.
Rond Luik is er ook een duidelijk verschi l qua hoogte van de heuvels. De zuidelijke heuvels, en dan in het
bijzonder de Sart Tilman heuvel, zijn een behoorlijk stuk hoger dan de noordwestelijke heuvels die onderdeel
uitmaken van het Haspengouws Plateau. Aan de oostzijde van de stad lopen de Ardennen over in Land
van Herve, dat qua type wel iets wegheeft van de Haspengouw, maar waar het hoogteverschil toch nog
groter is. Het gevolg van deze hogere en steilere Zuid- en west hellingen is duidelijk te zien in de verdere
stadsontwikkeling
Ten noorden van de stad wordt het dal steeds breder. Dit is te verklaren met de geologische situatie van
de locatie. De harde steenachtige ondergrond maakt er plaats voor de veel zachtere Mergelondergrond
(Krijtsteen) Het gevolg hiervan is dat hellingen vaak vlakker worden, maar ook het hoogteverschil wordt
minder. (kaart omgeving)
Midden: Netwerkstad in het landschap
(portal.prvlimburg.nl/poldigitaall
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Ontwikkeling van de stad
De structuur van de oorspronkelijke stad is voor een groot deel bepaald door het natuurlijke reliëf. De
eerste huizen zijn gebouwd op die plaatsen die zelden door wateroverlast geteisterd werden. De stad zelf
ontstond op een dergelijk droge plek langs de helling. De Place Saint Lambert een aantal nog bestaande
kloostergebouwen liggen in dit gebied.
Hierop volgend werd allereerst een eiland in de Maas volgebouwd. Dit was natuurlijk ideaal voor de
natuurlijke verdediging tegen indringers die hierdoor bereikt werd. Dit eiland is het tegenwoordige Carré, en
wordt gedeeltelijk omringd door de Boulevard de la Sauvenière

1853
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Met de groei van de stad werd al in de middeleeuwen de Maas overgestoken voor bebouwing, al was dat wel
veer minder dicht dan de overzijde. Hierdoor ontstond "Outremeuse"dat ook binnen de stadsmuren gebracht
werd. Dit eiland bleef gedurende een redelijk lange tijd wel veel minder dicht dan de stad aan de andere kant
van de Maas.
Echter de bebouwing was maar voor een klein gedeelte gecentreerd in de centrale stad. Er ontstonden
linten van boerderijen en huizen langs de invalswegen. Deze opzet was ideaal voor de landbouw, omdat de
landbouwgrond, grotendeels in het winterbed van de Maas, dan snel bereikbaar was van het erf.
Met de opkomst van de industriële revolutie en de aanleg van vele fabrieken in en rondom de stad ontstond
er een behoorlijke druk op de nog aanwezige landbouwgrond. Nog open gebieden werden dan ook snel
volgebouwd. Door de aanwezigheid van deze fabrieken was de aanwas van de bevolking in die tijd ook
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behoorlijk hoog. De gebieden waar eerder alleen lintbebouwing aanwezig was werden dan ook in rap tempo
volgebouwd met woonbuurten.
De 19e eeuwse uitbreidingen van de stad zijn anders dan eerdere uitbreidingen. Ze zijn gepland in de gebieden
die eerder nog niet geschikt waren voor bouw. De waterrijke gebieden werden fors verhoogd om ze droog te
krijgen. Met deze ingreep is het natuurlijke hoogteverschil dan ook voor een groot deel verdwenen.
Door het natuurlijke reliëf rondom de stad was de vrije ruimte vrij snel op. Mede doordat de steenkoolwinning
zich op de plateaus afspeelde groeide de dorpen op dat plateau snel. Deze groei werd vaak gerealiseerd in
zogenaamde "Mijncité's", tuinwijken naar Engels voorbeeld. Deze woningen hadden vaak veel meer kwaliteit
en ruimte dan de woningen in de overbevolkte dalstad.

Met de opkomst van de CIAM gedachte werd de dalstad de plek voor hoogbouw. Vooral op de betere plekken
langs water en parken werden wanden van gebouwen van vaak 10 verdiepingen of meer neergezet. Deze
ontwikkelingen vonden vooral op kavelniveau plaats, wat het karakteristieke Belgisch gevelbeeld heeft
opgeleverd.
Echter de stadsvlucht bleef ook doorgaan, dorpen in de heuvels rondom de stad werden door de lintbebouwing
eigenlijk een grote voorstad. Dit komt ook omdat in de dalstad de bouw van grondgebonden woningen de
laatste jaren vrij zeldzaam is geworden. Overal waar plaats beschikbaar komt worden appartementsgebouwen
uit de grond gestampt. Het gevolg hiervan is dat de dichtheid erg hoog blijft. Deze situatie maakt de stad Luik
toch wel vrij uniek, met dichtheden die in de buurt komt bij wereldsteden.
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Echter met het verdwijnen van verschillende industrieën komen er weer grote stukken grond beschikbaar.
Vooral de staalindustrie, die vanwege aanvoer tegenwoordig vooral aan de zee plaatsvindt, zal waarschijnlijk
niet meer heel lang blijven bestaan in de regio. Sterker nog een van de twee hoogovens is al uitgeschakeld en
is in principe beschikbaar voor herontwikkeling.

Dalprofielen
Doordat de stad voor een groot deel in het dal is gelegen is het verhelderend om te zien hoe dat dal zich in de
loop der tijd heeft ontwikkeld. In een serie van doorsneden genomen op verschillende tijdstippen kan een goed
beeld geschetst worden van het veranderende karakter van de stad en omgeving. Deze informatie is nuttig om
te onthouden in het licht van de komende paragrafen waar de verschillende deelonderdelen ter sprake komen.
Links: Beelden uit 1850 en doorsneden ter hoogte van Seraing <Toovey, Nijver Belg ie p. 152, 156)
Rechts: Beelden van rond 1900 en doorsneden zuidzijde Luik ( Archives de la Villede Liège, Liège 1905 p. 25), <CRSMF, Liège 1905 p. 83)

1850

--

~---~~--------------~--------~~
·
.

-----~··. ~------~~------------~~~·
?F 'f !s;~.,s

1!100

'"""

- ~-----------------"~

-~.-

::

-·

·t~

.,.,.,

iiJ

....

2000

...

;

'#M

., , ••

•

..

;;if

'"'

-

I

.

••

... 22$4.,

.. I

I

-

:

•s. """""".

;-

#

'

•• r:::::::1

I

- _,
.

....

~

*=="

"'
l!f

-

t

___.r

..

• ~

• ••

• ~

'-'•

'

•

I

••

-

"'""

~

-

::-

..

••• •
ene

..

===='- ••• ••

...,
I

a

nn

•

•

:::::=.aGIID

,_

tz .t,

I

''>)..".,

r

'l==:S I

,,

a

•• ••

~

~

••

.•

a

-

•
.. ..

'ft"

........ iil.e

I

•• ••

.

...

.,...

,..,

_____ ,...

••

.........

lOOm

45

....

. . ., •

.. ...

•• . . . .

- ;;.
~

1JiiiO

~

e=·

'"'"'

... . ..

I

......._...,r ..........,... • . •
.
I,

..

na

,.

On

!MI

..
·-·
._

••
I

••

I

. ••

,."..

............. •

.....
.....

••• ........

Van zachte oever naar harde oever
In de loop der tijd is de rivier steeds meer een transport as geworden. In de doorsneden is dit waar te nemen.
Allereerst zijn de groene, schuin aflopende oevers steeds verder verwenen ten gunste van laad-, en loskades.
Ook is de rivier vele malen verdiept om scheepvaart met een grotere diepgang mogelijk te maken, echter om
voldoende water te hebben was het nodig om het water, net zoals in een kanaal vast te houden.
Ruimte voor de rivier steeds minder
Met het aanleggen van de laad- en loskades, en later de aanleg van wegen is veel ruimte voor de rivier
verloren gegaan. De rivier is het water in een steeds beperktere ruimte moeten gaan afvoeren, wat natuurlijk
resulteerde in hogere waterstanden bij piekafvoeren. Dit wordt echter gedeeltelijk ongedaan gemaakt door de
hogere diepgang.
Het gevolg hiervan is dat de rivier in de loop de tijd niet heel veel meer dan een kanaal is geworden. Alleen
het stedelijk weefsel zorgt er nog voor dat de associatie met een rivier blijft.
Uitvlakken dal
Hoewel het dal oorspronkelijk redelijke hoogteverschillen had, lage punten stonden onder water, zijn in de
loop der tijd grotendeels verdwenen. Grote delen van de stad zijn op dusdanig niveau gebracht dat ze een
meter of 4 a 5 hoger ligt dan de normale waterstand van de Maas.
Hierdoor is het contact met de rivier, los van alle andere barrières moeizaam met de rivier. Hoge muren en
steeds smallere beddingen zorgen ervoor dat je over de Rivier heen kijkt, vanuit de stad is alleen maar een
open ruimte waarneembaar.
Stad de hoogte in
Voor Benelux begrippen is de stad Luik vanaf de jaren '60 fors de hoogte ingegaan qua bebouwing. Duidelijk
waarneembaar zijn de wanden van 10 lagen en meer die op de betere locaties van de stad gebouwd zijn. Dit
waren vooral rivieroevers en parken. Door deze wanden zijn achterliggende gebieden vaak visueel opgesloten.
Deze laatste ontwikkeling zal echter voor lief genomen moet en worden, opkopen is een onmogelijke opgave.

Links: Beelden van nu en doorsneden centrale gedeelte Luik
(Eigen foto's)
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MORFOLOGIE

Morfologie
Morfologisch gezien zijn de verschillende perioden in de stad duidelijk te herkennen. De historische
ommuurde stad <Omgeving Paleis, eiland Carré en een gedeelte van eiland Outremeuse) is erg dicht bebouwd
in de loop de jaren. Bijna alle openingen in het stadsweefsel die er ooit nog waren zijn opgevuld. Alleen een
aantal kloosters heeft nog hun tuin behouden.
Ook is de planning van de uitbreidingen duidelijk herkenbaar in het weefsel, neoklassieke elementen als
de as en het centrale plein zijn duidelijk herkenbaar in Outremeuse en Guillemins. Door onder andere het
organiseren van de wereldtentoonstelling in 1905 krijgt de stad weer een enorme impuls qua uitbreidingen.
Aan de zuidkant van de stad worden er grote gebieden (Longdoz, Fragnée, eiland Boverie en Angleur)
drooggelegd en verhoogd. In het huidige stadsweefsel is vooral het stuk tentoonstellingsterrein in Fragnée nog
duidelijk zichtbaar met een ruimte opzet en vele karakteristieke Art Nouveau panden. Qua bebouwing van de
tentoonstelling zelf zijn alleen het Museum Boverie en de Pont de Fragnée nog bestaande elementen.
Hoewel in de 20e eeuw veel gebouwd is in de stad, en dan vooral de hoogte in, heeft dit niet heel veel invloed
gehad op het stadsweefseL Er zijn alleen een aantal grote complexen bijgekomen, zoals provincie, gemeente
en een aantal andere overheidsinstellingen, waarvoor hele bouwblokken hebben moeten wijken. Voor de
rest zijn het vooral ontwikkelingen per kavel of aantal kavels geweest. Gebouwen van vaak 10 verdiepingen
werden ontwikkeld op de plek van verkregen gronden van een of meerdere bestaande panden. Deze manier
van bouwen kan als typisch Belgisch gezien worden en overheerst ook het beeld van onder andere de kust en
andere steden.

Onder: Historisch type bebouwing (Fabrice Muller,
http://www.fabrice-muller.be/l
Rechts: Modern type bebouwing (Liège, de la principauté
métropolel

~la
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WATERSTRUCTUUR

Waterstructuur
Wanneer je de ontstaansgeschiedenis van de stad bestudeerd komt snel de verbondenheid van de stad met
het water naar voren. Buurten en dorpen zijn ontstaan op relatief hogere plekken in het maasdal, waartussen
de maasarmen zich richting laagland meanderden. Deze maasarmen zijn te verklaren met het verval van de
Maas, Luik is de plek waar het verval van de rivier minder wordt.
Doordat de Maas altijd een regenrivier is geweest konden de gronden die in de winter, door de hoge
waterstanden, onder water stonden in de zomerperiode ideaal gebruikt worden voor landbouw. Ook boden de
zijtakken van de Maas een ideale bescherming tegen ongewenste indringers.

Hoewel de stad de rivier altijd nodig heeft gehad zorgde die ook voor vele problemen. De extreme
waterstanden van de Maas gaven problemen in winter en zomer. Vooral de hoge waterstanden in de winter
hebben de stad heel veel kopzorgen gegeven. Grote delen van de stad zijn meermaals ondergelopen. In de
kathedraal zijn dan ook meerdere aangegeven strepen te vinden van overstromingen in onder meer 1643 en
1740.
In de zomer was het dan weer vaak moeilijk om goederen te vervoeren, schepen liepen vast op de bodem
door de lage waterafvoer. Om wel mogelijkheden te creëren voor het vervoeren van goederen is vanaf de
Franse tijd begonnen met de aanleg van kanalen en stuwen, waardoor het schaarse water vast gehouden kon
worden. De plannen van Napoleon waren wat dat betreft zeer ambitieus, er werd zelfs gestart met de bouw
van een kanaal dat Rijn en Maas moest verbinden ter hoogte van Luik. Ook werd de rivier meer en meer
rechtgetrokken om de afstand die schepen moesten afleggen te verkorten.
Om de overlast in de winter te beperken werden er na de overstroming van 1926 in rap tempo hoge
kademuren aangelegd langs de rivier om de stad te beschermen. Deze kades werden zodanig aangelegd
dat er nog enige ruimte langs de rivier overbleef voor laden en lossen van schepen. Om de voltooiing van
de waterwerken te vieren werd in 1939 de wereldtentoonstelling gehouden, die in het teken stond van de
overwinning op de rivier en de controle van het water.
Doordat in de loop van de 20e eeuw het scheepvaartverkeer steeds intensiever en grootschaliger is geworden
is er steeds meer ruimte nodig gebleken voor het faciliteren van die scheepvaart. Terwijl buiten de stad
kanalen en rivieren zijn verbreed, is in de stad vooral gezorgd voor steeds meer diepgang van de rivier.
Aanlegkades zijn verdwenen omdat laad- en losactiviteiten zich hebben verplaatst naar noord- en zuidzijde
van de stad. Door deze ontwikkelingen kon de haven zich ontwikkelen tot een van de grootste van Europa.

Economische Activiteit
Van Oudsher speelde het grootste deel van de activiteit zich af in de stad zelf. Kleinschalige ambachten
werden bevoorraad via de steenwegen of aanlegkades in de stad. Staalindustrie en wapenfabricage waren
bijvoorbeeld al van oudsher in de stad aanwezig. Omdat de stad waterrijk was waren er meer dan voldoende
locaties aanwezig om kleinschalige productie te laten plaats vinden. Echter in de heuvels rond Luik vond vanaf
de 16e eeuw ook al vrij grootschalige ontginning van steenkool plaats. Deze steenkool werd onder andere naar
Nederland uitgevoerd.
Met het uitvinden van de stoommachine werd die ontginning van steenkool in regio veel grootschaliger.
In 1722 was in Luik de eerste Newcomen machine aangekomen. Er zouden nog vele machines volgen. De
winninglocaties waren onder andere Blegny-Trembleur, Cheratte, Queue-du-Bois, Rocourt, Ans en Saint
Nicolas. Op een gegeven moment waren er 216 mijnen operationeel in de provincie Luik.
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Met die enorme aanvoer van steenkool als voeding voor stoommachines was de regio natuurlijk ook enorm
aantrekkelijk als vestiging voor fabrieken. John Cockerill vestigde, met steun van koning Willem I, de eerste
op cokes gestookte hoogoven in Seraing. Cockerill werd één van Europa's grootste firma's die zich bezig hield
met de productie van allerlei staalproducten. Het complex werd dan ook steeds groter en strekte zich over een
lengte van 5 kilometer uit. In 1850 was het dan ook het grootste complex in de wereld. Echter er waren nog
meer staalproducenten in de regio, waaronder Espérance-Longdoz en Ougrée-Marihaye . Al deze fabrieken
werden later samengevoegd onder de vlag van Cockerill.
In de regio waren echter nog veel meer industrietakken vertegenwoordigd, met onder andere de
kristalindustrie van Val Saint Lambert. Maar ook de auto-, motorfiets- en wapenindustrie met de Fabrique
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Nationale de Herstal, een zinkindustrie met de Société des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille-Montagne
in Saint Léonard en Angleur.
Deze industrie bleef de stad gedurende lange tijd beheersen en er veranderde niet heel veel behalve de
steeds groter wordende complexen. Met de opkomst van aardgas en andere energiebronnen wordt de
steenkoolwinning steeds minder rendabel en mijnen sluiten een voor een. In 1980 gaat de laatste in het
Luikse bekken dicht, de mijn van Blegny-Trembleur. Deze werd echter wel opengehouden om te bezoeken en
is op de dag van vandaag de enige in de hele Euregio waar nog echt naar beneden gegaan kan worden.
Met de andere industrie ging het ook bergafwaarts. Cockerill fuseerde tot Cockeriii-Sambre, maar vele
ontslagrondes konden niet voorkomen worden. Door het wegvallen van de directe aanvoer van steenkool
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werd de locatie opeens ook veel minder interessant voor het openhouden van fabrieken. De stad en de regio
kwamen dan ook vanaf de jaren '80 in een negatieve spiraal terecht. De werkloosheid en armoede liep steeds
verder op.
Vanaf begin jaren '90 begint de stad aan een langzame, maar gestage opgaande lijn. Echter de economische
activiteit verplaatst zich wel richting E40, waarlangs zich vooral steeds meer logistieke berdrijven zich
vestigen. Ook vervult die as een steeds grotere functie voor de handel, ketens als Ikea, Carrefour en Makro,
maar ook complete winkelcentra hebben zich er gevestigd. De druk op deze as wordt dan ook steeds groter en
zal in niet al te lange tijd compleet overbelast raken.
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Infrastructuur
Zoals in de inleiding duidelijk wordt is Luik ontstaan aan een belangrijke weg door het maasdal, die
Maastricht en Dinant met elkaar verbond. Deze weg liep, mede door de veranderde waterstand van de Maas,
tegen de berghellingen aan. Pas later, toen de stad begon te groeien zijn dwarsverbindingen ontstaan richting
plateaus. De steenwegen naar Tongeren en Aken verlaten het dal dan ook met fikse hellingen. Die naar SintTruiden kon een zijdal gebruiken, waardoor langs deze weg ook snel nederzettingen zijn ontstaan.
Aan deze situatie is tot de industriële revolutie zo goed als geen verandering in gekomen. Hoogstens dat de
wegen iets verder uitgebouwd zijn. Met die opkomst van de industrie kwam er ook een gigantische behoefte
aan infrastructuur die voor aanvoer kon zorgen. Vooral het spoor werd belangrijk in de aanvoer van goederen.
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Omdat het dal ondertussen al vrij vol was werd het spoor op de hellingen aangelegd. Voor reizigersvervoer
kwamen er ook stations langs die hellingen. Het gevolg hiervan was en is nog steeds dat het belangrijkste
station, door plaatsgebrek, vrij ver van de binnenstad verwijderd is.
Wat betreft het wegverkeer is er vooral geprofiteerd van droogleggingen van zijtakken van de Maas en
het kanaliseren van de Maas zelf. Veel van de vrijgekomen ruimten zijn gebruikt voor de aanleg van grote
boulevards en wegen om de delen van de stad met elkaar en met de buitenwereld te verbinden. Op deze
manier werden de oude radialen van de stad minder belangrijk. Door de EXPO van 1899 is dit op relatief
korte termijn uitgevoerd. Om de wereld te laten zien hoe het goed met de stad op dat moment ging hebben
een aantal van die ingrepen een behoorlijke grandeur meegekregen.
Door de groei van verkeer na WOII voldeden de bestaande wegprofielen vaak niet meer. Om het verkeer van
de moderne stad in de jaren '60 te faciliteren werden ruimtes langs de grote verbindingswegen van de stad
steeds meer in beslag genomen. En als die er niet waren werd er nog wat ruimte ingenomen van de toch al
fors ingekrompen waterstructuur. Belangrijke wegen werden vaak verdubbeld tot 2x2 rijstroken of meer.
Om het verkeer verder te stroomlijnen werden er vele tunnels en wegen gebouwd die de openbare ruimte en
waterstructuur bijna tot een minimum reduceerde. Bijna ontelbare veel korte en lange tunneltjes verbonden
wegen met bijna snelwegachtige allure.
Links: Historisch beeld Autoroute Roi Baudouin nabij Loncin
{Hansaviertel, www.flickr.coml
Midden: Knooppunt Cheratte kort na opening {Liège, de la
pri nc i paut~ à la m~tropole l
Rechts: Ontwerp A605 met dalbruggen en tunnels
(http://www.liaisoncerexhebeaufays.be/)

Op dat moment waren er ook plannen in uitvoer om een semimetro en bustunnels tot stand te brengen. Echter
is het nooit verder gekomen dan een tunnel van een paar honderd meter onder een kade en een busstation
onder de Place Saint Lambert. Door de werken hieraan, en de waardevolle funderingen die ter plekke
gevonden zijn, heeft de Place Saint Lambert wel jaren en jaren opengelegen en lang het beeld van Luik mede
bepaald.
Door de steeds verdere toename van het autoverkeer zijn er veel ambitieuze plannen gemaakt om snelwegen
rond en door de stad aan te leggen. De aanleg van een soort 8 (ring om de stad en een doorsnijding daarvan)
moesten die problemen opgelost worden. Die werkzaamheden kwamen echter plotseling stil te liggen, door de
al eerder vermelde politieke problemen in België.
Nadat in de jaren '90 de Waalse regering zelf bevoegd is geworden voor de wegenstructuur zijn de eerdere
plannen weer opgepakt. De tunnels van de A602 werden afgebouwd. Deze voltooide A602 met tunnels van
Cointe heeft echter vooral een functie voor het verkeer vanuit de richting Brussel ( E40 west) en Namen
(E42) richting stad en Luxemburg (E25 zuid). Vanuit Antwerpen (E313), Maastricht <E25 noord) en Verviers/
Aken(E40 oost) is deze verbinding veel minder zinvol, de omweg kan oplopen tot 15 I<M. Het gevolg hiervan
is dat nog veel doorgaand verkeer op de oude route door Luik te vinden is. Om dit op te lossen is het plan voor
de A605 Cerexhe-Heuseux- Beaufays ook weer opgepakt. Deze tangent tussen de E40 oost en E25 zuid zou
dit doorgaande verkeer moeten faciliteren en samen met de andere snelwegen rond Luik de ring R7 vormen.
Deze weg is vrij kostbaar, omdat er twee dalviaducten aangelegd zullen moeten worden.
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Onder invloed van de huidige rood-groene regering is de aanleg van deze missing link in de snelwegstructuur
rond Luik op de lange baan geschoven. Op het zelfde moment werd echter wel besloten dat de tram moet
terugkeren in de stad. Hoewel deze tram op bepaalde trajecten hoognodig is hebben beide projecten qua
gebruiker weinig met elkaar van doen. Meer nog met eindpunten van die tram langs de snelwegring zouden er
op die plekken Park en Ride plekken aangelegd kunnen worden.
Met het combineren van de kaarten met infrastructuur en reliëf/waterstructuur wordt duidelijk hoe de
verschillende lengteassen in de loop der eeuwen samen met elkaar zijn ontwikke ld. De stad is dan ook
duidelijk compleet gericht op haar lengteas. Dwarsverbindingen zijn er niet veel, wat ook mede oorzaak is van
het complexe verkeersprobleem dat er op het moment speelt

Openbare Ruimte
De stad is gebouwd in een gebied dat van nature uit vruchtbaar was door de vele takken van de Maas. Door de
vele vruchtbare eilanden zijn er op verschillende van die eilanden boerderijen ontstaan in de loop der eeuwen.
Om de voedselvoorzieningen op pijl te houden gedurende slechte tijden en oorlogen hadden die boorderijen
akkers die binnen de stadsgrenzen gelegen waren. Deze akkers, die natuurlijk ook meteen groene gebieden
binnen de stadsmuren waren, zijn gedurende lange tijd aanwezig gebleven binnen de stad en hadden dus ook
een functie als groene long binnen de stad.
Vanaf de industriële revolutie werd de druk op de stad echter dusdanig hoog dat deze gebieden op een
rap tempo volgebouwd werden met woningen, maar vooral ook fabrieken. Echter de maasarmen, die nog
aanwezig waren, werden op dat moment nog niet mee ontwikkeld. Door deze ontwikkelen kromp de open
ruimte binnen de stad echter zienderogen.
Door de slechte en krappe woonomstandigheden tijdens de eerste decennia van de industriële revolutie kwam
er een stroming die vond dat de arbeiders een mogelijkheid moesten krijgen om te recreëren, maar vooral
de ruimte moest hebben binnen de stad. Op dat moment is de ontwikkeling van de laatste restruimte in de
buurt van de Maas ingezet. De parken Avroy en Boverie werden in de laat 19e eeuws \\park movement"stijl
aangelegd.
Door de eerder genoemde waterproblematiek is het aanzicht van de oevers in de loop van de tijd drastisch
veranderd. Om de Maas in bedwang te houden en scheepvaartverkeer richting industrie mogelijk te maken
werd de oever rechtgetrokken en hard gemaakt. Laad en loskades werden aangelegd. Hoewel het aanzicht
van de oever hierdoor behoorlijk veranderde bleef de hoeveelheid openbare ruimte zeer zeker overeind.
Pas met de exponentiële groei van het wegverkeer in de jaren '50 en '60 werd deze ruimte prijsgegeven.
Lage loskades werden vervangen door hoger gelegen wegen. Waar de ruimte ontbrak werd zelfs geknabbeld
aan de ruimte voor de rivier. Door deze ontwikkeling verdween bijna de hele openbare ruimte structuur langs
het water.
Door vrij recente ontwikkelingen, als het instellen van eenrichtingsverkeer op punten en afsluiten van
bepaalde tunneltjes is er weer meer ruimte beschikbaar gekomen om te worden ingezet voor openbaar
gebruik. Deze ruimten worden op het moment echter veelvuldig gebruikt voor parkeren.
Rond de stad zijn er wel gebieden die een overloop functie zouden kunnen hebben. Op een paar hellingen dicht
bij de stad zijn parken aangelegd, maar de meeste hellingen zijn eigenlijk onbegaanbaar. Deze hellingen zijn
vaak beplant met productiebos voor mijnhout en met weinig of geen wandelpaden. Iets verder op het plateau
zijn de terrils ook nog goed zichtbaar in het landschap, ze zijn verwilderd en meestal begroeid met berken of
andere snelgroeiers. Deze aanwezige elementen, mits ontwikkelt, zouden een twee-eenheid met de stedelijke
ruimtes kunnen vormen.
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RUIMTEGEBRUIK

Ruimtegebruik
Het ruimtegebruik in de stad hangt samen met een aantal onderwerpen die al eerder aan bod zijn gekomen.
Met name het reliëf en de positie van de rivier hebben een doorslaggevende rol in het ruimtegebruik van
de stad. Het stedelijk gebied strekt zich dan ook over meer dan 15kilometer uit in het maasdaL Hiervan is
een kilometer of 10 zeer stedelijk qua bewoning. Dichtheden zijn er hoog. Aan de randen loopt dit over in
industriezones die, naarmate ze verder van de stad afliggen, vaak steeds groter van opzet worden .
De heuvels rondom de stad, waar van oudsher lintbebouwing en mijncite's liggen is veel minder dicht. Vooral
de lintbebouwing speelt daar een grote rol in, daar kavels vaak zeer diep zijn. Dit gebied wordt nog steeds
groter door de vrije verkavelingen die de verschillende gemeentes blijven aanleggen. De bebouwing daarvan is
meestal weinig waardevol met vooral fermettes.
Door de kaart van het ruimtegebruik op die van de infrastructuur te leggen wordt de hoofdrichting van de stad
nogmaals aangetoond. Hoewel de afstanden van heuvels tot centrumstad veel minder is dan tot Herstal of
Seraing blijft duidelijk te zien dat de relatie met de Maas primair was.
Linksonder en onder: Volgebouwd dal (Eigen foto's)
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GELAAGDE STAD

Gelaagde Stad
Hoewel in voorgaande paragrafen ontwikkeling en morfologie zijn verklaard is er nog een andere invalshoek
die de opbouw van de stad verklaard, namelijk de aanwezigheid van de verschillende systemen uit andere
tijdsperioden in de huidige stad. Aan de hand hiervan kan bepaald worden welke elementen nog passen in de
veranderde stad.
Natuurlijke laag: Dit zijn de oorspronkelijk in het landschap aanwezig elementen als reliëf en waterstructuur.
Hoewel veel veranderd is dit systeem essentieel om tot een begrip van de ontstaansgeschiedenis van de stad
te krijgen.
Pre-industriële laag (tot ongeveer 1750): Dit is de historische stad met haar oude radialen langs de dalranden
en de heuvel op door kleine zijdalen. Ze is kleinschalige van opzet. Deze laag is, met een paar uitzonderingen,
naast de vorige laag te zien.
Industriële laag <1750-1940): De laag van fabrieken en infrastructuur. Deze laag stond helemaal in het teken
van grootschalige industrie en heeft, waar aanwezig, eerdere lagen weggepoetst.
Modernistische laag (1945-1990): Met de opkomst van de auto en de ruimere woningen kwam er
ruimtegebrek in de stad. Dit werd opgelost door de hoogte in te bouwen op de betere plekken en wegen aan te
leggen ten koste van nog bestaande natuurlijke ruimte. Vooral de waterstructuur uit de natuurlijke laag werd
nog verder uitgekleed.
Postmodernistische laag (vanaf 1990): De laag waar de stad nu aan werkt. Op het moment zijn dat de
toevoegingen van bedrijventerreinen en het herontwikkelen van de binnenstad als attractie. Aan verdere
opgaven wordt nog gewerkt, en daar moet de verdere analyse binnen dit werk aan bijdragen.
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VIII. Aanleidingen voor het ontwerp
Vanuit het onderzoek zijn er een aantal duidelijk belangrijke thema's aan te merken. Deze thema's worden
meer op detailniveau besproken, waarna meteen conclusies verbonden die dienen als ontwerpaanleiding. Deze
thema's worden dan weer per stedelijke laag besproken, waardoor er een integraal beeld ontstaat.

Infrastructuur
Het type infrastructuur is te verdelen naar aanleiding van de eerder gemaakte verdeling in de gelaagde stad.
De oude radialen en de straten in de binnenstad, die over het algemeen een vrij minimaal profiel hebben
zijn restanten van de pre-industriële laag. Echter hebben ze over het algemeen hun oorspronkelijke functie
verloren, ze worden meestal alleen nog voor lokale ontsluiting gebruikt. De opgave ligt hier dan ook in
passende profielen.
De industriële laag van infrastructuur is vooral nog aanwezig met het spoor. De spoorlijnen aan beide zijden
van het dal waren hier belangrijk, met onder andere het transport van vloeibaar staal tussen verschillende
productielocaties. Doordat het vervoer per trein in de loop der jaren minder belangrijk is geworden ligt er
een kans voor het anders gebruiken van deze spoorlijnen. Een voorstel van Urbagora kan een grote betekenis
hebben voor de ontwikkeling van een soort RER voor Luik. Met het aanleggen van de verbinding BressouxCoronmeuse ontstaat er een ring om de stad met takken naar Maastricht, Tongeren, Waremme, Namen en
Verviers.
Het modernisme is vooral vertegenwoordigd in de overmaatse infrastructuur voor het autoverkeer. Vooral
op de oevers, maar ook in parken, zijn op dat moment forse wegen aangelegd. De standaard oplossing was
meestal 2x2 rijstroken met ongelijkvloerse kruisingen. Grote stukken kennen ook een maximum snelheid
van 70km/h, zodat het verkeer snel op plaats van bestemming kan komen. Echter door het verschuiven van
verkeer richting snelwegen, en een andere gedachte over autoverkeer in de stad voldoet dit systeem totaal
niet meer aan de wensen van vandaag. Er kan fors gesneden worden in capaciteit, echter al aanwezig tunnels
kunnen gebruikt worden voor het faciliteren van andere zaken, bijvoorbeeld conflictvrije fietsroutes. Op
buurtniveau zijn de straten ook meestal overmaats en ongeordend. Er wordt veel te hard gereden en parkeren
vindt overal plaats.

Onder: Gebrek aan orde verkeer en parkeren (Eigen foto's)

VERKEERSSTRUCTUUR HUIDIG
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De snelwegen rond de stad hebben heden ten dage het doel om zoveel mogelijk verkeer op te nemen. De
E40 is vooral een hoofdroute voor doorgaand verkeer, terwijl de A602 vooral verkeer met bestemming Luik
faciliteert. Er is echter nog een onderdeel van de plannen niet uitgevoerd, namelijk de A605. Deze zou vooral
het noord-zuid verkeer uit de stad moeten weghalen. Ook hoeft het verkeer vanaf de gemeenten ten oosten en
zuidoosten van Luik richting E40 dan niet meer via de oude weg door het dal te rijden.
500m

Hoewel het vervolledigen van de ring via deze A605 op de lange baan geschoven is zal er in het verdere
verloop van dit verslag van uitgegaan worden dat deze weg wel wordt aangelegd. Als het goed is wordt na
afloop ook duidelijk waarom het wel een goed idee is om deze weg aan te leggen.
Door het volledig maken van die ring rond de stad zal er veel minder verkeer in de stad zelf terechtkomen.
Echter de stad is ook een doel voor een deel van het verkeer. Dit zal dan ook gefaciliteerd moeten worden.
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Door te kiezen voor een systeem van inrichtingsverkeer rond het eiland in de Maas kunnen alle verplaatsingen
plaatsvinden, terwijl het voor doorgaand verkeer minder aantrekkelijk wordt om de route door de stad te
nemen.
De ring van de stad zal een twee-eenheid met de aan te leggen tram moeten vormen. Door op
ontmoetingspunten van tram en ring park and ride voorzieningen aan te leggen ontstaan er overstappunten.
Op het moment dat parkeertarieven aantrekkelijk zijn en tramfrequenties hoog genoeg zijn kan er een flinke
verschuiving van de modelshift plaatsvinden.
Voor het verkeer dat de stad zelf als eindbestemming heeft zal ook het een en ander veranderen. Door middel
van een eenrichtingsring om het eiland Outremeuse heen worden alle relaties gefaciliteerd, terwijl het niet
meer aantrekkelijk is om de route als shortcut voor de snelwegen te gebruiken.

VERKEERSSTRUCTUURTOEKOMST

Onder: Helder verkeersprofiel (Eigen foto)

Op lokaal niveau is het ook aangewezen om in
de wegenstructuur in te grijpen, er zal naar een
duidelijkere hiërarchie toegegaan moeten worden.
Straten door buurten zullen op een gepaste wijze
vorm gegeven moeten worden. Dat wil echter
niet zeggen dat er veel minder geparkeerd
kan worden, alleen zal het veel duidelijk in het
straatprofiel ingepast moeten worden.
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Om de parkeerdruk af te laten nemen zullen er op een aantal plekken ruimte gecreëerd worden voor
parkeergarages. Dit zat vooral op de plekken gebeuren die toch al heringericht worden. Dus nieuwe
bebouwing en de grotere openbare ruimten zullen voorzien moeten worden van parkeerkelders.
Er ligt ook nog een kans voor het creëren van een fietsstructuur. De al aanwezige tunnels, die niet meer nodig
zijn voor het verkeer, zullen gebruikt worden om de fietsers conflictloos door het gebied te loodsen.

OPENBARE RUIMTE TOEKOMST
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Openbare Ruimte
De openbare ruimte is net zoals het vorige onderwerp duidelijk in te delen in verschillende perioden.
Karakters van de ruimten zijn dan ook zeer divers. De historische stad met de linten kan als krap worden
aangemerkt. Er zijn op dit moment zo goed als geen autovrije straten aanwezig. Bijna overal is er nog verkeer
te vinden, met vaak ook nog aan een of twee zijden straatparkeren. Hierdoor blijft er vaak nog maar een
metertje over om langzaam verkeer te laten plaatsvinden. De kleinere oorspronkelijke pleintjes in de stad zijn
de plekken waar wel een openbaar leven kan plaatsvinden, en dat gebeurt dan ook veelvuldig. Echter ook hier
vindt er vaak nog parkeren op plaats. Het is duidelijk dat op veel van die plekken het autoverkeer en parkeren
eigenlijk niets meer te zoeken heeft, er zal dan ook moeten worden nagedacht over het autovrij of autoluw
maken van straten.
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Een aparte categorie van openbare ruimte binnen de historische stad zijn de kloostertuinen. Dit zijn groene
oases in de stad, maar vaak nog steeds niet publiek toegankelijk. Deze plekken. Bij herontwikkeling van
kloostergebouwen zal het dan ook verstandig zijn om te kiezen voor publieke functies, bijvoorbeeld faculteiten
van de universiteit.
Voor grootschalige toevoegingen aan het historisch weefsel is de 19e eeuw de aangewezen periode geweest.
Stadsparken en wandelboulevards werden aangelegd voor de gezondheid van de arbeiders. Deze waren dan
ook erg ruimte van opzet. Binnen de oorspronkelijke stad zijn er ook toevoegingen gekomen door afbraak.
Hierdoor kwam er lucht in de overbevolkte stad. De PI ace Sa int Lambert en de doorbraak richting Maas zijn
dergelijke plekken waar zo ruimte is gecreëerd.
In de Modernistische periode is er weinig openbare ruimte toegevoegd aan de stad. Sterker nog, de parken
en kades die in de 19e eeuw waren gecreëerd zijn voor grote delen verdwenen in die periode. Doordat dit
vooral heeft plaats gevonden op de rivieroever is daarmee het samenhangende netwerk van openbare ruimte
verdwenen. De stad werd van haar wortels afgesneden.
Pas vanaf ongeveer 1990 kwam er pas weer een herontdekking van de openbare ruimte binnen de
stedenbouw. Er werd dan ook gewerkt aan het gedeeltelijk autovrij maken van de Place Saint Lambert, en
vooral het parkeren op pleinen werd aan banden gelegd. Ook werd er weer aandacht besteed aan de kwaliteit
van de ruimte, materialen en beleving kwam weer voorop te staan. Er zijn echter nog vele uitdagingen op het
gebied van openbare ruimte.
Uit analyse blijkt dat er vrij weinig kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte aanwezig is in het dal. Dit is
vreemd, omdat dichtheden net op die plekken zeer hoog zijn (zeker voor Benelux begrippen). De ruimten
die wel nog aanwezig zijn zijn bijna zonder uitzondering gekoppeld aan vroegere waterwegen. Deze ruimten
hebben ook zeker nog wel kwaliteiten, maar door aanleg van wegen zijn ze versnipperd geraakt. Echter
door de stad weer te zien als een groot landschapspark en de wegenstructuur te bundelen, kan er weer een
samenhangend geheel van (groene) openbare ruimte ontstaan. Deze ruimten kunnen op die manier ook de
directe omgeving een kwaliteitsimpuls geven
De openbare ruimte van de stad hangt samen met het oorspronkelijke netwerk van waterstructuren. Door
het ontwerp van de openbare ruimte aan de karakteristieken van dat netwerk te koppelen zal er een logische
structuur gecreëerd worden die zal aansluiten of de aanpalende stad. Het netwerk van openbare ruimte in
de stad zal dan hersteld worden, en zal dan meteen fungeren als een soort \\Parkway" structuur voor het
langzaam verkeer. Het oppervlak voor publiek gebruik zal dan ook weer fors toenemen.
Door verschillende ruimten te creëren zullen er sferen ontstaan die aansluiten bij het karakter van de
aanpalende ruimte. Hoogstedelijk gebied krijgt een stedelijke invulling, terwijl de randzones een meer
landschappelijke invulling krijgen.
Een ander punt is het verbinden van gebieden, nieuwe toevoeging in de stad als de Mediacité kunnen met
behulp van de nieuwe voetgangerstructuur een snelle, maar ook comfortabele verbinding met stadscentrum en
station tot stand brengen.

MORFOLOGIE HUIDIG
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Morfologie
Morfologisch kan er vooral een onderscheid in type en korrelgrootte van de verschillende perioden gemaakt
worden. De historische bebouwing is kleinschalig en dus klein qua korrelgrootte. Het type van de bebouwing
is het best te beschrijven als een standaard Maaslands huis, dat men ook in Huy of Maastricht kan vinden.
Het enige verschil dat er met deze kleinere steden is vaak het aantal bouwlagen of de uitbundigheid van de
afwerking
Doordat de stad zulke rijkdom kende in de 19e eeuw is de Art-Nouveau alom aanwezig in de stad. In principe
blijft deze bebouwing echter binnen het patroon van de stad. Korrelgrootte en type zijn over het algemeen
niet heel veel veranderd.
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Zelfs het Modernisme heeft in grote delen van de stad nauwelijks invloed gehad op de korre lgrootte van de
bebouwing. Vaak werden een op een gebouwen afgebroken en vervangen door, wel vaak veel hogere, moderne
bebouwing. Alleen de gebouwen voor voorzieningen als een provinciehuis of een congrescentrum en de verder
gelegen nieuwbouwwijken als Droixhe hebben de typisch moderne korrelgrootte en typologie.
Het uitgangspunt is dat er geen programma toegevoegd zal worden aan de stad. Echter zijn er twee plekken
aan te wijzen waar er verbeteringen aan zijn te brengen in de structuur, zodat er een volledig gevelbeeld aan
de openbare ruimte ontstaat.
De structuur is echter wel bepalend voor het ontwerp van de ruimte. Het karakter en de functie van de
bebouwing wordt nadrukkelijk meegenomen.

MORFOLOGIETOEKOMST

Waterstructuur
Over de waterstructuur uit de verschillende perioden is niet veel te vertellen. Eigenlijk is de complete
structuur uit de verschillende perioden verdwenen en blijft alleen een restproduct van het industriële tijdperk
en modernisme over. De structuur is echter wel nog aanwezig in de stad, maar dan vooral met groene ruimten
en parken. Wat vooral opvalt, is de constante reductie van het oppervlak van de waterstructuur. Iedere keer
als er ruimte nodig was is er weer een stuk ingenomen. Het gevolg hiervan is dat er hoge muren nodig bleken
om het water buiten de stad te houden.
Hoewel in de stad veel te weinig ruimte is op waterberging te laten plaatsvinden heeft het toevoegen van
dergelijke structuren wel degelijk nut. Met de waterberging wordt enerzijds de oorspronkelijke binding van
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de stad met het water hersteld. Maar ook het symbolische effect is zeer nuttig, mensen worden weer meer
bewust gemaakt van de problemen die er spelen.
De echte waterberging zal voor de stad moeten plaatsvinden, met name de grote fabrieksterreinen zijn daar
uitermate geschikt voor. Door daar water te bergen op de juiste momenten wordt de piek in de stad zelf veel
minder hoog, Maar het betekent ook dat de oevers in de stad gebruikt kunnen worden als aanloop naar de
veel grotere buffergebieden met waternatuur.
Door die oevers in de stad aan te passen kan het contact met het water ook weer worden hersteld. Door het
creëren van lage oevers en pleisterplaatsen langs het water wordt het contact hersteld en wordt de Maas
weer een toegevoegde waarde in plaats van een noodzakelijk kwaad.

WATERSTR UCTU UR TOEKO MST

Onder: Ontwerpen met water (Eigen foto's)
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NETWERKVAN RUIMTEN
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Uit de voorgaande stukken blijkt dat er vooral ruimten ter ontwikkeling beschikbaar komen op de rivieroevers.
Het is ook dan een uitgelezen kans op weer naar het totale netwerk te kijken. Verbindingen kunnen hersteld
worden en buurten krijgen weer hun openbare ruimte terug. Je zou dan ook kunnen zeggen dat het weer
een verbeterslag voor het leefklimaat in de stad is, net zoals dat eerder ook is gebeurd. Het is dan ook de
bedoeling naar een oplossing te werken die verschillende van de eerder opgemerkte problemen oplost of in
ieder geval verbetert, maar dan behulp van een methode die uitgaat van het verleden, en niet zo zeer van het
alsmaar toevoegen van nieuwe zaken.

CONCEPT
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Door de verschillende thema's te combineren ontstaat er een conceptschema dat eer doet aan de individuele
elementen. Echter de combinatie van die elementen zou meer moeten opleveren als de som der delen. Het is
duidelijk dat het ontwerp gedreven is op de analyse, maar vooral ook de situatie ter plaatse.
Er zijn een aantal punt aan te wijzen als \\Hotspots" waar vele zaken samenkomen, en dus interessant zijn om
uit te werken. De verschillende gebieden zullen met een kleinschalige aanpak heringericht worden. Alleen
de ingreep in de wegenstructuur zal in een keer uitgevoerd moeten worden, voor de rest kan er met een
klein aantal projecten begonnen worden, met het doel om een vliegwieleffect te creëren. Hierdoor zal het
uiteindelijke netwerk van openbare ruimten zal pas na ruimte tijd zichtbaar worden. Dit doet ook eer aan de
opbouw van de stad, die ook niet in een nacht gebouwd is.
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IX.

Ontwerpoplossingen

Het plan heeft een aantal belangrijk onderdelen. Allereerst zijn er een aantal ontwerpprincipes waar aan
voldaan moet worden. In dit hoofdstuk zullen de algemene ontwerpprincipes toegelicht worden waarmee
voldaan kan worden aan de doelstellingen, terwijl er ruimte blijft voor individuele uitwerkingen.
Luik beschikt, net zoals meerdere Belgische rivier- en kustplaatsen over een heel kenmerkend rivierfront
Dit front is in de loop der tijd ontstaan op bestaande kavels. Echter er zijn vele panden vervangen in de
loop der tijd. Het front beschikt dan ook over veel verschillende aanzichten. Van historische panden, via ArtNouveau tot Modernisme en Post-Modernisme, ze zijn allemaal aanwezig. Het gevolg hiervan is dat het
aanzicht druk en rommelig oogt. Dit is geen zwakte, maar noopt wel tot terughoudendheid in het ontwerp.
Een druk eclectisch ontwerp zou het geheel over de rand kunnen duwen. In de plaats daarvan is vooral herstel
het uitgangspunt. Het plan is gebaseerd op uitgangspunten zoals ruimte voor de rivier, natuurlijke oevers en
zichtbaarheid.

Ruimte voor de rivier
Omdat de pieken en dalen van de neerslag in de toekomst verder uit elkaar zullen komen te liggen is het van
belang om dit mee te nemen in het ontwerp.
Allereerst is het van belang om het oppervlak van de doorsnede van de rivier te verhogen. Oevers hoeven
noodzakelijkerwijs niet lager te zijn, het is echter wel van belang om de capaciteit voor piekhoeveelheden
minstens op peil te houden, maar als het even kan deze te vergroten. Dit kan door oevers uit te vlakken.
Hierdoor kan het incidenteel voorkomen dat het zomerbed kleiner wordt, maar doordat de breedte toeneemt
van het winterbed is dit niet erg.
Anderzi jds is het ook van belang om het water zoveel mogelijk vast te houden in droge perioden. De stuw
stroomopwaarts houdt het water echter al vast om voldoende water richting Albertkanaal te kunnen sturen.
Het gevolg hiervan is dat de waterstand in de zomer constant is, echter het water komt hierdoor in de drogere
perioden bijna tot stilstand. Door middel van aanleg van een meer natuurlijke oever en grindbanken zal de
stroming in de zomer ook aanwezig blijven, en dus de rivier een frissere aanblik geven.
Links: Gevelbeelden aan de rivier (Eigen foto's)

RUIMTE VOOR DE RIVIER

Natuurlijke oever
Inspiratiebron voor de nieuwe oever is de natuurlijke rivier, met lage groene en hoge steenachtige oevers
wordt weer terug gegaan naar de oorsprong van de rivier. Net zoals bij een natuurlijk wandelpad zal de route
langs het water mee van hoog naar laag nivo gaan, terwijl de materialisering van het pad ook mee veranderd
van steenachtig naar meer zandachtig.
Door een voorzet te geven in het profiel van de rivier met het storten van grindbanken op bepaalde punten zal
de rivier zich weer op een natuurlijke manier kunnen ontwikkelen. Stroming zal weer beter zichtbaar worden,
terwijl het voor de onderwater cultuur ook van toegevoegde waarde zal zijn. Deze ontwikkeling zal zo veel
mogelijk vrij gelaten moeten worden, waardoor de oorspronkelijke ardennenrivier weer tevoorschijn komt.
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NATUURLIJKE RIVIER

Balkons van de stad
Op verscheidene punten ontmoeten stedelijke assen met een verscheidenheid aan functies de rivier. Hoewel
het ontwerp van de rivier leidend is zullen hier een soort van balkons langs de rivier gerealiseerd kunnen
worden. Door middel van ontmoetingsplekken zal stad aan de rivier gekoppeld worden. Deze balkons zullen
meteen de echte verblijfsruimten langs de rivier worden.
Het ontwerp van deze plekken zal uit een soort kruisbestuiving bestaan. Stedelijke elementen zullen
hoofdzakelijk op een landschappelijke wijze ingevuld worden, zodat er geen eilanden aan de rivier ontstaan.
Het devies op deze balkons zal vooral zien en gezien worden zijn. Door middel van verschillende elementen
zullen verblijfspiekken met zicht ontstaan, zonder dat er terug gegrepen wordt naar kunstmatige elementen.

BALKONS VAN DE STAD

Rivier in de stad
Op langere termijn biedt het koppelen van ruimten in de stad aan de rivier een toegevoegde waarde. Een
soort van "Parkway"structuur koppelt alle ruimten van de stad. Maar ook de terugkeer van open water in de
stad moet regenwater vasthouden en afvoeren. De plaatsen van deze aansluitingen worden bepaald door het
verleden. Oorspronkelijk aanwezige rivierarmen zullen weer zichtbaar gemaakt worden.
Hoewel die openbare ruimten nooit voldoende plaats hebben om het water van grote delen van de stad op te
vangen en te zuiveren kan het voor een klein gedeelte van de stad wel goed plaatsvinden, bijvoorbeeld voor
alle panden die direct aan die ruimte gelegen zijn. Dit zou dan kunnen resulteren in een soort verbondenheid
van gebouw en ruimte.
RIVIER IN DE STAD

Water als ontwerpelement
Los van de grootschalige waterafvoer kan het toevoegen van kleine waterelementen op hogere niveau's
op de kade de bewustwording van de waterstructuur bevorderen. Waterspeelplaatsen en fonteinen zullen
deel uitmaken van een groter netwerk van elementen in de openbare ruimte. Hierdoor krijgt de ruimte
meer aankleding en cachet. Vooral op de lange as door Outremeuse is dit een duidelijke plus, omdat er dan
aansluiting wordt gevonden met de stedelijke allure van die as. Door de verbinding van die verschillende
blauwe punten open vorm te geven, door middel van goten of iets dergelijks zal er een geleiding ontstaan van
de stad naar het water.

Samenvattend
Het allerbelangrijkst is dus de (oorspronkelijke) waterstructuur die de samenhang creëert. Echter de invloed
van het stedelijk weefsel mag niet vergeten worden. Dichtheden en functies zijn dan ook van belang voor het
gebruik van de ruimte. De waterstructuur bepaalt het karakter en gedeeltelijk de materialisering van de oever,
terwijl de stad de materialisering en uitwerking bepaalt.
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X.

Ontwerp

Per locatie zal er eerst met behulp van foto's en beelden van de bestaande situatie verkent worden wat de
problemen zijn en hoe verbeteringen aangebracht kunnen worden. Met behulp van deze informatie en de
elementen die het plan binden zullen ontwerpvoorstellen gemaakt worden. De plannen zijn in een aantal
verschillende tijdspaden ingedeeld.

Fase 1
Westoever Dérivation
De westoever wordt op het moment over de gehele lengte ingenomen door 2 rijstroken en een parkeerstrook
voor het noord-zuid verkeer. Vanaf het einde van de A25 uit de richting Maastricht wordt nabij Droixhe van
oever gewisseld door middel van een fly-over. Van daaruit volgt de weg de steeds smaller wordende oever
tot net voor het Pare Boverie. Kruisingen blijven uit, omdat er tunne ltjes zijn om het doorgaande verkeer
zo snel mogelijk door de stad te laten passeren. Doordat het eerste deel van de oever ruim is wordt de weg
daar geflankeerd door een monumentale bomenrij met platanen. Echter de rest van het traject is zo smal dat
er geen enkele plek voor groen is. Beton overheerst dan ook het hele beeld. Het gaat zelfs zo ver dat er op
gedeeltes een overhang is gecreëerd om de rijstroken te kunnen faciliteren.
Links: Quai de la Boverie (Eigen foto)
Onder: Quai de I'Ourthe
Rechts : Heringerichte Quai de I'Ourthe

TRANSFORMATIE
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Door het voorstel om de wegenstructuur als een ring rond Outremeuse vorm te geven
komt deze gehele oever ter beschikking voor herontwikkel ing. Dit biedt enorme kansen
om de stad weer aansluiting te geven op de rivier. Ook ontstaat er ruimte om de zeer
dichtbevolkte stad meer openbare ruimte te geven. Tegelijkertijd kan er ook extra
afvoercapaciteit voor de pieken van de rivier gecreëerd worden.
Langs de gehele westoever zal een recreatieve wandelroute ontstaan die de verschillende
bestaande en nieuw te vormen trekkers zal verbinden.
Onder en Rechts: Sfeerbeelden
Rechtsboven: Materialisering
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Er zijn een aantal herbruikbare elementen in het plan. Allereerst bieden de aanwezige autotunneltjes een
ideale conflictvrije route voor het recreatieve langzame verkeer. Voetpaden duiken door de tunneltjes, die wel
gedeeltelijk open gewerkt moeten worden om niet als onveilig ervaren te worden. Ook zal de monumentale
bomenrij op de Quai de la Dérivation behouden worden. Dit omdat deze bomen al een veel natuurlijker effect
aan de oever geven, ook zijn ze goed inpasbaar in de nieuwe oever.
De materialisering zal vrij sober zijn en aansluiten bij de oever. Natuurlijk gras en maaskeien voeren de
boventoon. Het voetpad op de kade zal een verwijzing vormen naar de laad en loskades die ooit in de stad
aanwezig waren. Dit wordt bereikt door de toepassing van boerenkasseien.
De scheidingswand tussen stad en rivier zal vormgegeven worden met een natuursteen die uit de directe
omgeving van de stad komt. Hierdoor zal de noodzakelijke muur voor het voorkomen van overstromingen veel
meer deel uitmaken van de totale oever. Verlichtingsarmaturen zullen vrij klassiek zijn om in het beeld te
passen.
Een aantal bijzondere plekken langs de oever zullen ingericht worden als verblijfplaats. Deze plekken zullen
ieder een eigen karakter krijgen. Hoewel er geen sprake is van pleinen op het moment hebben ze opvallend
genoeg wel pleinnamen, en dus zal de herinrichting die pleinen weer als plein laten functioneren, dus zien en
gezien worden. Op andere plekken langs de oever komt er ruimte voor recreatieactiviteiten. Een aanlegsteiger
voor jachten en een plek om te kajakken maken het beeld van het water als onderdeel van de stad compleet.

Place Théodore Gobert
De Place Théodore Gobert is een pleintje dat
gelegen is op het kruispunt van water en oude
radiaal. Met dat gegeven is het goed voor te
stellen dat het pleintje ligt op een punt waar
ooit een stadspoort aanwezig was. De straat
die verder loopt richting stad zelf is dan ook de
belangrijkste oude as van het eiland Outremeuse.
In de loop de jaren heeft deze as zich ontwikkeld
als voorzieningenstraat voor de buurt. Echter de
straat is smal en door het vele kort parkeren heel
chaotisch en gevaarlijk. Het pleintje vervult op
het moment vooral een parkeerfunctie. Net zoals
hele grote delen van Outremeuse is dat parkeren
maar voor een gedeelte voor de buurt, en het
overige deel als gratis overloop voor het centrumparkere n.

Boven: Place Théodore Gobert
Onder: Parkeren op het plein <Eigen foto)
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Door het plein gedeeltelijk en de centrale as door Outremeuse volledig verkeersvrij te maken ontstaat er
een langzaam verkeer as met een duidelijk einde langs de rivier. Dit einde is dan uitermate geschikt om een
verblijfsplaats te maken. Omdat het pleintje in de binnenbocht van de rivier ligt is een lage groene, maar
ook zandachtige oever een logische oplossing. Het plein zal vorm gegeven worden als een soort stadsstrand.
Een klein paviljoen draagt bij aan die strandsfeer. Voor de rest zal de vormgeving aansluiten bij de andere
onderdelen van de westoever.
Links: Heringerichte Place Théodore Gobert
Onder: Sfeerbeeld
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Place Sylvain Dupuis
Dit stuk van de stad behoort tot een van de dichtstbevolkte gebieden van de stad. Hoogbouw domineert. Het is
meteen ook het smalste deel van eiland in de Maas. Ooit was hier dan ook een doorsteek van water en waren
er dus 2 aparte eilanden. Op het moment wordt hele plein ingenomen door verkeer. Een tunneltje en een
Links: Geen zicht op de rivier (Eigen fotol
Midden: Place Sylvain Dupuis
Rechts: Heringerichte Place Sylvain Dupuls

TRANSFORMATIE

verkeerslicht met 3 opstelstroken naast elkaar nemen veel te veel ruimte in beslag. Echter zijn er toch nog
een aantal, meestal etnische, eetgelegenheden aanwezig. In de toekomst zal er in ieder geval een verandering
moeten plaatsvinden, omdat er een tramlijn ingepast zal moeten worden.
Met dit beeld in het achterhoofd is het niet lastig voor te stellen wat deze ruimte voor een stedelijke betekenis
kan krijgen. Door de hoge dichtheid van wonen kan het plein een grote groep van vaste gebruikers aan zich
binden. Deze verblijfsplaats is aan de buitenoever van de rivier gelegen en wordt volgens het totaalplan nog
eens steenachtig uitgewerkt. Beide zaken kunnen mooi gecombineerd worden met een oever die verdeeld is
in verschillende trappen. Deze trappen kunnen fungeren als een soort van balkon voor appartementsbewoners,
maar tegelijkertijd ook een aantrekkingsplaats voor het nuttigen van eten of drinken. Verder is het spel met
het water aantrekkelijk, doordat het aantal bruikbare trappen afhankelijk is van de waterstand. In de zomer is
een drijvend zwembad als extra mogelijk.
De verticale delen van de trappen zullen vormgegeven worden met steenkorven en natuursteen, terwijl
de kasseien, die eventueel wel iets fijnmaziger kunnen zijn, de bestrating blijven vormen. Om beschutting
te kunnen bieden zullen er willekeurig berken geplaatst worden, die echter wel vrij beperkt van omvang
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gehouden kunnen worden. Immers het moet wel
een zonnige plek blijven.

Pare Bovérie
In de nabijheid van het bestaande park is er veel
ruimte beschikbaar langs de oever. Echter deze

Linksboven Materialisering
Linksonder: Sfeerbeeld
Rechtsboven: Parkeerplaats nabij park
Rechtsonder: Parkeerplaats, weg en muur
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Boven: Materialisering
Onder: Nieuw uitgebreid Park langs het water
Rechts: Sfeerbeeld

ruimte wordt op het moment bijna geheel ingenomen door parkeren. Ook is er een betonnen muur aanwezig
om het relatief laag gelegen gebied te beschermen tegen overstromingen. Doordat deze locatie dicht bij het
pas geopende winkelcentrum Mediacité gelegen is kan er veel winst geboekt worden hier.
Door ruimte aan de rivier te geven op deze plaats worden er een aantal vliegen in een klap gevangen.
Allereerst ontstaat er een parkachtige oever die op een mooie manier de verbinding tussen de smalle
noordelijk gelegen oever en het park aan de zuidkant. Ook zal door de toevoeging van capaciteit van
ruimte aan rivier de waterkering minder hoog hoeven zijn. De bestaande brug verliest zijn functie voor het
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autoverkeer, maar kan hergebruikt worden voor het langzaam verkeer.

Fase 2
Oostoever Dérivation
Deze oever zal vooral in het teken staan van het verkeer. Er zullen twee rijstroken in noordelijke richting
overbl ijven. Dit is meteen ook de reden dat de aanpassingen aan deze oever in een later stadium kunnen
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plaatsvinden, immers die situatie is er op het moment ook al. Echter op langere termijn zal vooral het uiterlijk
van de weg veranderd moeten worden. De weginrichting is namelijk nog gebaseerd op het doorgaande verkeer
dat de stad jarenlang op deze manier passeerde.
Door de kruisingen gelijkvloers te maken zal de snelheid uit het verkeer gehaald worden. Overzichtelijke
kruisingen en een snelheidsregime van 50km/h zijn ruim voldoende om het stadsverkeer te verwerken. Het
parkeren langs deze weg zal voor een groot deel behouden blijven. De weg zal grotendeels in asfalt uitgevoerd
worden, alleen bij bijzondere plekken zal ter plekke veranderen.
De tunneltjes verliezen hun nut echter niet. De oever zal namelijk niet alleen gebruikt worden voor het
gemotoriseerd verkeer, maar ook voor het fietsverkeer. Door dat fietsverkeer op een pad van 6 meter langs
de rivier plaats te laten vinden en bij bruggen door de bestaande tunneltjes te laten duiken ontstaat een zeer
Links: Waardevolle bomen langs de oever
Midden: Oude oostoever
Rechts: Nieuwe oostoever
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aantrekkelijke fietsroute, die ook onderdeel uitmaakt van de RAVEL route langs de Maas. Het verticale
hoogteprofiel van dit pad is afhankelijk van het karakter van de oever, of op bepaalde plekken van bestaande
elementen als de tunnels en bomen. Want net zoals aan de andere zijde zal een gedeelte van de monumentale
rij platanen behouden blijven.
Deze oever zal in zijn totaal ook anders zijn qua materialisering. Vooral gladde natuurstenen bestrating zal
Linksboven: Materialisering
Linksonder en onder: Sfeerbeelden
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het beeld bepalen, dit om het fietsverkeer een zo
comfortabel mogelijke verbinding te bieden. De
groene gedeeltes van de oever zullen vooral vorm
gegeven worden door muurbeplanting. Ook zal
er gespeeld worden met voegen van bestrating.
Verlichtingsarmaturen vormen een geleiding langs
de rivier.

Place de la Dérivation
Ook aan deze zijde is er een plek die een bijzondere plaats inneemt, en een relatie aan kan gaan met het
tegenover gelegen Place Théodore Gobert. Op het moment wordt dit stuk gedomineerd door achterzijdes van
een woonblok, dat in niet al te beste staat is. Ook is er eek kleine ruimte tussen wegen dat gebruikt wordt
voor parkeren.
Links: Bestaande situatie pleintje
Onder: Restruimte (Eigen foto>
Rechts: Sfeerbeeld
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Linkgsboven: Materialisering
Onder: Sfeerbeeld
Rechtsboven: Bavière bestaand
Rechtsonder: Lege Ruimte Bavière (Eigen foto)

Door dit blok te verwijderen en te vervangen door een nieuw blok ontstaat een gezicht richting rivier heeft
en een afbakening van de pleinruimte. Dit nieuwe plein zal een soort waterspeelplaats worden, ondiep water
op een hoger niveau brengt de rivier naar de kinderen. De nieuwe bebouwing zou meteen een Maasmuseum
kunnen huisvesten, maar dit is niet noodzakelijk. Het plein zal, net zoals de andere reeds aanwezig ruimten,
klein van schaal worden en dus vooral aansluiten bij het buurtniveau.

Fase3

~E~

Nadat de oevers zijn vormgegeven wordt het
belangrijk om de koppeling met stad en oudere
structuren te maken. Uit de analyse blijkt dat een
aantal plekken aangewezen zijn om uit historisch
oogpunt een koppeling met de waterstructuur
terug te brengen.
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Site Bavière
Voor de herontwikkeling van de ziekenhuislocatie is onder andere door de landschapsarchitect Desvigne een
masterplan gemaakt. Dit plan gaat uit van het behoud van de twee nog aanwezig gebouwen en voegt voor de
rest heel wat appartementen toe aan het gebied. Ook zal de complementaire stedelijk as door Outremeuse
afgesloten met een waterpartij en toren.
Door de geplande gebouwen te behouden, maar de openbare ruimte om het gebied heen te veranderen, kan
er meteen een verbeterslag van het contact met het water gemaakt worden. Nabij de geplande toren zal de
oever op een lager aflopend niveau gebracht worden, zodat er gerecreëerd kan worden.
Onder: Nieuwe situatie Bavière
Rechts: Parkeren op de boulevard (Eigen foto)

Boulevard de la Constution
Deze boulevard, gelegen op een kleine zijtak van de rivier heeft op het moment een zeer stedelijke invulling.
Een dubbele en gedeeltelijk vierdubbele bomenrij en een groot aantal statige gebouwen maakt het een as van
formaat. Maar ook deze ruimte wordt weer gedomineerd door parkeren. Langsparkeren langs de straat en
dwarsparkeren in de middenruimte maakt het een grote parkeerplaats. Doordat op de oude ziekenhuis locatie
een plan ontwikkeld wordt dat volledig voorzien wordt van een parkeerkelder ontstaat er ruimte op het
parkeren op maaiveld niveau fors te verminderen.
Doordat deze tak van nature uit water afvoerde wil dat zeggen dat het een laag punt op het eiland gelegen is.
Door de middenberm weer terug te brengen naar een lager niveau kan deze tak dan ook gebruikt worden voor
de afvoer van overtollig hemelwater. Hoewel de capaciteit niet voldoende zal zijn om grote hoeveelheden af
te voeren maakt het vooral de kracht van het water weer zichtbaar in de stad. Echter bij lagere waterstanden
wordt het een kleine groene strook in de stad, die gebruikt kan worden voor recreatie van studenten en
andere gebruikers van de gebouwen aan de bou levard.
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In de nabijheid van het plan Bavière wordt de beschikbare ruimte groter. Deze ruimte zal gebruikt worden als
waterbuffer op het moment dat de rivier al veel water afvoert. Andersom blijft het water langer aanwezig in
perioden van droogte.

Rue Jean d'Outremeuse
De centrale as in Outremeuse is op het moment
eigenlijk geen echte as. De tussenpleinen zijn vaak
onderkomen en van relaties over de hele afstand
is weinig sprake. In het plan Bavière wordt al
een voorschot gemaakt op het afmaken van de
as. Echter de pleinen in de as kunnen een forse

Links: Sfeerbeeld
Rechtsboven: Materialisering
Onder: Pleintje zonder functie (Eigen foto)
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Boulevard Raymond Poincaré
Deze boulevard, ook wel eens autoboulevard genoemd, ligt aan de zuidzijde van de stad op een plek waar
vroeger de Ourthe stroomde. Deze Ourthe is echter verlegd met het ook op het verbindingskanaal richting
Rijn. Op dat moment is het gebied in gebruik genomen voor verkeer en in de loop der jaren helemaal vol
geraakt met verkeersstructuren. Langs deze strook liggen echter ook waardevolle panden zoals de oudste
hoogoven van Luik waar nu het industriemuseum gevestigd is.

Links: Sfeerbeeld
Rechtsboven: Aansluiting Boulevard Raymond Poincaré
Onder: Verkeer voert de boventoon (Eigen foto)
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Rechits: Nieuwe aansluiting Boulevard Raymond Poincaré
Onder: Sfeerbeeld

De functie voor het doorgaande verkeer is echter ook op deze weg verdwenen de laatste jaren. Door
ongelijkvloerse kruisingen en ingewikkelde kruispunten te verwijderen ontstaat in de middenberm een forse
ruimte. Ook deze is door het rivierverleden ook uitermate geschikt om regenwater af te voeren en meteen het
verleden weer zichtbaar te maken.
Omdat de ruimte veel minder stedelijk is zal er gekozen voor een wadi structuur met vooral gras, en geen
harde materialen. Deze ruimte zal voorzien worden van fiets en voetpaden zodat het langzame verkeer langs
de Ourthe op een passende manier richting stad afgeleid kan worden. Bij de aansluiting van de rivier zal er
een dam zijn die afgesloten kan worden als het nodig is.
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XI.

Conclusie

Al met al is het hele ontwerp in kleine delen uit te werken1 en kunnen deelplannen op kleinschalige manier
worden uitgevoerd1 zodat individuele buurten een kwaliteitsimpuls kunnen krijgen. In principe kan met de
eerder gestelde onderzoeksvraag pas echt goed beantwoorden op het moment dat het plan uitgevoerd1 want
zaken kunnen in de praktijk toch vaak heel anders uitpakken.
De Slow City methode is echter wel uitermate geschikt om een dergelijk complex gebied ter hand te nemen.
Ontwerpprincipes worden wel vastgelegd1 maar kunnen individueel toch fors van elkaar afwijken om het
betreffende gebied tot een succes te maken. Wel is het zo dat een goed resultaat afhankelijk is van het
begrip van de locatie. Pas bij een uitermate goed begrip van de stad zal er volgens de gebruikte methode een
bevredigend resultaat verkregen worden.
De fasering in het ontwerp is dusdanig opgebouwd dat na iedere fase ook gekozen kan worden om niet verder
te gaan met het proces. Hoewel niet aan te raden zullen ruimtes dan net zo goed kunnen functioneren. Dit
is de huidige tijd misschien wel een essentieel onderdeel van het proces1 immers projecten worden vaak niet
uitgevoerd of naar achteren geschoven.
In het ontwerpproces zijn een aantal zaken achterwege gebleven die eventueel nog verbeterpunten aan het
ontwerp hadden kunnen toevoegen. Vooral het uitvoeren van een uitgebreid onderzoek onder bewoners had
nog zaken aan het licht kunnen brengen. Maar uiteindelijk heeft de gebruikte onderzoeksmethode toch genoeg
gegevens opgeleverd om tot een passende uitkomst te komen.

Onder en Rechts: Sfeerbeelden
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