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“Quelque chose commença qui était déjà là”  (Peter Handke)

“[J’ai une règle qui m’est restée] : faire ce qu’on peut et ne pas faire ce qu’on veut ; faire ce qu’on veut à partir de ce 
qu’on peut ; faire ce qu’on veut de ce qu’on a et pas du tout rêver l’impossible. On fait ce qu’on peut, on ne fait pas ce 
qu’on veut. Par contre, on essaie de faire ce qu’on veut du pouvoir qu’on a.” (Jean-Luc Godard)

“Ik wil een benaming zoeken voor de tweeheid… waar voortdurend melodie en tegenmelodie gelijktijdig zichtbaar 
zouden zijn, waar naast iedere verscheidenheid de eenheid, en naast iedere scherts steeds de ernst staat. Want al-
leen daarin bestaat het leven voor mij: in het fluctueren tussen twee polen, in het heen en weer bewegen tussen de 
beide grondpijlers van de wereld” (Hermann Hesse in Der Kurgast)

De vallei van de Stiemerbeek is vandaag een achterkant in de sterk verstedelijkte ruimte van Genk. Het land-
schap is sterk versnipperd en op bepaalde plaatsen wordt de beleving gedomineerd door de aanwezigheid van 
zware infrastructuur. Toch zien wij duidelijke kansen voor dit gebied. Er zijn rustige plekken, interessante ecolo-
gieën, boeiende verbanden met de omgeving … Wij geloven  sterk in het genererende vermogen van de besta-
ande site. Een project gaat voor ons over het herontdekken en heruitvinden van de plek. Het intensifiëren van 
“ce qui est déjà là” is voor ons de kernopgave bij ieder ontwerp. 

De vallei van de Stiemerbeek als laboratorium

Uniek aan deze plek is de clash tussen natuur en cultuur. Tussen het “natuurlijke” van de oorspronkelijke Stiemer 
en de vallei en de verstedelijking. De vallei van de Stiemerbeek confronteert twee realiteiten: cultuur en natuur. 
Wij wensen de vallei van de Stiemerbeek dan ook te beschouwen als een laboratorium  waar nieuwe ver-
houdingen, relaties, … tussen mens en natuur worden onderzocht en concreet gemaakt. Natuur en cultuur 
zijn geen elkaar uitsluitende factoren maar eerder elementen die wanneer samengebracht verrassende syner-
gieën kunnen teweegbrengen, nieuwe mogelijkheden doen ontstaan … Dit beantwoord aan wat wij begrijpen 
dat de doelstelling is voor de vallei van de Stiemerbeek: het ontwikkelen van een landschap waarbinnen een 
sterke ecologische dimensie gecombineerd wordt met een divers en dynamisch publiek gebruik. Een landsc-
hap waar aandacht voor natuurontwikkeling wordt gecombineerd met mogelijkheden voor gebruik en beleving. 

De vallei van de Stiemerbeek als een laboratorium. Een laboratorium waar nieuwe ideeën, gebruiken, tech-
nieken, ervaringen, gebeurtenissen, uitwisselingen, relaties en betekenissen zich kunnen ontwikkelen. Dit als 
een prefiguratie van een nieuwe manier van denken over de relatie tussen mens en natuur, tussen stad en natuur, 
over de wisselwerking tussen het utilitaire en het imaginaire. Een gebied waar op een weldoordachte manier 
“geëxperimenteerd” kan worden en door een procesmatige, stapsgewijze ontwikkeling telkens opnieuw verras-
sende ecologieën kunnen ontstaan die verrijkend zijn zowel voor de natuur als voor de gebruikers. 

Het programma dat zich in het laboratorium kan ontwikkelen is meervoudig. Het bestaat uit een (explosieve) 
cocktail van zeer diverse ingrediënten. Deze hebben te maken met het inzetten van het gebied als productief 
landschap: watermanagement, biodiversiteit, voedsel, hernieuwbare energie … Ook punctuele interventies 
– kunst, architectuur, design …  – kunnen extra betekenis en gebruikswaarde toevoegen. Allerhande gebeur-
tenissen en events kunnen georganiseerd door lokale of bovenlokale actoren zullen mee het gebied kleuren. De 
rijkdom aan programma’s en de diversiteit van de aanwezige natuur creëert een veelheid aan kansen voor (natu-
ur)educatie. Ook het groenbeheer kan zich ontwikkelen tot een belangrijk onderdeel van het programma door 
hierbij een ruime groep van actoren te betrekken. De groenpool moet ook een plek zijn waar spel – in de ruim-
ste zin van het woord – een plaats krijgt. De mate waarin ieder ingrediënt zich ontwikkeld binnen het gebied is 
afhankelijk van het traject van co-creatie dat opgezet wordt in het kader van deze opdracht. Uiteraard kunnen er 
ook andere thema’s toegevoegd worden en/of wegvallen tijdens dit proces.

Voorstel als eerste hypothese 

Naast de bijzondere conditie van deze plek zijn er ook een veelheid aan interesses en belangen bij gemoeid wil 
men een transformatie op gang trekken. Dit alles heeft geresulteerd in een veelheid aan documenten met in-
formatie en randvoorwaarden die werden meegegeven aan de ontwerpteams. In het opmaken van het wedstrijd-
voorstel hebben wij naar best vermogen getracht om met het ontwerp een antwoord te geven op al deze vragen 
en verwachtingen. Uiteraard zullen er nog onvolkomenheden zijn…. We gaan er van uit dat dit wedstrijdvoor-
stel grote richtingen uit zet en dat we in dialoog met de verschillende betrokkenen het project verder kun-
nen verfijnen en bijstellen waar nodig. Wij willen hierbij benadrukken dat wij open staan voor bezorgdheden 
van de beleidsmensen en administraties die betrokken zijn met dit project. Dat wij benieuwd zijn naar de feed-
back van experten die betrokken zijn bij deze plek. Dat wij er naar uitkijken om samen met de bewoners en an-
dere gebruikers van het gebied verder te denken over deze uitzonderlijke plek en de uitzonderlijke toekomst die 
de Stiemerbeek vallei tegemoet gaat voor de komende 50 of 100 jaar.

Om die reden moet het wedstrijdvoorstel beschouwd worden als een verduidelijking van onze attitude die 
samengaat met een eerste ruimtelijke organisatie. In dit stadium van de opdracht lijkt het ons niet mogelijk, 
of beter niet gerechtvaardigd om een meer gedetailleerde definitie van het project mee te geven. We geloven dat 
het project wordt opgebouwd door een dubbel proces van samenwerking en weerstand. Weerstand en samen-
werking met de fysieke krachten van de site, van zijn historische evolutie en van zijn huidige toestand en van 
zijn toekomstige mogelijkheden. Maar ook weerstand en samenwerking met de sociale krachten die het voorstel 
zullen beïnvloeden en mee nieuwe configuraties zullen voorstellen en verbeelden voor deze  groene ruimte in de 
stad. Zowel de fysieke als de sociale krachten hebben een gewicht en zullen weerstand bieden aan bepaalde 
veranderingen en ontwikkelingen maar tegelijkertijd zal de energie van deze krachten nieuwe onverwachte 
mogelijkheden blootleggen. 

Het proces van aanpassingen, aan de omgeving en de sociale context, vraagt tijd. Het is de werkelijke uitdaging 
om te komen tot de juiste beslissingen en plannen door een doorgedreven dialoog met al de betrokken partijen 
en een gedegen kennis van de site. Maar, dit alles moet starten met wat we zouden kunnen noemen “de moed 
van (een eerste) stelling in te nemen”. Het ontwerpvoorstel moet op deze manier gelezen worden. Het is een 
eerste hypothese, de creatie van een nieuw ecologisch en cultureel platform in het hart van de stad. 
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1. De verstedelijking van de laatste decennia heeft de vallei van de Stiemerbeek 
sterk ingesnoerd en gefragmenteerd. De groene ruimten rond de Stiemerbeek 
zijn restruimten met een eerder divers karakter en worden doorsneden door 
vaak grootschalige infrastructuur. 

2. Het opwaarderen van natuurlijke resources en het herontwikkelen van post-
industriële sites creëert een nieuwe positie voor de vallei van de Stiemerbeek. 
De vallei wordt een potentiële ecologische corridor tussen de Maten en het 
Park Hoge Kempen en tegelijkertijd een stedelijke ruggengraat tussen het 
centrum van Genk, de deelgemeenten en nieuwe centra als -Mine, Torpark, 
Xentro ...  

3. Deze nieuwe rol van de Stiemerbeek past ook binnen het idee van 
Genk als rasterstad. In de rasterstad is er een meer open manier in het 
ontwikkelen van nieuwe complementaire centraliteiten. Dit geeft bijzon-
dere kansen voor gebieden als de Stiemerbeek. 

4. De vallei van de Stiemerbeek was vroeger een zeer open landschap. Het be-
stond voornamelijk uit weiland en heide met ruime plassen. 
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5. Historisch was er in de beekvallei van de Stiemer een systeem van bevloeien 
van de gras- en hooilanden die langs de beek gelegen waren. Hiertoe werd een 
parallel watersysteem opgezet waarin het water werd opgestuwd. 

6. De Stiemerbeek is vandaag gekanaliseerd en ingekapseld in een betonnen 
oeverconstructie. De hydrologische relatie met zijn omgeving is nagenoeg 
volledig verdwenen. De naast de beek gelegen collectoren storten rioolwater 
over in de beek bij hevige regenbuien. Daardoor is de waterkwaliteit van de 
Stiemerbeek eerder laag. 

7. Nieuwe projecten worden vaak opgezet met een gescheiden regenwaterstel-
sel. Dit regenwater komt veelal terug terecht in het gemengd rioolstelsel of in 
de Stiemerbeek. Dit terwijl dit regenwater beter ingezet kan worden om nieuwe 
natte ecologieën te ontwikkelen. Tegelijkertijd wordt hierdoor de overstortfre-
quentie sterk gereduceerd. 

8. Heel wat gronden rond de Stiemerbeek zijn de laatste decennia spontaan 
verbost. Op de nattere gronden zijn elzenbroekbossen ontstaan en op de hoger 
gelegen gronden eikenbossen. Deze bossen hebben een ecologische waarde 
ontwikkeld die niet zomaar kan worden genegeerd. 
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ting areas (…) together form a loose urban association. The modern city shaped by technology and cultural demands is 
made up not of a total jumble, but of a system of mutually complementary, significant places. That is why an appropriate 
method must be found of identifying the character of these very disparate places, defining it and developing its specific 
features, either by adding the functions that are lacking or by perfecting existing ones.” (O.M. Ungers en S.Vieths in Dia-
lectic City)

De uitdaging van deze opdracht ligt in het ontwikkelen van meer samenhang in het landschap van de vallei van de 
Stiemerbeek. Zowel vanuit het ecologisch perspectief als vanuit het perspectief van de gebruiker. Het is uiteraard evident 
dat de huidige verstedelijkte realiteit van de vallei het onmogelijk maakt om terug te gaan naar een open en continu val-
leilandschap. Er is sprake van een sterke insnoering en fragmentatie door bebouwing en infrastructuur. Een groot deel 
van de vallei is met de jaren verbost. De ad-hoc transformatie van het gebied heeft geleid tot een opeenvolging van zeer 
verschillende realiteiten en situaties wanneer we ons langsheen de Stiemerbeek begeven. Om die redenen kan het gebied 
niet herontwikkeld worden vanuit één nieuwe logica. Een meervoudige benadering is noodzakelijk. We zetten in op vier 
strategieën. (zie taakstelling 1)

Creëren van samenhang in de vallei van de Stiemerbeek door het intensifiëren van de aanwezigheid van het water en 
het articuleren van de topografie. De eenheid van de vallei wordt versterkt door het intensifiëren van de aanwezigheid 
van het water in verschillende vormen: het herintroduceren van grote poelen, van parallelle waterstructuren, het inbren-
gen van nieuwsoortige water elementen zoals bufferbekkens en een natuurlijke zwemvijver... Paden of platformen die 
parallel aan of haaks met de hoogtelijnen van de vallei worden ingeplant maken de topografie van de vallei meer voel-
baar. 

Inspelen op de diversiteit door het aanscherpen van complementaire deelruimten. Hierbij worden specifieke ken-
merken van iedere deelruimte versterkt en verder geïntensifieerd. Op die manier ontstaat er een grotere leesbaarheid in 
het gebied en worden betekenisvolle plekken gedefinieerd. De eerste deelruimte is de overgangsruimte naar de Maten 
en de toegang van de stad naar de vallei van de Stiemerbeek. De Stiemerbeek ontwikkelt zich hier tot een ruim opgezet 
open adaptief waterlandschap waar buffering als waterzuivering samenspoort met een recreatief en evenementieel ge-
bruik. In de tweede deelruimte loopt de Stiemerbeek parallel aan de Westerring. Hier worden de bestaande elzenbroek-
bossen verder geïntensifieerd. De derde deelruimte van de vallei koppelt zich met het Sportpark. De vallei wordt één van 
de kamers van het sportpark met een heel eigen karakter door de ontwikkeling van een ecologische zwemvijver. De vi-
erde deelruimte vatten we op als een collectie van tuinen. Tuinen die een zeer divers karakter en gebruik kunnen krijgen 
en die een nieuwe pleisterplaats voor Waterschei kunnen vormen. Iedere deelruimte op zich kan al een aantrekkingspool 
zijn voor bepaalde gebruikers of bepaalde vormen van gebruik. Door de gelijktijdige aanwezigheid van verschillende 
plekken met elk een eigen karakter kunnen er interessante synergieën ontstaan.

Optimaliseren van verbindingen door het introduceren van een netwerk als ladderstructuur. In plaats van de nad-
ruk te leggen op één traject langsheen de Stiemerbeek wordt ingezet op een ladderstructuur waarbij eerder een netwerk 
van trajecten ontstaat die de valleiruimte doorwaadbaar maakt. Op die manier worden ook andere kwaliteiten van deze 
noordzuidcorridor betrokken op het project: de Vennestraat, de Stalenstraat, het Sportpark … Ook ontstaan er daardoor 
goede verbindingen binnen de vallei en met de omliggende stadsdelen. Deze strategie vermijdt ook de nood aan extra 
infrastructurele ingrepen voor het wegwerken van missing links voor fietsers en wandelaars. 

Punctuele ingrepen creëren plekken van een verhoogde intensiteit. Binnen de vallei worden op een gerichte manier 
plekken gearticuleerd om oriëntatiepunten voor de gebruiker te creëren en bijzondere gebruiksplekken te ontwikkelen. 
Hier kan het gaan over een esplanade, passerelle, platformen, paviljoenen, buurtserres … Maar ook een weiland met 
picknicktafels kan eenzelfde rol vervullen. 

(zie taakstelling 1)
Elzenbroekbos Gearticuleerde 

waterstructuren
Platformen Informele paden Open weide en 

moerasvegetatie
Formele paden Natuurlijke

waterstructuren

2

componenten van de nieuwe Stiemerbeekvallei
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1. Het Westerpark

Het gebied tussen de Maten en de bron van de Schabeek was historisch gezien een 
groot moeras- en weidegebied waarin de Stiemer en de Schabeek één beekvallei 
vormden. Door het vrijkomen van een aantal grote percelen in het gebied 
(slachthuis,rijkswachtkazerne …) wordt het mogelijk om dit open karakter opnieuw te 
introduceren op deze plek. Het zuidelijk deel van de vallei van de Stiemerbeek wordt 
opgevat als een meer open en waterrijk stedelijk landschap. Plassen worden uitgegraven 
om meer openheid en meer ruimte voor natte natuur te creëren. Het geheel vormt een 
adaptief waterlandschap dat ingezet kan worden als waterbuffer- en waterzuiverings-
landschap. Regenwater vanaf de Stiemerbeek maar ook regenwater vanuit het centrum 
van Genk kunnen naar dit gebied worden geleid. De plassen liggen ingebed in meer 
open weiden. Plaatselijk kunnen kleinere bosentiteiten behouden blijven. Over dit 
landschap worden bestaande of nieuwe stedelijke elementen geplaatst. Delen van het 
oude slachthuis blijven behouden en kunnen dienst doen als grootschalige evenemen-
tenruimte voor de stad. Een netwerk van paden en plekken maakt van dit gebied een 
stedelijk park: het Westerpark. Dit park vormt de stedelijke toegang tot het natuurge-
bied de Maten en vormt een complement met het aan de oostkant van de stad gelegen 
Molenvijverpark. Om zowel de nieuwe ontwikkeling van Xentro en het park van de 
Stiemerbeek beter bereikbaar te maken wordt er een nieuwe passerelle gebouwd - over 
de Westerring en parallel met de Europlaan – die alles aan elkaar verbindt. Passerelle 
is tegelijkertijd verbinding en geeft uitzicht op een ruim landschappelijk en stedelijk 
panorama. Het Westerpark is een uniek recreatief en ecologisch adaptief waterlandsc-
hap en fungeert als uithangbord voor de duurzame en ecologische ambities van de Stad 
Genk.

2. De Stiemer broekbossen 

In het centrale deel van het gebied loopt de Stiemerbeek parallel met de Westerring. In 
dit deel zijn de voormalige heides en weilanden door de jaren heen verbost en verruigd. 
Er wordt ingezet op het versterken van de ecologische kwaliteit van de bestaande elzen-
broekbossen in het valleigebied en de eikenbossen op de drogere heuvelruggen. Door 
het creëren van open plekken in de drogere bossen worden belangrijke mogelijkheden 
voor heideherstel geboden. Het ouder en structuurrijker worden van de bosgebieden 
in combinatie met een extensief bosbeheer waarbij dood hout niet langer wordt ver-
wijderd versterkt de ecologische waarde van het gebied. De oude meanders van de 
Stiemerbeek zijn momenteel hydrologisch afgesneden van het valleisysteem, maar kun-
nen - ook zonder opnieuw verbonden te worden - een belangrijke meerwaarde bieden 
voor het creëren van open water, rietland- en moerasvegetaties en de elzenbroekbossen. 
Afgekoppeld regenwater uit de omgeving – bijvoorbeeld van de site van C-Mine kan 
in deze en andere parallelle structuren naast de Stiemerbeek gebracht worden om deze 
natte ecologieën te voeden. Wanneer de Stiemerbeek een voldoende hoge waterkwalit-
eit heeft wordt een ruimer stromingsgebied in de vallei ontwikkeld. Er worden trappen 
aangebracht in de beekstructuur om de relatie met de omliggende broekbossen te ver-
sterken en tegelijkertijd meer waterbuffering te realiseren. Deze articulaties zijn zowel 
ecologisch van waarde als voor de gebruikers van de de Stiemer broekbossen. 

3. Het Sportpark 

De systematiek van elzenbroekbossen in de vallei en eikenbossen op de drogere gron-
den wordt ook in dit gebied verder gezet.  Door het naastgelegen Sportpark krijgt dit 
gebied op recreatief vlak een extra articulatie. Het sportpark vormt een horizontaal 
plateau in de vallei van de Stiemerbeek. Er is vandaag geen relatie tussen het sportpark 
en de ruimte rond de Stiemerbeek. Door in de vallei van de Stiemerbeek een ecolo-
gische zwemvijver aan te leggen wordt zowel aansluiting gezocht met de recreatieve 
ambitie van het sportpark als met de ecologische ambitie van de vallei van de Stiemer-
beek. Het Sportpark wordt opgespannen door een duidelijke ontsluitingsstructuur. De 
esplanade uitgezet als ruggengraat voor het Sportpark in het masterplan wordt als het 
ware verdubbeld. Een tweede esplanade wordt ontwikkeld aan de noordzijde van de 
vallei die uitkijkt op de vallei met ecologische zwemvijver, Stiemerbeek en Sportpark. 
Deze esplanade wordt opgevat als een publieke strip met verblijfsplekken. Er worden 
verbindingen gemaakt met de lager gelegen zwemvijver. Ook de relatie tussen het opge-
hoogde terrein van het sportpark en de Stiemer wordt meer recreatief uitgewerkt door 
in het hoogteverschil trappen en zittreden te integreren. Ook het voorstel vanuit het 
masterplan Sportpark om een vijver aan te leggen ter hoogte van de bestaande parking 
zorgt voor een betere integratie van vallei en sportpark. 

4. De Tuinen van Waterschei

In het noordelijk deel van de vallei ligt de Stiemer centraal in Waterschei. De vallei 
vormt de verbinding tussen de Stalenstraat met zijn winkels en horeca en de wijken 
ten oosten van de Stiemerbeek. De vallei is hier meer open. Er is een sterke ritmering 
in de open ruimte die voortvloeit uit de perceelstructuur van de aanliggende verste-
delijking die het geheel meer de indruk geeft van een collectie van tuinen. De vallei 
heeft hier nog ruimte en op de natte tot vochtige zandbodems komen Elzenbroek-
bossen en Moerasspirearuigten van goede kwaliteit voor. Op de iets drogere delen zijn 
er ook de eikenbossen. Naast verschillende vormen van graslanden en bosjes worden 
deze terreinen ook plaatselijk gebruikt als groentetuin. Het voorstel bouwt deze plek 
uit tot een nieuwe herkenbare plek in Waterschei: de Tuinen van Waterschei. Een 
nieuw bevloeiingssysteem zorgt voor een verdere structurering van deze tuinen. Dit 
systeem is geïnspireerd op de historische structuur van de Stiemerbeek met parallelle 
grachtstructuren. Zuiver water van de Stiemerbeek wordt – voor het eerste overstort – 
afgetakt naar een parallel systeem. Via dit systeem kunnen de groentetuinen en andere 
terreinen bevloeid worden. Waar mogelijk worden in de wijk ook afzonderlijke regen-
watersystemen uitgebouwd die gekoppeld worden met deze nieuwe waterstructuur in 
de tuinen. De aanvoer van zuiver water in deze zone biedt ook opportuniteiten voor 
(uitbreiding en kwaliteitsverbetering van) Elzenbroekbossen, en ook hooi- en soorten-
rijke graslanden op de rijkere delen of schralere vegetaties (inzetten op relictzones met 
heidegradiënten) op de armere delen, krijgen nieuwe ontwikkelingskansen daardoor. 
Binnen de tuinen worden verschillende platformen ontwikkeld: een cirkelvormig 
bufferbekken wordt gecombineerd met een platform, een buurtserre wordt ingeplant 
voor diverse evenementen, graslanden kunnen allerhande gebruik accommoderen … 
Picknicktafels, banken … zorgen voor een goede uitrusting van dit gebied. 

3
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Een ontwerp van de publieke ruimte in het algemeen en het ontwerp van een publieke rui-
mte als deze van de herinrichting van de Stiemerbeek vraagt aandacht voor zijn meerlagige 
complexiteit. Er is sprake van een meerlagigheid op het vlak van de historiek van deze plek, 
op het vlak van programma, op het vlak van ecologie, klimaat …. In dit hoofdstuk wor-
den verschillende invalshoeken van deze meerlagige complexiteit besproken, verduidelijkt 
en wordt ook geëxpliciteerd hoe er in het ontwerp mee rekening wordt gehouden. Deze 
thematische bespreking heeft ook tot doel om een aantal aspecten van duurzaamheid die 
verwerkt zijn in het ontwerp te expliciteren. En ook specifieke antwoorden te geven op de 
taakstellingen die geformuleerd werden in het bestek.  

Fijnmazig netwerk

Eventsite

Ecologische oever

Waterzuivering

Fietspad

Elzenbroekbos

Buffer systeem

Educatieve 
ontmoetingsplek

Natuurlijke oevers Stiemerbeek

Esplanade

Zwemvijver

Bovengrondse 
regenwatercollector

Irrigatiesysteem

Pluktuin

Natte graslanden

Wijkverbinding
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Trajecten verbinden

Vaststelling: Het huidige traject langs de Stiemerbeek is sterk versnipperd. Slechts op bepaal-
de plaatsen zijn er trajecten die echt toegankelijk zijn om te fietsen. Voor de rest is het een 
informeel wandelpad dat de Stiemer flankeert. Het wandelen of fietsen langs de Stiemerbeek 
is op bepaalde plaatsen aantrekkelijk (bv. op de overgang naar de Maten of in het noordelijk 
deel in Waterschei). Op andere plekken is het dit niet. In het bijzonder in de segmenten 
waar de Stiemerbeek parallel loopt aan de Westerring is het een plek met veel overlast. De 
Stiemerbeek raakt soms maar niet altijd aan de stedelijke ontwikkelingspolen. Bijvoorbeeld 
wel aan het sportpark maar niet aan C-mine. 

Ontwerp: Een recreatieve route in de vallei van de Stiemerbeek zet niet in op één continue 
lijn langs de Stiemerbeek. Er is eerder sprake van een ladderstructuur waar een aantal 
parallelle noordzuidtrajecten worden gecombineerd met een opeenvolging van dwarse 
verbindingen. In de stedelijke structuur vormt bijvoorbeeld de as van de Vennestraat en 
de Stalenstraat een interessante parallelle verbinding met de Stiemerbeek. Ook de nieuw te 
ontwikkelen as in het Sportpark kan op deze manier functioneren. Afhankelijk van gebied 
tot gebied zijn er meer of minder dwarsverbindingen over de vallei. In het noordelijk deel 
aan de Tuinen van Waterschei is er het sterkste ritme van dwarsingen. In het zuiden waar 
we met een sterke doorsnijding geconfronteerd worden van de vallei met infrastructuren 
zijn er minder. Het inbrengen van een nieuwe passerelle die de Europalaan verbindt met 
het nieuwe Westerpark moet dit verhelpen. De vallei van de Stiemerbeek de basis voor een 
“meshwork” waar een veelheid aan alternatieven een aantrekelijke en rijke beleving van de 
vallei en de verschillende aanwezige trekpleisters mogelijk maken. (zie taakstelling 2)
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1- paden in beton

2- paden in halfverharding

4- paden in gras uitgemaaid

5- paden als houten structuur

primair netwerk

secundair netwerk

nieuwe ontwikkelingen

spoorlijn

5- paden als houten structuur

Voorstelling van het recreatief netwerk volgens een hiërarchische ladderstructuur 

3- Vennestraat

3.

1.

2.

4.

4.

5.

5.
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Water machtigen

Vaststelling: Het projectgebied ligt in het bovenstroomse deel van de Stiemerbeek vallei. De 
Stiemerbeek stroomt door een diep, rechtgetrokken betonnen gabarit en is ingesloten door 
twee oeverwallen boven de collectoren. Hierdoor is het natuurlijke karakter van de beek 
verloren en de beekvallei verdroogd. De collectoren hebben slechts een beperkte doorvoer- 
en buffercapaciteit, waardoor overstortfrequentie en –volume de toelaatbare kwaliteitsnor-
men overschrijden. Gezien de huidige waterkwaliteit en -kwantiteit kan de Stiemer moeilijk 
worden ingezet voor ecologische of recreatieve doelstellingen. Ook heeft de Stiemer zijn 
ruimtelijk structurerende invloed op de vallei en de stedelijke context verloren.  

Ontwerp: Het herstel van de natuurlijke dynamiek in de vallei moet hiërarchisch en gefas-
eerd verlopen. Gezien de huidige saneringstoestand is de huidige inrichting van de water-
loop als betonnen afvoergoot voorlopig de meest geschikte inrichting. Zolang de sanering 
van de Stiemer loopt, dient het valleigebied van de waterloop worden afgeschermd. Het 
plaatsen van terugslagkleppen en verhogen van overstortdrempels op de collectoren is een 
eerste stap in reduceren van overstortvolume- en frequentie, waarbij overstromingen vanuit 
de waterloop worden verminderd door het herstel van de oeverwallen op de collectorassen. 
Parallel aan de ingrepen aan de huidige waterloop worden ingrepen buiten de oeverwallen 
voorgesteld ter bevordering van de ecologische, recreatieve en stedenbouwkundige poten-
ties van het valleigebied. (opmerking: zie taakstelling 3) Hiertoe worden niet-verontreinigde 
grondwater- en oppervlaktewaterstromen aangewend. In de tuinen van Waterschei wordt 
een parallel systeem van grachten en retentievijvers voorgesteld, gevoed vanuit het bronge-
bied van de Stiemer en een gescheiden regenwaterafvoer vanuit de Stalenstraat. Dit systeem 
voedt ook de zwemvijver en oude meanders van de Stiemer aan het zwembad, alvorens het 
water via het bestaande rietveld terug in de Stiemer wordt geleid. Bestaande regenwateraf-
voer van C-Mine en de Vennestraat worden ingezet voor voeding van de Schabeek via een 
parallel systeem door de Stiemerboekbossen. De vennen in het Westerpark kunnen worden 
gevoed door de regenwaterafvoer vanuit de Europalaan (nu aangesloten op de dorpsbeek), 
mogelijk kunnen deze poelen ook worden ingezet voor zuivering van water uit de Stiemer-
beek. Door de extra voeding van de Schabeek kan deze, tijdens piekregenval, mogelijk de 
Maten voeden. Op lange termijn, bij voortschrijdende sanering van de overstortproblema-
tiek, kunnen de oeverwallen tussen Stiemer en parallel grachtenstelsel/Schabeek progressief 
worden verwijderd. Stiemer en Schabeek beschikken dan over een relatief breed stroomge-
bied, waar de natuurlijke vallei dynamiek haar vrije loop kan hebben. (zie taakstelling 3)
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Voorstelling van ´schoon´ watersysteem en ´vuil´watersysteem

3-vispassage als V-vormige bekkentrap

4-kribben

2-dammetje

1- ecoduiker

6-stuw constructie

5-cascade systeem

1.

3.

2.

1.

4.

5.

6.

Bouwkunde - dammen - waterval

Stiemer- en Dorpsbeek (slechte waterkwaliteit)

Parallelle watersystemen (afkoppeling bronwater en regenwater afvoer)

Bestaande en aangevulde rietvelden
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Ecologie stimuleren

Vaststelling: De smalle bovenloop van de Stiemerbeekvallei leidt van het Kempisch plateau 
in Waterschei in zuidwestelijke richting tot de Maten. De smalle bovenloop heeft geleid tot 
sterke gradiënten in bodemtextuur en vochttrappen, die zich ook vertalen in de vegetatie. 
Nabij de waterloop, op lemige zandgrond, zijn meer rijkere natte systemen zichtbaar die al 
snel overgaan in schrale drogere zones op zandgrond. Daarnaast hebben antropogene pro-
cessen geleid tot een ruimtelijke transformatie van het gebied van een relatief stabiel systeem 
van heiden, weiden en vennen naar de huidige verschijningsvorm. Deze is gekenmerkt door 
een sterk verdroogde en versnipperde restruimtes natuur, die zich hebben ontwikkeld van 
voornamelijk open systemen naar meer gesloten vegetatietypes. De abiotische en biotische 
toestand kennen echter potenties voor natuurherstel- en ontwikkeling.

Ontwerp: Binnen het projectgebied wordt ingezet op het creëren van een ecologische cor-
ridor tussen het Kempisch plateau en natuurgebied de Maten. Door kwaliteitsverbeter-
ing van bestaande waardevolle biotopen en het begrijpen van het verleden als kader voor 
toekomstige natuurontwikkeling wordt ook het gebied zelf waardevoller en biedt het kansen 
voor verschillende ‘droomsoorten’. De ontwikkeling van dit blauwgroennetwerk staat in 
sterke relatie met de voorgestelde hydrologische ingrepen. Zo wordt voor de Tuinen van 
Waterschei een patchwork voorgesteld van Elzenbroekbos en meer open vegetaties (zoals 
de als relicten nog aanwezige Moerasspirearuigtes) langs de beek. Het systeem van parallelle 
waterlopen biedt ook mogelijkheden voor ontwikkeling van soortenrijke hooi-en graslanden 
en waardevolle zomen tussen de verschillende delen van het mozaïek. Op hogere delen wor-
den heischraal grasland en eikenbossen voorgesteld, het ideale biotoop voor een soortals het 
boswitje. In het Sportpark en de Stiemerbroekbossen wordt ingezet op verbetering van de 
natte en droge bossen, afgewisseld met rietlanden en heischrale graslanden. Oude meanders 
worden opnieuw voorzien van water met een goede kwaliteit en een regenwater gevoed 
systeem langs de Westerring biedt mogelijkheden voor ontwikkeling van nat en droger 
elzenbroekbos. De hoger gelegen zure eikenbossen, vormen interessante habitats, met de 
middelste bonte specht als droomsoort, en de open plekken die er voorzien worden, kunnen 
zich ontwikkelen tot heidefragmenten. In het Westerpark bieden een systeem van poelen en 
vennen potenties voor de ontwikkeling van open moeras- en weidegebied, als habitat voor 
de boomkikker (droomsoort) en als verbinding naar de Maten. Het geheel vormt stapstenen 
voor (broed-)vogels, dag-en nachtvlinders, insecten en amfibieën, en op lange termijn mo-
gelijk vissoorten. Om deze stapstenen te verbinden worden ecoduikers, hop-overs, boom-
bruggen en V-vormige bekkentrappen voorgesteld op enkele cruciale plaatsen. (zie taakstel-
ling 4 en 5)
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3- nat broekbos met gele lis en moerasvaren

3- droger broekbos met moeraszegge en grove brandnetel

1- dotterbloemgrasland - moerasspirea ruigte

2 - ecoduiker - boombrug

5- zuur eikenbos

4- vochtig heischraal grasland met dophei

Voorstelling gewenste vegatatie types 

5.

3.

3.

1.

2.

4.

vochtige graslanden

natte graslanden

natte bossen

droge bossen

moerasvegetatie

tuinen en akkertjes

2.

boombrug

ecoduiker
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Naar een nieuwe publieke cultuur

Vaststelling: De vallei van de Stiemerbeek is vandaag nagenoeg een blinde vlek in het pub-
lieke leven van de Genkenaar. Het is een plek die onbewust gedwarst wordt van oost naar 
west, een plek die gepasseerd wordt op de Westerring. Aan de Europalaan is de vallei een 
plek met verlaten (of bijna verlaten) terreinen zoals de oude rijkswachtkazerne en de site van 
het slachthuis. 

Ontwerp: Naast een ecologische ambitie voor de Stiemerbeek kan een herontwikkeling van 
dit lineair park ook een bijdrage leveren tot een nieuwe publieke cultuur voor Genk. Door 
de verdere uitbouw van langzaam verkeersnetwerken in de vallei van de Stiemerbeek zal de 
fietscultuur in Genk een boost kunnen krijgen. Maar we moeten nog een stap verder gaan. 
We moeten op zoek gaan naar welke publieke en collectieve initiatieven een plaats kunnen 
krijgen langsheen de vallei. In de Tuinen van Waterschei denken we aan nieuwe vormen van 
collectief tuinieren onder de vorm van plukbossen, plukvelden … Een nieuwe manier van 
omgaan met voedsel voor de stad. Een nieuw platform, parkpaviljoen en/of buurtserre in 
de Tuinen van Waterschei kunnen een plek vormen voor kleine concerten en kleine buurte-
venementen. In het Sportpark kan verder ingezet worden op het stimuleren van een ge-
zonde lichaamscultuur. Het huidige aanbod wordt aangevuld met een ecologische publieke 
zwemvijver. Op de open weilanden langs de zwemvijver kan er collectief gymnastiek worden 
georganiseerd. In het centrale deel van de Stiemerbeekvallei zal vooral een ecologisch edu-
catief luik een plek kunnen krijgen in relatie tot de verschillende aanwezige natte en drogere 
bosbiotopen. In het Westerpark kan dit educatief luik verder gezet worden in het adaptieve 
waterlandschap dat inzet op waterzuivering, watermanagement … Het Westerpark vormt 
ook het hart voor andere meer stedelijke vormen van recreatie zoals het organiseren van 
grote en kleine events. De nieuwe passerelle kan het gezicht vormen voor deze nieuwe pub-
lieke cultuur. Het Westerpark wordt ook uitgerust met een fijnmazig netwerk van paden om 
te wandelen en te joggen. (zie taakstelling 2 en 6)
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3- collectieve gymnastiek

4- kunst 

2- bivak camperen

1- collectief tuinieren

6- evenementen Voorstelling van clusters van activiteiten 

5- natuur recreatie/educatie

De tuinen van Waterschei

Het Sportpark

De Stiemerbroekbossen

Het Westerpark

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Sectie door het Westerpark

Sectie het Stiemerbroekbos

Sectie SportparkSectie Sportpark

Sectie Tuinen van Waterschei
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sHet inrichtingsplan van de Stiemerbeek zal niet in één stap gerealiseerd 
worden. De visie en strategie zal moeten doorvertaald worden naar een 
actieplan met duidelijke verantwoordelijken, budgetten en timing. Deel-
projecten moeten worden gedefinieerd.  

Hieronder een eerste oplijsting van mogelijke deelprojecten. Hierin is 
maximaal gezocht naar synergie met andere projecten die in de omgev-
ing van de Stiemerbeek worden ontwikkeld. Hier kan het gaan over bou-
wprojecten aan de rand van de Stiemerbeekvallei maar ook projecten 
van landschapsontwikkeling die vandaag lopende zijn.

1. Project parallel watersysteem Tuinen van Waterschei: Door de 
plaatsing van een stuw voor het eerste overstort kan een paral-
lelle waterloop gerealiseerd worden die de Tuinen van Waters-
chei voeden. Dit project kan op korte termijn gerealiseerd wor-
den. Vraagt wel een intensief overleg met de buurt en eventuele 
eigenaren van gronden. 

2. Project Stalenstraat*: De ontwikkelingen langs de Stalenstraat 
worden gekoppeld aan het realiseren van een afzonderlijke 
structuur voor regenwater in de Stalenstraat die zich doorzet 
in de Tuinen van Waterschei. Project kan ontwikkeld worden 
afhankelijk van de planning project Stalenstraat. 

3. Project André Dumontlaan*: De nieuwe ontwikkeling aan de 
André Dumontlaan wordt gekoppeld aan de realisatie van een 
oostelijke parallelle waterstructuur aan de Stiemerbeek. Project 
kan ontwikkeld worden afhankelijk van de planning project 
Dumontlaan. 

4. Project Esplanade 2 Sportpark: Het realiseren van een recre-
atieve verbinding aan de achterzijde van de woningen aan de 
Bergbeemdstraat met zicht op de vallei van de Stiemerbeek en 
doorgekoppeld tot aan de Coppélaan. Dit kan op korte termijn 
gerealiseerd worden. 

5. Project afgekoppeld Regenwater C-Mine: Het regenwater dat al 
is afgekoppeld op de site van C-Mine wordt in een natuurlijke 
loop parallel met de Stiemerbeek gebracht. Dit kan op korte 
termijn gerealiseerd worden. 

6. Project Stiemerbeek: Op het moment dat de waterkwaliteit van 
de Stiemerbeek voldoende hoog is kan de Stiemer zelf worden 
opgewaardeerd door het realiseren waar mogelijk van flauwere 
oevers of zelfs het uitwerken van een bredere loop. Dit zal welli-
cht pas op middellange tot lange termijn gerealiseerd kunnen 
worden wanneer de overstorten voldoende verhoogd zijn of 
zelfs verwijderd.  

7. Project Slagmolen*: De VLM is in samenwerking met de Stad 
Genk reeds bezig met het project Slagmolen dat de verbinding 
vormt met de Maten. Het kadert binnen het Europees project 
Green4Grey. Dit project wordt uitgebreid tot aan de bron van 
de Schabeek en op die manier kan er op korte termijn al een 
belangrijk deel van het Westerpark gerealiseerd worden. 

8. Project Xentro*: Het Xentro project omvat potentieel een groot 
aandeel private projectontwikkeling in de nabijheid van het 
centrum en het station van Genk. Deze private investering kan 
als trigger ingezet worden om ook een belangrijk publiek deel 
van deze site te ontwikkelen. In het bijzonder een deel van de 
vijvers van het Westerpark, de nieuwe passerelle en de om-
vorming van de Slachthuissite tot eventlocatie. 

*staat voor extended. Wanneer een project van de Stiemerbeek gekop-
peld wordt aan een lopend project. 

Naast deze projecten zijn uiteraard ook de plannen van Aquafin om col-
lectoren te verleggen zinvol om ook de kwaliteit van de vallei op korte 
termijn te verbeteren. Ook daar kan gezocht worden naar synergie met 
de projecten van de Stiemerbeek en andere ontwikkelingsprojecten. (zie 
taakstelling 7)

Zoals reeds aangegeven kunnen een aantal van deze projecten ook 
ontwikkeld worden als quickwins op korte termijn met relatief beperkte 
investeringen. Dit omdat deze mee kunnen liften met processen die 
reeds werden opgestart en investeringen die (deels) reeds zijn voorzien. 
Daarnaast zijn ook kleinere projecten denkbaar als quickwins: zoals het 
plaatsen van een ecoduiker, het aanleggen van een stuk pad, het verflau-
wen van een oever, het verhogen van een overstort …  Een gesprek met 
al de betrokkenen van de projecten in en rond de Stiemerbeekvallei is 
noodzakelijk om deze aanpak verder te concretiseren en uit te werken.  

Voorstelling van de deelprojecten

1.

3.
2.

8.

4.

5.

7.

6.
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s Zoals in de inleiding aangegeven is het wedstrijdvoorstel een eerste hypothese voor 

een masterplan voor de Stiemerbeekvallei. Het ontwerpvoorstel vormt naast het 
bestek en de verschillende bijlagen één van de elementen die in een intensief tra-
ject van co-creatie verder vorm kan krijgen. De verschillende onderdelen van de 
wedstrijdbundel – het project in zijn samenhang, complementaire plekken en de 
thematische exploraties – vormen concrete input voor deze dialoog. De tekenin-
gen opgenomen in deze bundel zijn als het ware onderleggers waarop de verdere 
ontwikkeling van het plan zich kan ontwikkelen. Op deze manier is deze bundel 
tegelijkertijd toelichting van het wedstrijdontwerp als een eerste draaiboek voor 
verder overleg.

De strategie die wij naar voorschuiven is een zeer actieve strategie die opgezet 
wordt met een veelheid aan betrokkenen. Het gaat over co-productie en co-cre-
atie. We willen niet zomaar de betrokkenen laten meedenken. We willen ook dat 
de actoren worden geactiveerd rond het project om samen invulling te geven en 
verantwoordelijkheid te nemen. Dit wordt aangetoond op het schema: zowel de ver-
schillende fases in het ontwerp als de sporen van het participatietraject worden ver-
duidelijkt. De deliverables vormen het resultaat van deze gezamelijke inspanningen 
(observatieatlas, missietekst, masterplan en actieplan). 

Opmaak inrichtingsplan
Er worden drie fases onderscheiden. Indicatief is er een timing vermeld. Dit moet 
nog verder besproken worden met de opdrachtgever. 

Fase 1: Observatieatlas (2 maanden)

In deze stap wordt het projectgebied (en ruimere context) geïnventariseerd. Deze 
inventarisatie bestaat zowel uit het ordenen van bestaand studiewerk / beleidsdoc-
umenten als het uitvoeren van nieuw onderzoek. Om te komen tot geïntegreerde 
visie is het ons inziens noodzakelijk een grondig inzicht te verwerven in deze ver-
schillende, op elkaar ingrijpende én overlappende systemen. Randvoorwaarden, 
potenties en bestaande kwaliteiten worden zorgvuldig per thema in kaart gebracht. 

Het uitvoeren van terreinverkenningen vormt hierbij een belangrijk aspect. Vanuit 
verschillende disciplines (ruimte, ecologie, fauna, hydrologie,…) wordt informatie 
op terrein aangevuld of geverifieerd. 

De observatieatlas vormt een overzichtelijk basiswerk waarin alle rel-
evante disciplines aan bod komen: technische, ecologische, maatschap-
pelijke, ruimtelijke, hydrologische, financiële, ... Het is een levend docu-
ment dat tijdens de looptijd van de studie kan worden aangevuld met 
nieuwe inzichten, studieresultaten,… Het kan ook hiaten in onderzoek aantonen 
en actiepunten formuleren naar derden toe. De atlas bestaat voornamelijk uit  
grafische elementen (overzichtskaarten, foto’s,…) en korte tekstuele toelichtingen. 

Fase 2: missietekst (3 maanden)

De missiegroep, een groep met key persons, stelt samen met het ontwerpteam een 
missietekst op (spoor 1 van het participatietraject). Via interviews en workshops 
wordt de tekst opgebouwd, vragen die hierbij aan bod komen zijn oa: Wat ver-
wacht u van de Stiemerbeekvallei? Welke thema’s zijn relevant? Welke trends ziet 
u waarop ingespeeld kan worden? Welke ontwikkelingen en activiteiten ziet u nu 
al in en rond de site die hierbinnen passen? Welke ontwikkelingen zijn volgens u 
nog mogelijk? Zijn er al sterke ambassadeurs / tegenstanders/… voor het project 
en welke rol ziet u voor hen? Welke quick-wins kunnen we nu al definiëren en 
uitspelen? …

Samen met het ontwerpteam wordt een narratief opgesteld op schaal van Genk en 
een narratief van de Stiemerbeekvallei. Het manifest wordt verder opgeladen met 
als doel de krijtlijnen voor de visie uit te zetten. De missiegroep draagt deze mis-
sietekst uit naar de stuurgroep en aan de bredere bevolking op het eerste participa-
tiemoment.

Fase 3: masterplan / actieplan (8 maanden)

In deze fase zetten we in op twee sporen: de opmaak van een masterplan en de 
opmaak van een actieplan. Beide worden tegelijkertijd ontwikkeld. Deze twee docu-
menten vormen samen het kader voor concrete projecten. 

In het masterplan werkt het ontwerpteam, op basis van de observatieatlas en de 
missietekst, een overkoepelende visie en strategie uit voor het projectgebied. Dit 
bestaat uit volgende componenten: overzichtsbeeld, impressies, terreinsnedes, … 
De impressies tonen hoe, en met welk doel, een mogelijke ingreep gedaan kan 
worden. Het is geen eindbeeld, maar het toont eerder een richting waarin gedacht 
wordt. Ze tonen de manier waarop de ontwikkelingsvisie vertaald kan worden naar 
een concreet ruimtelijk beeld. Ze vormen, samen met het overzichtsbeeld, het ver-
trekpunt voor het verdere participatie traject (spoor 2 en 3). Deze elementen werden 
al aangezet in het kader van de wedstrijd. Dit materiaal wordt in deze stap verder 
uitgewerkt, bijgesteld en geoptimaliseerd.

Naast de ontwikkeling van een globale visie worden er gelijktijdig thematische ex-
ploraties uitgevoerd omtrent netwerken, publieke cultuur, ecologie en water. Deze 
onderbouwen de gekozen uitgangspunten van de visie middels een technische toet-
sing (afwatering, vegetatie, beheer,…), afwegingskader of uitgewerkte (deel)concep-
ten. In de verdere uitwerking kunnen er hier ook andere thema’s bij komen. 

In het actieplan worden deelprojecten, quick wins en inrichtingsprincipes 
gedefinieerd gericht op een stapsgewijze realisatie. De globale visie wordt uiteenge-
legd in concrete deelprojecten gelinkt aan actoren, budgetten en termijnen. Ook 
de quick wins worden opgelijst. Dit zijn maatregelen die niet veel inspanning ver-
gen en op korte termijn kunnen worden gerealiseerd: vb. verwijderen van exoten, 
gradiënten naar open vegetatietypes creëren, aanpassen profiel waterloop, missing 
link wegwerken,… Ook tijdelijke maatregelen of events die het draagvlak vergroten 
kunnen een quick win zijn. Ook hier wordt duidelijk gedefinieerd welke  samen-
werkingsverbanden met bestaande initiatieven / projecten hier mogelijk zijn. Een 
goede afstemming met spoor 3 van de participatie is hier van belang. Het laatste 
onderdeel van het actieplan zijn de inrichtingsprincipes. Deze vormen een rui-
mtelijke vertaling van de verschillende ontwerpelementen. Dit kan gaan over een 
nieuwe profilering voor de waterloop, ontsnipperingsmaatregelen… Aan de hand 
van een typesnede/- plan of beschrijving worden de principes toegelicht. 

Participatie
Het overleg met de lokale actoren en de bevolking kan op verschillende en diverse 
manieren worden georganiseerd. De uiteindelijke werkwijze zal afhankelijk zijn 
van een actorenanalyse en de ambities van de opdrachtgever. De minimale ambitie 
moet zijn om enerzijds te komen tot een inhoudelijk plan dat aansluit bij de ver-
wachtingen en bekommernissen van de opdrachtgever en de lokale gemeenschap 
(en op die manier een lokale meerwaarde geeft) en anderzijds te komen tot een 
proces dat gewaardeerd wordt. Het proces moet toelaten aan alle betrokkenen om 
de “onbestemde” ruimte eigen te maken en ze concreet stap voor stap mee vorm 
te geven. Vanuit onze ervaring, de gedurfde ambities uit de ontwerpopgave en de 
visie op de ontwikkeling van de Stiemerbeekvallei stellen we nu voor om de co-
creatie rond drie sporen te organiseren. We starten met spoor 1. Vervolgens zul-
len spoor 2 en 3 parallel worden uitgewerkt. In het ereloon is het uitwerken van 
een aanpak voor participatie zoals onderstaande in overleg met de opdrachtgever 
inbegrepen en aanwezigheid van het ontwerpteam op de participatiemomenten. 
Praktische organisatie en opvolging van de participatie is niet inbegrepen in het 
ereloonvoorstel en zal indien wenselijk moeten worden besproken in de onderhan-
deling met de opdrachtgever. 

Spoor 1 van de co-creatie is de opmaak van een missietekst 

Zowel voor het ruimtelijk ontwerp als de opbouw van het programma is een 
duidelijk ambitiekader noodzakelijk. Waar willen we met het gebied naar toe in 
de toekomst? Wat is het ambitieniveau? Zal de Stiemerbeekvallei vooral een be-
langrijke ecologische functie vervullen? Of kiezen we voor een sterkere nadruk op 
het groene en parkachtige karakter om een alledaags gebruik te accommoderen? 
Hoe kan deze plek ontwikkeld worden tot een bovenlokale aantrekkingspool? 
De mogelijke ontwikkeling en insteken zijn in principe oneindig. In ons voorstel 
gaan we voor een project met zowel lokale als bovenlokale aantrekkingskracht. 
Waar een evenwicht wordt gezocht groene ruimte, ecologie en hydrologie. Maar 
dit ambitieniveau moet ook lokaal gedragen worden. Om ze uit te dragen en te 
gebruiken als kader voor de ontwikkeling kan ze verankerd worden in een mis-
sietekst of manifest dat richting geeft zonder ‘beklemmend’ te zijn. Een missietekst 
die opgebouwd wordt in samenwerking met een missiegroep waarin een aantal 
sleutelfiguren zetelen. We denken hierbij aan vijf toonaangevende lokale figuren 
uit politiek, administratie, ondernemings- en verenigingsleven, culturele sector … 
die een goede kijk hebben op wat er nu en morgen leeft en beweegt in Genk en in 
de omgeving van de Stiemerbeekvallei in het bijzonder en dit aangevuld met een 
drietal externe experten uit het vakgebied. 

Bij de start van het proces kan deze tekst stap per stap via interviews en workshops 
met de missiegroep worden opgebouwd. Ook wordt aan de missiegroep gevraagd 
om de tekst mee uit te dragen op de eerste stuurgroep en het eerste participatiemo-
ment. De missiegroep kan ingezet worden als ‘kwaliteitskamer’ tijdens de uitvoer-
ing van de verdere studie en de realisatie van het project. 

Spoor 2 van de co-creatie is de opbouw van het ruimtelijk ontwerp 
via een duidelijk herkenbaar, open en adaptief ontwerpproces 

Het ruimtelijk ontwerp(proces) voor de Stiemerbeekvallei is voor ons een geza-
menlijk leerproces van bestuur, administratie, burgers en ontwerpers. Lokale 
gebruikers en betrokkenen hebben specifieke verwachtingen en bezorgdheden 
die best zo snel als mogelijk worden ingebracht. Daarnaast moet men ook ervaren 
dat men op een open, transparante en gelijkwaardige manier is betrokken. Dit 
vermijdt weerstand en wekt betrokkenheid op. In een aantal stappen, die duidelijk 
gecommuniceerd worden, kan iedereen worden meegenomen van analyse/verken-
ning tot ontwerp/besluitvorming over het ontwerp. De focus binnen dit spoor 
ligt op het meenemen van de lokale gebruikers en omwonenden in het opstellen 
van het inrichtingsplan. We willen samen met hen het gebied leren kennen en de 
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ontwikkelingsmogelijkheden verkennen binnen de contouren van het manifest 
voor de Stiemerbeekvallei. Belangrijk is ook mee te nemen dat het gebied vandaag 
een zeer eenzijdig gebruik heeft en dat daardoor het potentieel van deze plek te 
weinig gezien wordt. Het proces van het ‘samen ontwerpen’ heeft dan ook niet 
alleen een inhoudelijke doelstelling om de verwachtingen en noden van de lokale 
gemeenschap te integreren. Het heeft ook een belangrijke maatschappelijke doel-
stelling om lokaal betrokkenheid, eigenaarschap en steun voor de ontwikkeling te 
generen die zowel lokaal als bovenlokaal als troef kan uitgespeeld worden (vb. in 
kader van generen middelen). 

In het eerste participatiemoment binnen deze opdracht zal naast een intro vanuit 
het bestuur en de missiegroep over de missietekst ook het wedstrijdvoorstel, en het 
stappenplan worden toegelicht. Daarna wordt interactief aan de slag gegaan om de 
wisselwerking tussen missietekst, verwachtingen en ambities en wedstrijdontwerp 
in kaart te brengen. De opname daarvan gebeurt interactief in kleinere groepen. 
Dit gebeurt best op de site. Zo kan ook een wandeling geïntegreerd worden in het 
programma. 

Doelstelling van het tweede participatiemoment is om in co-creatie oplossing-
srichtingen te onderzoeken. Het projectteam legt het herwerkte masterplan voor. 
Verfijnd en bijgesteld op bepaalde punten op basis van de missietekst, bemerkin-
gen van de opdrachtgever en het eerste participatiemoment. Tijdens het tweede 
participatiemoment wordt er vanuit de verschillende betrokkenen feedback 
gevraagd over het masterplan. Het materiaal dat het ontwerpteam aanlevert is 
analoog als het materiaal uit de wedstrijdbundel. Aangevuld en bijgesteld waar 
nodig. De door het ontwerpteam ontwikkelde documenten fungeren – letterlijk 
en figuurlijk – als onderlegger voor de discussie. Er kan op worden aangewezen, 
getekend, genoteerd … Op die manier worden de aanwezigen meegenomen in 
de complexiteit van bepaalde ontwerpvraagstukken. Er wordt hen gevraagd om 
opmerkingen te geven en deze te koppelen aan alternatieve oplossingsrichtingen. 
Op deze manier verwerven de actoren een inzicht in de keuzemogelijkheden en 
moeilijkheden waarmee ontwerper en bestuur worden geconfronteerd. Dit helpt 
later om het beslissingsproces inzichtelijk te maken. In dit debat wordt er steeds 
teruggekoppeld naar de missietekst die voor het gebied werd opgesteld. Kritische 
bemerkingen op deze missietekst van onderuit worden gecapteerd. Na dit partici-
patiemoment werkt het projectteam het masterplan af. Opmerkingen van zowel de 
opdrachtgever als voortkomende uit de participatie worden hierin verwerkt. 

Spoor 3 van de co-creatie is de opbouw, uitwerking en uitvoering 
van initiatieven met lokale entrepreneurs 

De uiteindelijke realisatie van een vernieuwde Stiemerbeekvallei is een proces over 
vele jaren. De missietekst en het masterplan met actieplan geven een kader. Om de 
mogelijkheden en kansen te verkennen, te ontwikkelen en laten zien willen we niet 
alleen praten maar ook doen. Eerste al dan niet tijdelijke interventies om de ve-
randering te initiëren en op die manier dynamiek in het project te brengen maken 
hier deel van uit. Snelle realisaties geven kansen aan (boven)lokale organisaties 
en individuele gebruikers om zich de ruimte mee eigen te maken. Op die manier 
ligt er op korte termijn niet alleen een masterplan/actieplan op tafel maar is ook 
gedemonstreerd hoe een aantal zaken al werken op het terrein. 

Concreet wordt spoor 3 van de co-creatie opgevat als een open creatief proces 
waar in een aantal denk- en doe ateliers een startprogramma wordt ontwikkeld en 
een aantal mogelijke pilootprojecten / quick wins uitgewerkt. De pilootprojecten 
zijn tegelijkertijd demonstratief en een experiment voor de verdere organisatie en 
invulling van het programma. Spoor 3 loopt best parallel aan spoor 2 om op die 
manier voldoende wisselwerking mogelijk te maken tussen beide. 

Proces
De co-creatie wordt georganiseerd in drie sporen. De inhoudelijke en proces-
matige sturing gebeurt door een duidelijke overlegstructuur. Deze wordt geor-
ganiseerd volgens de verschillende overlegorganen zoals deze in het bestek zijn 
toegelicht. 

De werkgroepen - ontwerpoverleg en het projectteamoverleg - fungeren als 
rechtstreeks overlegplatform tussen de opdrachtgever en opdrachthouder. Deze 
besprekingen worden opgevat als werkvergaderingen en worden ondersteund met 
werkdocumenten. In functie van de behoefte zullen de belangrijkste stakehold-
ers uitgenodigd worden op dit werkoverleg. De uitnodiging gebeurt in regel door 
de opdrachtgever. Op vraag van de opdrachtgever kan de ontwerper bilaterale 
overlegmomenten plannen met de betrokkenen. De werkgroepen staan in voor 
de dagdagelijkse opvolging. Als ‘dagelijks bestuur’ bewaakt de werkgroep over het 
procesverloop, de inhoudelijke kwaliteit, de doelstellingen en de budgetten. Op 
scharniermomenten of ‘mijlpalen’ wordt teruggekoppeld met de stuurgroep voor 
het formeel valoriseren en garanderen van de gewenste kwaliteit. De werkgroep 
legt vast wat er aan de politieke verantwoordelijken ter beslissing wordt voorgedra-
gen. De stuurgroep bekrachtigt keuzes en voorstellen.

De stuurgroepvergadering is een overleg met de belangrijke beslissingsnemers 
van de opdrachtgever. Op deze vergadering licht de ontwerper de voortgang van 
het project toe. Voor de toelichtingen aan de stuurgroep worden tussentijdse rap-
porten opgemaakt. De presentatie gebeurt op basis van een digitale slideshow. De 
stuurgroep zorgt voor de validatie van strategische beslissingen. 

De experts van de verschillende betrokken overheden kunnen op een aantal mo-
menten tijdens het planproces een inbreng leveren en de inhoud kritisch toetsen 
onder de vorm van (thematische) werkgroepen. Zo heeft bijvoorbeeld de groen-
dienst een eigen ervaringsexpertise, eigen middelen en aanpak die relevant zijn 
voor het opzet en de haalbaarheid van de keuze voor beplanting. In het kader 
van de opmaak van het masterplan is de inbreng van deze mensen onontbeerlijk 
voor het welslagen en de werkbaarheid van het plan bij realisatie en in de beheers-
fase. Er kan ook ruimer worden gekeken dan de eigen diensten (bijv., Erfgoed, 
GECORO,...). Het is zinvol om tijdens het ontwerp vertegenwoordigers van de be-
trokken Provinciale en Vlaamse administraties en adviserende, en subsidiërende, 
instanties uit te nodigen en kennis te laten maken met wat er leeft. Voor het 
ontwikkelen van een breed draagvlak (dus ook bij de hogere overheden) is het 
belangrijk dat een ambtelijke begeleidingsgroep op een gestructureerde manier 
informatie krijgt, input levert en ideeën aftoetst. Dit kan nuttig zijn met het oog op 
de latere uitvoeringsprojecten.
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