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voorwoord

Situering

-

open structuur met versnipperde
woon- en groengebieden
grote infrastructuren drukken
stempel op stadsstructuur
clustering van bebouwing in
centrum en rond (historische)
infrastructuur
grote en intacte groengebieden in
de periferie van de stad
strategische projecten in ontwikkeling of gepland
de belangrijkste attractiepolen in
de stad liggen vaak geïsoleerd en
zijn niet verweven met het stadsweefsel of met elkaar
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Thema 1: Schansbroek, wateroverlast en verdroging
optimaliseren waterhuishouding
Schansbroek
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Thema 2: groen-blauw netwerk als drager voor
integraal waterbeheer en de ruimtelijke structuur
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Kaart 4 : Situering thema's
en voorgestelde acties
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- integrale acties
herstel oude loop Stiemerbeek
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optimaliseren watervoorziening
de Maten
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- puntsgewijze acties
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herstel gebied "de dijken"
uitbreiden en verbeteren habitat
boomkikker
herinrichting vijvers en slambekkens
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hermeandering Stiemerbeek
inschakeling oude meanders
vismigratieknelpunt
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optimaliseren watertoevoer vijvers
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herstel verzakking inbuizing
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de ontwikkeling van het Groen
Blauw Netwerk, dit in dialoog
met zoveel mogelijk betrokken
actoren. Het masterplan bepaalt
de concrete ingrepen en acties die
de verandering in werking moeten
zetten, identificeert de middelen
die nodig zullen zijn en organiseert
de concrete fasering. Ook is het de
taak van het masterplan om na te
gaan hoe de verschillende acties
gecombineerd kunnen worden om
zo de noodzakelijke synergiën te
creëren, nodig voor de ontwikkeling
van een eenvormig stadspark.
Deze offerte bepaalt slechts
de mogelijke richtlijnen die het
opstellen van een masterplan
kaderen. Richtlijnen die door
het meerstemmige en complexe
proces van het opstellen van een
masterplan, bevestigd of ontkend
zullen worden. Eerst en vooral
omvat het onze lezing van de plek
en en zijn potentieel: ‘De vallei als
verbindend weefsel’. Daarna wordt
gekeken naar de transformatie
van de plek aan de hand van twee
verhaallijnen; het onthullen van het

Genks stadslandschap:

opheffen versnippering vallei
versterken droge verbinding
Thema 3: zacht recreatief netwerk
uitbouw zacht recreatief netwerk
ý
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Het Westerse planningsmodel is
opgebouwd rond het idee dat grote
plannen beter zijn dan kleinere, en
dat elke plek over een oneindige
capaciteit beschikt om zich telkens
opnieuw heruit te vinden(ook in
termen van beschikbare middelen
om dit te doen slagen) – de
maakbaarheid van de stad, zoals
dit wordt genoemd. Wij behoren
tot deze Westerse traditie, maar
wij zijn ervan overtuigd dat het
soms ook beter kan zijn om minder
te doen dan meer, alsook om
heldere prioriteiten te bepalen
omtrent wat eerst komt en wat
pas later. Articuleert het Groen
Blauw Stadspark de bestaande
stadsprojecten beter of biedt
het een waardig alternatief voor
het bestaande systeem van
stedelijke water management
in de vallei? Moet het Stadspark
eerst ontwikkeld worden of
volgt het veeleer op de nieuwe
ontwikkelingen rond het station?
Het masterplan zou op een
chronologische manier de
prioriteiten moeten definiëren voor

Synthesekaart

â

Bij aanvang waren we overweldigd door de grote
hoeveelheid aan bestaande plannen en projecten
voor deze site. Vele actoren die er elk hun eigen
ruimtelijke aanspraken maken en initiatieven die
zich blijven vermenigvuldigen. Geplande grote
investeringen, in de nabije of verre toekomst.
En de reformatie van de reconversie van het
economisch model dat de geschiedenis van
Genk gedomineerd heeft. Dit zijn geen kleine
veranderingen!

de stad in kaart
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Synthesekaart Genk

geen totaalontwerp maar slimme strategische interventies, missing links, gebruik
maken van bestaande elementen en
bestaande kwaliteiten onthullen

visie = van beek tot vallei,
of de vallei als connectief/
verbindend weefsel
Rechterpagina: De twee thema’s van de visie:
infrastructuur + superstructure (één kan
niet zonder de ander). Respectievelijk het
landschappelijk en het stedelijk raamwerk.
Diverse projecten volgens verschillende
rijdframes: quick wins (korte termijn),
groene vingers(middellange termijn) en
valleimatrix(lange termijn).
Het doel van de visie: het contact tussen de
Stiemerbeek en haar valleigebied te herstellen
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valleilandschap en het verwerven
van de diverse vormen van
stedelijkheid. De eerste verhaallijn
focust op de (groen – blauwe)
infrastructuur, terwijl de tweede
focust op de “superstructure”
(programma en mobiliteit). Omdat
het masterplan geen blauwdruk
plan vormt, behoren de acties of
projecten die dit masterplan moeten
realiseren ook tot verschillende
tijdshorizonten. Hier stellen
wij er ten minste drie voor: het
transformeren van de groen –
blauwe infrastructuur op lange
termijn(de zogenaamde matrix van
de vallei); de groene vingers die de
stadsprojecten verankeren in de
vallei op middellange termijn en
de quick wins op de korte termijn,
acties die bijna onmiddelijk kunnen
worden uitgevoerd, in nauwe
samenwerking met lokale actoren.
3
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: opvolgen en aansturen

: expertise toevoegen

: adviseren
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studiefases
1
lange termijnsvisie
T1. globale visie
T3. herstel natuurlijke waterhuishouding
T4. robuuste natuurverbindingen

medium termijnsprojecten
T2. visie op recreatieve & functionele verbindingen
T5. ontsnipperingsvoorstellen
T6. overgangszones tsn vallei en bebouwde ruimte

quick wins
T7. concrete maatregelen quickwins

Tijdspanne van het masterplanproces
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visie: van beek tot vallei
Te vaak wordt er naar de Stiemer verwezen
als een blauw of groen lint dat de stad slechts
doorkruist en te weinig wordt ze in de bredere
context van de vallei geplaatst. Ons voorstel
verbreedt de kijk op de beek tot de volledige vallei
en stelt zich tot doel om de beek opnieuw met
zijn vallei te verbinden, evenals de Genkenaren
opnieuw te verbinden met de vallei – zowel
functioneel als emotioneel.

Luchtfoto’s van de Stiemerbeek
vallei (http://http://www.bing.com/
maps/)

De toekomstige kwaliteiten van
de vallei hangen zeer af van de
betrokkenheid van de burgers, hun
participatie om de vallei opnieuw
deel te laten uitmaken van hun
dagelijks leven – een integratie
die complexer moet zijn dan
voorheen, en die diverse aspecten
omvat; van meer ruimte voor water
(en ecosysteem of productieve
diensten), tot een netwerk van
functies en paden, die zowel langs
de vallei lopen, als deze kruisen.
Enerzijds kijken we naar het
complete geheel en proberen we er
het volledige water management
systeem in te verwerken. De
collectoren langs de Stiemer
blijven, maar meer en meer regen
– en grijs water wordt lokaal, in de
vallei, opgevangen en behandeld,
vooraleer het ofwel infiltreert ofwel
terug geloosd wordt in de rivier.
Dit stelt ons niet enkel in staat om
het verdrogen van de beek te aan
te pakken, maar ook om kwesties
gerelateerd aan aan de kwaliteit
van het water aan te pakken: omdat
minder regenwater de collectoren
zal bereiken, kunnen overstorten
beperkt worden, tot uiteindelijk

een volledige ontkoppeling ontstaat
tussen deze en de Stiemer, wat
resulteert in het transporteren van
enkel zuiver water. ...Een verbinding
tussen de Hoge Kempen en de
Demervallei…
Anderzijds stelde een bredere
kijk van de beek naar haar vallei
ons in staat om de vele bestaande
kwaliteiten en plannen aan de
rand van de vallei te observeren.
Niet enkel werden de grote
attractiepolen zoals CityMined,
Thor Park en de op til staande
Sportcampus gelokaliseerd,
maar ook de kleinschalige
burgerinitiatieven die de interesse
of fascinatie voor de vallei
reflecteren. Mede dankzij al deze
activiteiten op de randen, bezit
de vallei het potentieel om uit te
groeien tot een verbindend weefsel,
dat de vele paden en gebruiken aan
de periferie verbindt.

VAN ...

VERBORGEN VALLEI

... TOT

WATER SENSITIVE VALLEY
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DOORSNEDEN BEEKDAL

VERBOST EN AAN ACHTERKANT STAD

DOORLOPENDE ZACHTE VERBINDINGEN

MAGNEET VAN DAGELIJKSLEVEN

Van links tot rechts: (1) van een verborgen
in zichzelf gekeerde vallei afgekeerd van de
stad en haar grote transformatiesites, tot
een levendige bruizende vallei verknoopt
met het weefsel van Genk en haar grote
transformatiesites; (2) van een door grote
infrastructurele werken doorgesnede vallei,
waardoor ze niet meer als een geheel ervaren wordt, tot een heldere trage netwerk
die een aantal cruxiale missing links en
zichtbare entrees bevat; (3) van een onvindbaare vallei, aan de achterkant van de
stad, wiens randen zijn verbost, naar een
magneet die boeiende programma’s aan
zich trekt.
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infrastructuur en “superstructure”
Kansen waarom de vallei
potentie
1 Abeek metgrote
aangrenzende
moerasgebiedenheeft om
Landschappen Heide, vennen, bossen Kamp Beverlo / Valleicomplex Zwarte beek / Dommel-Bollisserbeek
een bruisend stadspark te worden!
LANDSCHAPPELIJK RAAMWERK
de vallei verbetert de leefbaarheid van de stad,
1 Mangelbeekvallei, S chietveld van Helchteren, Ruiterskuilen, O phovenerheide, O udsberg en omgeving
verbindt de grote landschappen en voegt een

nieuw landschap toe aan de stad: het beekdallandschap.
STEDELIJK RAAMWERK
de vallei verbindt de polycentrische stad en haar
grootstedelijke transformaties en biedt ruimte aan nieuw
programma.
Bosbeekvallei

eenheid
IHD-gebieden
terreinen

TERRIL VAN
ZWARTBERG

Luciebos

TERRIL VAN
ZWARTBERG

Heiderbos
ZOO VAN
ZWARTBERG

Klaverberg

Ruwmortelven

TERRIL
WATERSCHEI

De Teut-Tenhaagdoornheide

TERRIL
WATERSCHEI
KOLENSPOOR

Bosbeekvallei
THOR PARK
TERRIL VAN
WINTERSLAG

TERRIL VAN
WINTERSLAG

Oleander heide

Stiemerbeekvallei
C MINE
SPORTCAMPUS

HERMES

C MINE

Nationaal
Park Hoge
Kempen

SPORTCAMPUS
HERMES

CENTRUM

CENTRUM

2 Bokrijk- Het W ik
Melberg

Schiepse
Bos

De Maten

Katvennen
Kolderbos

ENA
UITBREIDING

Hei en
Meibos

ENA
UITBREIDING

Caetsbeekvallei

Links, het infrastructuur: De Stiemerbeekvallei heeft de potentie om uit te groeien
tot centrale ecologische groene ruggengraat, nauw verweven met de stad, de Genkse
stadsbossen, de grote transformatiesites met haar poorten naar de grote IHD
landschappen. Samen vormen ze een functioneel robuust ecologisch netwerk, kleuren
ze de stad en verbeteren ze de leefbaarheid van Genk. De vallei voegt een nieuw type
landschap toe aan het raamwerk; het beekdallandschap met haar bijzondere gradiënt van
natte naar droge natuur.

Rechts, het superstructuur: De groene ruimte in en rondom de vallei wordt uitgebouwd
tot een corridor voor langzaam verkeer en recreatie, verknoopt met de de polycentrische
stad en haar grootstedelijke transformaties. De vallei biedt ruimte aan een nieuwe
programmalaag die als aanvulling kan dienen op de ontwikkelingen rondom en aan het
Kolenspoor, het centrumgebied, C-mine, Thorpark en de Sportcampus. Samen vormen ze
een afwisselende recreatieve en landschappelijk lus in de stad.

6

GBS STIEMERBEEKVALLEI TE GENK

OO2903 D

infrastructuur: het valleilandschap onthuld

Boven: wij vinden dat de vallei naast een esthetische en recreatieve en landschappelijk
functies bovenal ook gekoesterd moet worden om haar productieve kwaliteiten.
Bovenstaande analyse (eerste 3 beelden zijn gebaseerd op een onderzoek van dhr. C. Nolf)
laten zien dat de vallei altijd een productielandschap is geweest; Eerst voor agrarisch
gebruik, later voor de mijnindustrie en bij de groei van de stedelijke ontwikkeling, als riool-

AFKOPPELEN

meekoppelen aan andere projecten als
transformaties/ renovaties of
herprofilering straten

TIJDELIJKE BERGING

PIEK BERGING & INFILTRATIE

bergen, hergebruik en infiltratie van regenwater

VERTRAAGDE AFVOER

bergen en infiltratie van regenwater

en afvoerfunctie voor de stad. Anno 2016
willen we de vallei een nieuwe rol geven; de
rol van Zuiveringsvallei die bergt en buffert
en bij zware regenval de overstorten van
het riool zuivert.

PIEK BERGING, INFILTRATIE &
ZUIVERING

Verdroging beekdal tegen gaan door opvang kwel in
parallel beeksysteem. Bij piekbuien stort het
(verdunde)rioolwater middels een drempel over op
helofytenfilter alvorens het water in de beek wordt
geloosd. Zowel de omleidingen van de overstorten als het
paralelle beeksysteem kunnen gefaseerd worden
aangelegd.

AFKOPPELING

meekoppelen aan andere projecten als
transformatie/ renovatie of
herprofilering straten

afkoppelen oppervlaktewater
van gemengd riool
helofytenfilter

7

bergen, hergebruiken
en infiltreren
regenwater

kwelstromen

kwelstromen

vuilwater

afkoppelen oppervlaktewater
van gemengd riool

helofytenfilter

bij piekbuien overstort van vuilwaterriool naar
helofytenfilter, na zuivering wordt
schoon water ingelaten in beeksysteem

in geval van afkoppeling regenwater
én afkoppeling bovenstroomse bron kunen op termijn
delen van het oude beekprofiel worden gebruikt
als fiets-of wandelroute

bij piekbuien overstort naar
helofytenfilter, na zuivering wordt
schoon water ingelaten in beeksysteem

vuilwater

Boven: schema waarbij de gehele
doorsnede van de vallei wordt ingezet om
(regen-) water vertraagd af te voeren, te
infiltreren, bufferen en bergen.
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Onder: gefaseerde strategie voor de ontwikkeling van een zuiveringsvallei waarin de hele
vallei maar ook de plateaus worden ingezet om regenwater vertraagd af te voeren, te
bufferen en te zuiveren.

overstorten naar beek
mogelijk overstromingsgebied
effectief overstromingsgebied
verdrogen vallei
beken
beken ingebuisd
St

HVA deelbekken

ek

be

er

iem

Fase 0 Rechte verlaagde beekbedding met betonnen
randen en laagdrempelige riooloverstorten.

Stie
mer
beek

RWZI

Sp

ab

ee

k

Fase 1 Overstorten op beek worden omgeleid via
helofytenfilter en gezuiverd alvorens in de beek te
worden geloosd.

PELING REGENWAT
ER
KOP
AF

k

k

ee

rb

hte

Ac

Sti

em

erb

eek

bee

er
wij

Dorpsbeek

Mienbeek
Winterbeek

Fase 2 Regenwater wordt waar mogelijk afgekoppeld en
via kwel, wadiís en cascades opgevangen in parallelle
beek in vallei.

Dautenbeek

Fase 3 Eventueel kan op (zeer) lange termijn, de beek
in betonnen bedding worden opgeheven of kunnen de
betonnen randen worden verwijderd. De collectoren
kunnen blijven liggen.
Linksboven: schema van de waterproblematiek; verdroging van de vallei,
overstromingsgevoelige gebieden, vervuiling van de beek door overstorten van het riool
en plaatselijk; verzakkingen zorgen ervoor dat het systeem onder druk is komen te staan.
Linksbeneden: bestaande landbouw activiteiten op vallei.
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Filteren piekafvoer riool

een gestresseerde vallei
De rechttrekking van de
beekloop met bijbehorende
oeverversterkingen veroorzaakt
een snellere afvoer van het
beekwater. Rondom de beek en
vooral stroomafwaarts ontstaat
wateroverlast. Bovendien is de
relatie tussen de beek en haar vallei
verbroken. De vallei verdroogt door
de versnelde afvoer van de beek.
Bij piekbuien stort het riool over
in de beek. Dit heeft een negatieve
invloed op de waterkwaliteit.
Daarnaast is de Stiemerbeek op
veel plaatsen ingekokerd. Door al
deze ingrepen heeft de Stiemerbeek
haar natuurlijke functie als
beekvallei met een hoge waarde
voor planten en dieren voor een
groot deel verloren.
We bevinden ons in een tijd waarin
onze relatie tot natuur binnen
steden radicaal geherformuleerd
wordt. Natuur is meer dan de
esthetische achtergrond voor ons
dagelijks leven. Terwijl processen
van verstedelijking toenemen op
globale schaal en met een snelheid
die voorheen ongekend was, komt
de capaciteit van de natuur om
zichzelf te regenereren in het
gedrang. We kunnen het ons niet
veroorloven om onze problemen
ergens anders heen te verplaatsen.
We moeten de verantwoordelijkheid
nemen voor wat wij als gebruikers
in deze natuur doen. We moeten
ons eeuwenoud hygienistisch
contract met natuur, dat ons
de illusie gaf in staat te zijn
om complexe, metabolische
processen te controleren, herzien.
9

In plaats daarvan moeten we
onze volwaardige rol opnemen
als co-producent van een nieuwe
metabolisch evenwicht tussen
stad en natuur. Water speelt
ongetzijfeld een belangrijke rol:
de systematische onzichtbaarheid
van waterlopen in onze steden,
hun inefficiënte kanalisatie en
het versneld transport, verdrogen
van rivieren, verlagen van
grondwatertafels en verontreinigen
van oppervlaktewaters.
Water wordt nooit beschouwd als
een holistisch ecosysteem, voorzien
van een ongelofelijke capaciteit
om zichzelf te zuiveren en te
reguleren, en dat verschillende
ecosystemische diensten voorziet,
waaronder bevoorrading, regulering
en ondersteuning, alsook culturele
en spirituele diensten. In ons
voorstel stellen we de aanpassing
voor van de bestaande blauw –
groene infrastructuur in functie van
verschillende functies:
- Het vertragen van de
waterafvoer(in plaats van deze te
versnellen), en dus het hervullen
van de grondwatertafel en het
voeden van de vegetatie op de
bodem;
- De capaciteit om zichzelf te
zuiveren(voornamelijk door het
construeren van een systeem van
moerassen/draslanden);
- Het gedeeltelijk sluiten van
de voedingsstoffencyclus,
waarin verontreinigende stoffen
omgezet worden in nutriënten
voor landbouwgewassen en
biodiversiteit;
- Aandacht voor esthetische en
recreatieve mogelijkheden.

Afkoppelen regenwater

t=0

Maken parallelle beekstroom

t=7

t=2

t=1

t=3

t=3

t=2

t=1

t=2

t=8

t=2

t=1

t=1

t=5
t=4
t=3

Beek

Helofytenfilter

Overstort voor piekbuien

Afkoppelen regenwater

Infiltratie in wadi’s

Afkoppelen regenwater

De Stiemerbeekvallei is een ecologisch zeer waardevolle corridor. Daarom
is het van belang om te investeren in haar ecologische kwaliteiten en haar
verbindende functie.
Echter de transformatie van een verdroogde overstromingsgevoelige
vallei met soms matige waterkwaliteit naar een natuurlijker systeem gaat
niet over een nacht ijs en kost tijd. Daartoe dient de strategie flexibel en
intelligent te zijn. We hebben een systeem ontwikkelt dat gefaseerd kan
worden uitgevoerd, naar gelang er gelegenheid, geld en mogelijkheden
zijn. De fasering kan mee liften op eventuele transformaties, beheerrondes,
of herstelwerkzaamheden van de stedelijke omgeving. Iedere stap in de
fasering maakt de vallei een beetje productiever en rijker. We hoeven niet
per se toe naar een natuurlijk systeem. Enige doel is om de vallei weer
werkend en productief te laten zijn. Een proces dat tijd kost maar waarvan
de ontwikkeling op zich als een attractie en parkfunctie kan zijn.

Kwel

Parallelle beek

Beek

Boven: overstorten van het riool worden
eerder afgekopeld op parkachtig
vormgegeven helofytenfilters die bij
piekbuien het verdunde rioolwater schonen
alvorens het in de paralelle (en zuivere)
beek te laten.
Vertraagde afvoer regenwater: waar
mogelijk regenwater afkoppelen en
infiltreren, bufferen en transporteren
naar de vallei. Via wadi’s en cascades
langs straten en wegen die haaks liggen
op de beekvallei. Deze assen worden
beplant zodat nog meer regenwater wordt
opgenomen om de druk op de vallei te
beperken.
Opvangen kwelwater en geschoond
regenwater in parallele rivier met
overstorten naar de beek.
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Progressieve strategie voor de bosomvorming
Beekdalen zijn bij uitstek gradiëntrijke landschappen. De waterhuishouding heeft een belangrijke
ruimtelijk structurerende werking op de vegetatie. Factoren als
kwel, kwelintensiteit, inundaties,
stagnatie en al of niet geremde
afvoer van beekwater onder invloed
van verschillen in verval dragen bij
aan de grote verscheidenheid aan
veenvormende en niet-veenvormende plantengemeenschappen
en habitattypen. De ingrepen in de
waterhuishouding zijn dan ook van
grote invloed op de vegetatie van het
beekdal.
De Stiemerbeekvallei is op veel
plekken erg dicht bebost geraakt.
Al fietsend door de vallei heeft men
het gevoel dat men door een koker
rijdt; het bos groeit veelal tot aan
de zone van de collectoren en de
rechtgetrokken beek. Het bos in
en rondom rondom het beekdal is
afwisselend van samenstelling en
structuur. Natte en droge eiken en
beukenbossen wisselen elkaar af.
Op delen overheersen echter dennen en bospest waaroor er weinig
licht op de bodem valt. Ecologisch
gezien zou de vallei nog rijker en
interessanter kunnen zijn.
Middels het verstrijken van de tijd,
afsterven, selectieve oogst van
exoten, vernatten en vergraven
worden de bijzondere gradiënten
van nat naar droog, van open naar
gesloten en van hoog naar laag over
de hele doorsnede van het beekdal
weer afleesbaar gemaakt.
Op de droge flanken van het beekdal
kan men beginnen met het selectief
oogsten van exoten waardoor er een

fase 0

fase 1

fase 2

fase 3

dynamischer en interessanter bos
ontstaat met donkere, gesloten en
lichte, open plekken. Tevens biedt
de toename in randlengte van het
bos ruimte aan de ontwikkeling
van nieuwe zoom-mantelvegetatie,
zo belangrijk voor het stimuleren
van biodiversiteit. Het bos krijgt
tegelijkertijd wat meer variatie in
leeftijdsopbouw, belangrijk om het
bos gezond te houden.
In de natte delen kan men parallel
aan de gefaseerde ingrepen in het

watersysteem Elzenbroekbos en rietland afgewisseld met hooilandjes
gaan ontwikkelen. De broekbossen
zorgen ook voor de opname van
kwel en geinfiltreerd regenwater, en
dus voor de verdere vertraging van
de afvoer.
Hiernaast een schema in de tijd van
hoe het landschap in de vallei langzaam getransformeerd kan worden
in een rijk dynamisch en afwisselend beekdallandschap.
10
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de diverse vormen van stedelijkheid verweven
De stad is een samenstelling van zeer diverse
vormen van stedelijkheid: de betekenisvolle
plekken en landschappen, de lokale identiteiten
van de deelwijken, of de verbeeldingskracht van
de koeltorens, de mijnsites of de watertoren... zijn
obderscheidend en laten de inwoners toe om zich
te oriEnteren en een gevoel van verbondenheid
te ontwikkelen. De vallei zal hieraan bijdragen
om uiteindelijk het bindend element te worden,
de plaats waar alle identiteiten samenkomen en
verweven.
In het boek ‘Genk, Rasterstad’ wordt
een intrigerend beeld van Genk
geschetst, waarin het wordt afgebeeld als een netwerk van “hubs”
en “spokes”. Dit netwerk moeten
MIJNCITES
we versterken en verder ontwikkelen, tot diep in de vallei, waarbij
WATERSHEI
alle actoren die in het gebied verWINTERSLAG
KEMPISCH PLATEU
blijven, betrokken worden. Zowel op
functioneel als emotioneel niveau:
MIJNCITES
door het voorzien van voldoende
toegang en mogelijkheden om te
WATERSHEI
WINTERSLAG
gedijen in de vallei en tegelijkertijd
KEMPISCH PLATEU
de nodige visuele en emotionele
verbindingen te maken tussen de
vallei en zijn wijdere omgeving. Een
GENK
verbindend weefsel, gevormd door
WIESMEER
het oppervlaktewater(voor infiltratie
GENK
retentie en opslag), evenals door
WIESMEER
passages en memorabele momenTERBROEK
ten.
TERBROEK
Het is in de randen van de vallei
ZUTENDAAL
SLEDERLOO
waar levendige plaatsen eerst ontZUTENDAAL
SLEDERLOO
stonden en zich ontwikkelden: eerst
als productieve gehuchten, later als Woeste
gronden
Woeste Woeste Aangeplant
Beken
AlbertKanaal
Aangeplant
Woeste
gronden
Beken
en en
AlbertKanaal
grondengronden bosbos
geplande residentiële tuinsteden,
Boven, “Rasterstad” (BUUR, 2014).
daarna als cosmopolitane commerBeneden, de relatie tussen de vallei en de
ciële straten. Deze plaatsen blijven
nederzetting door de eeuwen heen.

OPGLABEEK
bedrijvterrein

houthalen oost

houthalen oost

ZWARTBERG
bedrijvterrein

ZWARTBERG
bedrijvterrein

NOORD
bedrijvterrein

OPGLABEEK
bedrijvterrein

WATERSHEI
BUSINESS PARK

WATERSHEI
BUSINESS PARK

NOORD
bedrijvterrein
HERMES

bedrijvterrein

AANPLANTING
DENNENBOS
VOOR
MIJNSCHACHTEN
AANPLANTING
DENNENBOS
SPARTACUS
VOOR
MIJNSCHACHTEN

HERMES
bedrijvterrein

SPARTACUS 3
SPARTACUS 3

1

SPARTACUS 1

WOONTUITBREI-

WOONTUITBREIDINGSGEBIEDEN
DINGSGEBIEDEN

Tuinwijk
Tuinwijk

enUitbreiding
Beken en Beken
Spoor Spoor
Uitbreiding
AlbertKanaal
AlbertKanaal
bedrijventerrein
bedrijventerrein

Uitbreiding
Uitbreiding
woongebied
woongebied

Verschillende
opties
Verschillende
opties
Spartacus
Lightrail
Spartacus
Lightrail
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de creatieve energieEn van de stad
aantrekken:van de MAKERS tot de
Tuin van Betty. We moeten enkel
deze positieve atmosferen in de vallei te betrekken om bij te dragen tot
het creEren van inclusieve plaatsen.
De vallei heeft minstens twee richtingen. De longitudinale richting
van de beek en de transversale
dwars door de vallei. Beide zijn even
belangrijk: gaande van het THOR
– park tot Termien en Slagmolen,
slenterend doorheen de rustige
kant van de Stiemer of kiezend voor
de kosmopolitische karakter door
middel van de Stalenstraat en de
Vennestraat. En de vallei oversteken
van de Centrumstad en Stalen naar
Waterschei of Winterslag, langs
één van de vele rustige paden of
de Emile van Dorenlaan volgend.
Beide moeten bijdragen tot een
eenvormige ontwerp voor de vallei:
de ene omvat de continuIteit van de
vallei, de andere toont de diversiteit
aan gebruiken en gebruikers in de
randen van de vallei. Indien je levendige plekken wilt ontwerpen, moet
je volgens Richard Sennett ambiguë
randen tussen verschillende delen creEren. In principe moet je de
aandacht verleggen van het centrum naar de excentrieke gebieden.
Sennett stelt daarbij een verschil
tussen twee types van randen: gren13

OO2903 D

Boven, Programmatische activering van de
vallei. Beneden: verschillende functies op
de randen kunnen van zichtbare poorten
profiteren als ancherplaatsen op de vallei.
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KRC GENK
GENK NOORD
Minderbroedersite

Waterschei
Ziekenhuis
Abdre Dumont

THOR-Park

THOR-Park

Stalen
Vogelsberg
Stalenstraat

Oud - Waterschei

Oud -Winterslag
Terril Winterslag
AFF
HERMES

C-Mine

Fablab

C- Mine

Sportcampus

Sportcampus

Stadsmakers
Tuin van Betty
Campus Bret

Boxbergheide

Winterslag

Vennestraat
TC Winterslag
Dierenasiel

Slaghuis

Molenblook

Heempark

Stadstrip

Hasseltweg

Ziekenhuis
Oost - Limburg

De Maten

Eik
Termien

Vlakveld

Dinsel

GENK ZUID
KOLENHAVEN

Centralities: clusters/ polen

GENK ZUID
RECHTEROEVER

GENK ZUID
LINKEROEVER

Links: taalrijke initiatieven en
vereniging zijn al actief in Genk (De
Andere Markt, Stadsmakers, Tuin van
Betty, TransitieGenk...). Om de vallei
programatisch te boosten, hebben de
lokale actoren een belangrijk rol erin te
spelen. Verder, elk wijk

Urban milieux: identities
zen en kanten. De grens is een rand
waar entiteiten eidigen, terwijl de
kant een rand is waar verschillende
groepen in interactie gaan. Dit is
reeds gaande: de rand van de vallei kan beschouwd worden als een
uitwisselingszone. Het enige wat we
moeten doen is de bestaande functies en gebruikers van de randen
naar de vallei halen: de vitaliteit van
de randen naar het centrum van de
vallei trekken.

Enclaves en lint:
We willen geen volledige restauratie
van de pré –industriEle vallei. Minst
van al in termen van het herstellen van continuïteiten. Afzondering,
het crëren van enclaves en stilte
gebieden,... zijn slechts enkele van
de positieve aspecten die de vallei
– Dwarsende zegen veroorzaakten
als een toegevoegde waarde voor de
vallei.
Natuurlijk hebben meerdere plannen de strategische positie van de
14
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vallei erkend als een verbinding
tussen verschillende stadsprojecten en stellen ze het gebruik als
een ader voor zachte mobiliteit
voorop. De vallei heeft de plaats en
de kwaliteiten daarvoor. Toch kan
de schaal van sommige infrastructuur die de vallei doorkruist als
een obstakel ervaren worden. Onze
conclusie bestaat erin dat niet alle
obstakels drastisch moeten verwijderd worden om de continuIteit van
de bewegingen te garanderen... ze
kan ook worden vermeden door ze
te omzeilen. Soms kan het interessant zijn om de infrastructuur te
doorkruisen en om een verre kijk op
de beek te behouden. Andere keren
zal het beter zijn om voor minder
dure doorgangen te kiezen, voornamelijk gericht op het voorzien van
doorgang water en fauna en kan het
fiets – en voetpad aansluiten op de
bestaande paden en straten.
Bouwen aan een zachte netwerk:
De missing links in het bestaande
langzame netwerk worden hersteld.
Een lange parkboulevard waarop
gefiets en gewandeld kan worden,
volgt van noord tot zuid de hele
vallei.
De boulevard verbindt de dwarswegen die de vallei kruizen en verknoopt de vallei met de weefsel van
de stad. Dit systeem van lusvormige
routes gaat een perspectivische
verbinding aan met zijn omgeving
en maakt de vallei weer voelbaar tot
een eenheid. Het lusvormige systeem van paden tussen stad en vallei maakt dat de bewoner, passant
of toerist zowel een kort ommetje
of een lange wandeling kan maken.
Op grote knelpunten zoals de E314
wordt gezocht naar elegante oplossingen voor mens als dier.
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stadspark: een procesaanpak
We stellen een procesaanpak voor waarin de kennisopbouw over het gebied en haar transformatie in samenwerking met al de actoren gebeurt.
Landschap ontstaat door menselijke activiteit en
perceptie. Daarom is het van belang om de courante acties en belevingswaarde in rekening te
brengen tijdens de analyse en van bij het begin de
betrokkenheid van burgers te verzekeren.

Park Groot Schijn, Antwerpen

2009-2014

Stadspark vraagt om samenwerken en actieve participatie inwoners Genk: (van links
naar rechts) Yanweizhou Park; Evergreen
Works , Toronto; IBA terrassen, Hamburg;
Source de Friche, Brussel; Park Groot
Schijn, Antwerpen; Bezoekerscentrum in
Emscher Village, Duitsland.

Om een groots landschapsontwerp
naar voor te schuiven, proberen
we de bestaande kwaliteiten bloot
te leggen en ze in te zetten voor
een geleidelijke transformatie
en toe-eigening van de vallei.
Een stadspark moet samen met
burgers, middenveld, private
ondernemers en overheid
opgebouwd worden. Zo een
collectieve ruimte is afhankelijk van
de bereidheid van alle verschillende
actoren/spelers in het gebied om de
transformatie ervan mee te dragen.
Die actoren/spelers meehelpen
aan het bouwen van een gedeelde
identiteit van de vallei, zowel
met zijn concrete acties als met
de waarden dat ze op het gebied
projecteren. Die identiteit houdt
zowel verband met de fysische en
biologische kwaliteiten van de site
als met haar culturele identiteit en
gebruikswaarde.
Een verhoogde gebruikswaarde van
de vallei resulteert in een andere
relatie tussen de beek en de stad:
het verhaal van een lineaire park
die de verschillende attractiepolen
linkt wordt plots het verhaal van het
verbindend weefsel, het spinneweb
dat alle verschillende activiteiten
van elders vangt en verbindt.

Een dergelijke transformatie van
het gebied is per definitie een
iteratief proces dat inspeelt op
evoluerende inzichten. De actoren
worden uitgenodigd hun kennis
en expertise, maar ook hun
concrete voorstellen met elkaar
te delen. Bijbehorende mogelijke
acties zullen ingepland worden, in
termen van tijdsspanne, schaal,
middelen en partnerschappen.
Deze verzameling van acties en
projecten zal op een STADSPARK
TIMELINE worden uitgezet, een
soort werkkalender die de diverse
termijnen combineert: de korte
termijn van de quick wins (beheer
en toeeigenen), de middellange
termijn van de groene fingers
(regeneratie en hervervinden), en de
lange termijn van een nieuw matrix
(natuur- en waterbeheer).

16
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1. Uitkijktoren.
2. Wadi’s en cascades als connectors met de stad.
3. Parkachtig vormgeven-helofytenfilters.
4. Picknick op water.
5. Baken gebouwd met vallei sedimenten.
6. Eetbare schoolplein.
7. Monumentale as vallei richting.
8. Gateway in het landschap.
9. Ontsluitingspaden op / rond / aan het water.
10. Nieuwe voorzieningen langs de rivierfront.
11. Terras voor de vallei.
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Links: 1. Energyville rechtstreeks naar
Stiemerbeekvallei.
2. RUP Dumontlaan.
3. Vijvers voor aquaponics en piscikultuur.
4. Collectieve manege.
5. Lit moestuinen op schansbroek.
6. Fonteinen als trek pleister en
picknickbalkonen.

6
3
2

1
4

5

Doorsnede in het brongebied van de
Stiemerbeek; het Thorpark, tevens
de entree naar de vallei. Gezien
de verzakkingen door het mijnen
kan het water niet meer op een
natuurlijk manier gravitair lozen.
Echter het regenwater en water
dat valt op de verhardingen wordt
middels wadiís, greppeltjes en open
goten vertraagd afgevoerd richting
beekdal. Een robuuste structuur
van hagen begeleid de bezoeker,
passant of bewoner richting de
vallei.

18
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Doorsnede met links de aansluiting naar
Xentro en het stationsgebied en aan de
rechterkant het beekdal met haar beboste
flanken. Waterpleinen temidden van de
stedelijke omgeving, bergen het regenwater
van de daken. Water van de verharding wordt
zo nodig eerst gezuiverd en getrapt afgevoerd
richting dal.

OO2903 D
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Boven: 1. Groene lijnpark verbindt
Stiemerbeekvallei met station.
2. Hermeandering en water tuinen. 3. De
Stiemer krijgt de ruimte als de blauwe hart
van de nieuwe ontwikkeling. 4. Brug over
Europalaan voor zachte verbindingen.
5. Stationplein tram. 6. Spartacus lijn.
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Onder: Motruine, Genk;
Tuin van Betty, Genk; Nescio brug van
Wilkinson Eyre architecten;
Waterpark het Lankheet;
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Te programmeren vallei tuinen aan
het padennetwerk
De Stiemerbeekvallei herbergt
veel bijzondere plekken en programma zoals de tuin van Betty en
de Mot-Ruine, een overblijfsel van
een schans. Deze plekken worden
gekoesterd en als parkprogramma
opgenomen. Aan deze bestaande
bijzondere plekken wordt een reeks
van valleituinen toegevoegd; Gereserveerde plekken die kunnen
worden geprogrammeerd in overleg
met de bewoners d.m.v. met bottom
initiatieven, samenwerkingsverbanden met scholen of met andere
instituten in de omgeving. Ook kan
het programma in de tijd mee veranderen naar gelang de behoefte.
Links: 1. Boerderij cluster als gateway
naar het park. 2. Zuiverings bekkens.
3. Helophyte regenwaterbassins. 4. Het
hermeanderen van de Stiemerbeek.
5. Vijver zwembad. 6. Uitkijktoren.

Boven: Collectieve moestuinen langs Stiemerbeek.
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Doorsnede ter hoogte van de groene
verbinding naar de Sportcampus;
Regenwater wordt getrapt
afgevoerd via een systeem van
helofyten en komt gezuiverd in de
beek. Zachte paden verbinden het
sportpark met het natte beekdal.
De afwisseling tussen dicht
beuken-eiken bos op de flanken en
transparant elzenbroekbos maakt
het beekdal ruimtelijk afleesbaar
en beleefbaar. De geleidelijke
overgangen van nat naar droog
vormen belangrijke leefgebieden
voor fauna.
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Links: 1. Wetlands. 2. Uitkijktoren.
3. Vijvers vis. 4. Sedimentatie bakens.
5. Stormvojvers. 6. Zuiverings vijvers. 7.
Moonumentale as op de hoefstadstraat,
dichte anker tussen Vennestraat en de
vallei.

Doorsnede over de Evence
CoppÈelaan richting C-mine
met aan de linkerhand robuuste
helofytenfilters waar men kan
wandelen op de kleine dijkjes en
aan der rechterkant de visvijvers,
parkobjecten en uitkijkheuvels
gemaakt van grond die vrij is
gekomen uit het graven van de
vijvers , helofyten en parallelle
rivier.
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gebouwen
PubliekePublieke
gebouwen
Nieuwe openbare
Nieuwe openbare
ruimte ruimte
Padenstructuur
Padenstructuur
Helofytenfilters
Helofytenfilters
Stiemerbeek
Stiemerbeek
Parallelle
beekmet
gevoed
met
Parallelle
beek gevoed
kwelenkwel- en
regenwater
regenwater
Te programmeren
valleituinen
Te programmeren
valleituinen
Taluds Taluds
Arm Beukenopvallei
flanken vallei
Arm BeukenEikenbosEikenbos
op flanken
Bos
buiten plangebied
Bos buiten
plangebied
BruggenBruggen
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Lange lanen (waar mogelijk in combinatie wadiís en cascades die het
regenwater vertaagd afvoeren richting dal) verknopen de vallei met de
stad. Ze geleden de Stiemerbeek vallei
waardoor er een ritmiek en een organiserende structuur ontstaat die het
gevoel van continuÔteit waarborgt,
iets wat het dal nu nog niet heeft. De
laanbomen absorberen een deel van
het regenwater en dragen bij tot het
wegnemen van de druk op het watersysteem.
Te programmeren vallei tuinen aan het
padennetwerk:
De Stiemerbeekvallei herbergt veel bijzondere plekken en programma zoals
de tuin van Betty en de Mot-Ruine,
een overblijfsel van een schans. Deze
plekken worden gekoesterd en als
parkprogramma opgenomen. Aan deze
25

De waterzuiveringsvallei:
Door het toepassen van een flexibele strategie die de vertraging
van regenwaterafvoer bevordert,
verwordt de vallei, gefaseerd en in
kleine stappen, tot een zuiverende
watermachine. Ze bergt regenwater, buffert, vangt kwel op en
zuivert. Doorheen de hele vallei
komt men allerlei verschillende verschijningsvormen tegen van water;
een dynamische beek, een rechtgetrokken beek, poelen, plassen, helofytenfilters, moerassen en wadiís.
De route langs het water in al haar
facetten is een belevenis op zich!

RUIMTE
BLIEKE
TER PU
REGENWA
AFKOPPELING REGENWATER

Rivierdonderpad, Grote/ Kleine
modderkruiper, en ongewervelde
(Bronslibel en Gaffellibel) zijn
opgenomen in de Habitatrichtlijn.
In de stijle oevers is de Ijsvogel
de voornaamste broedvogel.
Boomkikker, de ringslang of
zeldzame orchideeën.
Linkerpagina: De planlagen met het
landschappelijk raamwerk, de te
programmeren valleituinen aan het
padennetwerk en de waterzuiveringsvallei.

INFILTRATIE

VERDAMPING

FYTOREMEDIATIE

ABSORBTIE

bestaande bijzondere plekken wordt
een reeks van valleituinen toegevoegd; Gereserveerde plekken die
kunnen worden geprogrammeerd
in overleg met de bewoners d.m.v.
met bottom initiatieven, samenwerkingsverbanden met scholen of
met andere instituten in de omgeving. Ook kan het programma in de
tijd mee veranderen naar gelang
de behoefte. Een robuust netwerk
van deels bestaande deels nieuwe
paden verknoopt het parkprogramma in de beekvallei met elkaar
en met de stad. Een lange brede
parkboulevard, toegankelijk voor
fietsers en voetgangers, volgt het
beekdal van noord naar zuid, rijgt
alle dwarsverbindingen aan elkaar
en zorgt dat men verschillende
routes kan lopen of fietsen.

INFILTRATIE

Het landschapelijk raamwerk:
Referentiebeelden die de gradiÎnt en
rijke beekdalvegetatie tonen van het
typische beekdallandschap met droog
beuken-eikenbos op de steilranden en
flanken van de vallei en natte beekdalvegetatie in de vallei. V.l.n.r.
-waterplanten, oeverplanten en rietland;
-elzenbroekbossen;
-vochtig hooilanden;
-beekdalgrasland;
-en droge en natte arme eiken- beukenbossen.
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