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De Stiemerbeekvallei - meer dan een waterloop voor Genk
Landschap en meer bepaald de waterlopen hebben een zeer
structurerende rol gespeeld in de geschiedenis van Genk. De
stad is historisch gegroeid langs het water alvorens ze door de
economische ontwikkelingen rond de mijnsites een ander pad is
ingeslagen. De ontwikkeling van een industriële identiteit op het
Kempisch plateau en later de ontwikkeling van de Ford-fabriek als
economische drijfveer voor de regio, symboliseren de toe-eigening
van het territorium door vreemde en bovenmaatse elementen. Een
continue versterking en uitbreiding van de verschillende wijken
binnen de stad Genk, heeft gezorgd voor het huidig atypisch
stadsbeeld. De zogenaamde raster- en radarstad die we vandaag
herkennen in het weefsel van Genk toont een kwaliteit in haar
diversiteit. Tegelijk echter kunnen we erkennen hoe de huidige
stad Genk weggegroeid is van haar water en moerassen.
Vandaag kunnen we de Stiemerbeekvallei dan ook beschouwen als
een losstaand, maar overkoepelend element; als een aanvulling op
de rasterstad. De Stiemerbeekvallei draagt dan ook het potentieel
om een frame te vormen dat de plekken, wijken en infrastructuren
van Genk samenhoudt, maar vertrekt vanuit een eigen logica. Door
een nieuwe figuur te introduceren en een identiteit te formuleren
rondom de vallei, wordt een mogelijk keerpunt bereikt. Genk
wordt zo geherdefinieerd als een diverse groene gemeente,
waarin de verschillende belangrijke natuurelementen erkend
worden (zowel de beboste plateaus met de mijnterrils als de
vallei met zijn waterloop). Deze nieuwe figuur kan de bestaande
identiteiten verzamelen, verbinden en versterken binnen de stad
Genk, alsook op schaal van de regio. Er wordt zo gewerkt aan een
complementariteit tussen infrastructuur en landschap.

Het belang en de mogelijkheden van de verenigende functie van de
Stiemerbeekvallei zijn niet te onderschatten. Deze “leegte” in het
weefsel vormt dat deel van de stad dat aan iedereen toebehoort.
Daarnaast vormt de Stiemerbeekvallei ook een verzamelaar
van waterlandschappen, een natte corridor. Vijvers, waterlopen,
moerassen en wetlands zorgen voor een rijke fauna en flora voor
de regio. Vandaag echter is deze functie van de vallei in al zijn
rijkheid vergeten en quasi gereduceerd tot een banale collector van
het rioleringssysteem.
Doordat de stadsgroei losgekoppeld van de vallei gebeurde, zijn
de open ruimtes in en rond de valleivlaktes sterk ingekrompen
doorheen de tijd. Dit gaat hand in hand met vervuiling, kanalisatie
en het ingraven van de waterloop, waardoor de ecologische waarde
zeer sterk afneemt. Daarenboven representeren enkele smalle
paden en een aantal bruggen, naast het uitgebreide natuurgebied
van de Maten, de beleving van de vallei.
Het is cruciaal om van dit beeld van een tunnel weg te gaan en
de vallei in zijn volledige omvang en breedte te beschouwen.
De landschappelijke, ecologische en geografische betekenis
reikt immers verder dan de waterloop alleen en omvat de
volledige topografische vallei met zijn (bebouwde) randen. Deze
problematiek vraagt dus om een strategie waarbij alles wat in
relatie staat tot de Stiemer mee in rekening wordt gebracht, een
totaal-vallei-aanpak. Enkel hierdoor kunnen de latent aanwezige
landschappen en hun kwaliteiten uitgelicht en versterkt worden.

Als een actie-reactie kan de ontwikkeling van de Stiemerbeekvallei
ook de basis vormen voor veranderingen op verschillende schalen
binnen het weefsel. De stad kan terug naar de vallei gekeerd
worden door nieuwsoortige programma’s en publieke ruimtes te
introduceren die uitgeven op de Stiemer. Deze publieke ruimtes
moeten voornamelijk een basis vormen om activiteiten toe te
laten, zonder accessoires of vaste (vastgeroeste) elementen te
worden. De flexibele ruimtes (zowel verhard, maar voornamelijk
ook permeabel en in de vallei) dienen drager te zijn van een
geïntegreerd en specifiek gebruik.
Tegelijk kan het toekomstige groen-blauw stadspark van de
Stiemerbeekvallei de ontwikkelingen rondom beïnvloeden. De
stedelijke conditie wordt dus uitgedaagd en evolueert dankzij
de veranderende realiteit van het stedelijke landschap van de
Stiemerbeekvallei. Kan het extra-ordinaire van een territoriale
landschapsfiguur die het hart van Genk doorkruist de schuchtere
positie van ecologie en natuur binnen het weefsel versterken?
En kan Genk zo een voorbeeldpositie innemen in het debat van
duurzame ontwikkeling en klimaatsverandering? Zal de stad Genk
evolueren naar een strategie van een stedelijk ecosysteem waarbij
de Stiemerbeekvallei een cruciale rol speelt? Een heterogeen
stedelijk landschap waarin de vallei de luwte, de marge, de stilte
aanlevert tussen de kernen?

van S naar XL
De Stiemerbeekvallei is dus een verbindend element, een (lineair)
traject dat evenzeer belang heeft op schaal van de wijken als over
de stadsgrenzen van Genk heen. Haar positie binnen de rasterstad
is die van een verbinding tussen de heterogene delen, een schakel
tussen de kernen. Dit leidt tot unieke beelden en atmosferen,
waarbij landschap en stad elkaar aanvullen.
Op regionale schaal en als waterloop van 2e categorie binnen de
Demervallei, verbindt de Stiemerbeek de mijnsite van Waterschei,
het centrum van Genk, het natuurgebied de Maten en over het
kanaal ook het signaalgebied (en toekomstige uitbreiding van
de campus) van Diepenbeek om zo in de Demer uit te monden.
Voor deze hele regio is de Stiemerbeek dan ook een belangrijke

ecologische corridor en heeft daarboven ook een bepalende rol
voor de waterhuishouding in het overstromingsgebied van de
Demer.

Waterschei, waarna de vallei zich een weg baant tot aan de Maas
in Maaseik. Deze regionale verbinding opent mogelijkheden voor
ecologie en traag verkeer van Demer tot Maas.

Het industriële mijnverleden zorgt voor verschillende mijnterrils die
gesitueerd zijn rondom de vallei, maar ook in de grotere regio (BENL-D). Het project «Grünmetropole» voorziet in dit mijnlandschap
twee grote regionale verbindingen. De «metropolitane route»
zorgt voor een verbinding van de kernen, terwijl de «groene
route» landschapselementen, valleien en ontspannings- en
sportinfrastructuren verbindt. De Stiemerbeek vormt een onderdeel
van deze laatste. In de continuïteit van de Stiemerbeekvallei
ontspringt de Bosbeek aan de andere kant van de mijnterrils van

De Stiemerbeekvallei wordt ook gekruist door verschillende grote
infrastructuren, zoals (snel)wegen en kanaal, maar ook door het
Kolenspoor. Eens een belangrijke industrieel spoor tussen de
mijnsites in Genk, is het vandaag een krachtlijn voor ontwikkeling.
Het doel van deze studie is om een coherente valleistructuur te
ontwikkelen met een vooruitstrevende ecologische functie en
alternatieve verbindingen (traag verkeer) in de regio.
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De natuurlijke sokkel met valleien en plateau vormt een belangrijk
element in de lezing van het territorium. De raster- en radarstad plant zich
in op deze zeer sterke landschapsfiguur, die mee de identiteit geeft aan
de stad en de regio.
Op de volgende bladzijde worden stad en landschap in al hun lagen
uiteengelegd.
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HARDSCAPE

Rijkdom en functies in het weefsel rondom de vallei

RASTER

RADARS

Het raster van grootschalige infrastructuren verbindt en verdeelt
Genk. Het zijn de hoofdstructuren waarlangs je de stad binnenkomt
en verlaat. Een laag die baldadig aan het landschap werd
opgedrongen, maar er vandaag onlosmakelijk mee verbonden is.
Verschillende infrastructuren van uiteenlopende schaal kruisen
namelijk de Stiemerbeekvallei. Het ritme van deze doorsteken is
bepalend voor de dwarse toegankelijkheid.

Het raster vebindt de radars en maakt van Genk de Rasterstad.
Geen historische radioconcetrische structuur, maar een atypisch
stedelijk lanschap waar «centraliteit» en «periferie» los door
elkaar verweven zijn.

SOFTSCAPE

Rijkdom en functies van de vallei zelf
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ecologische corridors

Natuurlijke vegetatie en vochtigheid

De Stiemerbeekvallei kan een betekenisvolle ecologische corridor
voor Genk en de regio vormen. Vanuit en naar de vallei zijn er
verschillende secundaire corridors mogelijk die zich door het
weefsel naar de omliggende natuurgebieden bewegen.
Vandaag echter kunnen we verschillende migratieknelpunten
vaststellen en is er sprake van ontsnippering owv wegen,
en spoorlijnen (als barrières uit de omgeving) en stuwen,
overwelvingen en duikers (in de beek zelf).

De Stiemerbeekvallei heeft zeer diverse natuurlijke vegetatietypes,
die in min of meer vochtige milieus groeien. De typische (broek)
bossen zijn belangrijke elementen om te integreren en te
versterken in de strategie.

Elzenbroekbos
arme Eiken-Beukenbos en
Eikenbos, natte variant
typische Eiken-Beukenbos,
natte variant
arme Eiken-Beukenbos en
Eikenbos, droge variant

WEEFSELS en figuren

Achterkanten

Een landschap waar een collage van historische dorpskernen,
cités, verkavelingen en linten de leegte tussen de Raders opvulde
om gaandeweg het atypische «Genk Stad» te maken. Een
merkwaardige maar boeiende verscheidenheid aan dichte en
dunne weefsels, maar bijna steeds georganiseerd volgens een
eigen logica en figuur.

Net dit landschap, met haar uitgesproken topografie en natte
landen, stuurde de groei van deze stad. Een eeuw van gestage
stadsontwikkeling onder het impuls van de bloeiende industrieën,
snoerde op zijn beurt de vallei in tot een dubbelzinnige
tussenruimte: de achterkant van de stad.

Natuurlijke milieus - rijkdom
De waardevolle milieus en daaraan gerelateerde habitats in de
Stiemerbeekvallei zijn belangrijke plekken voor ecologische
ontwikkeling en worden meegenomen in de strategie.

habitat en gedeeltelijke
habitat
biologisch zeer waardevol
milieu
biologisch waardevol en zeer
waardevol milieu

ecologisch herstel
De collectoren van het afvalwatersysteem die gelegen zijn langs
de Stiemerbeek, zorgen voor een ecologisch fragiele situatie. De
vervuiling van de beek (en de omliggende natuur) is zeer aanwezig
vandaag. Verschillende zones voor ecologisch herstel werden
aangeduid binnen de vallei.
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De asymmetrische vallei

De brede vallei
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De Stiemerbeekvallei anders gelezen
in een meervoudige lezing trachten we de eigenheid van de
Stiemerbeekvallei in kaart te brengen. 8 lezingen, als lagen in en
over elkaar. Lezingen die kleur willen bekennen en tegelijk peilen
naar de opportuniteiten van dit gebied. Intenties en ambities, als
aanzet voor een strategie.
Binden en scheiden
De vallei verzamelt een groot deel van de leegte tussen de figuren
in de rasterstad. Het is daar waar de leegte het meeste landschap
kan zijn, en zo net het bindmiddel kan betekenen in de compositie
van de delen.
Binden, maar ook scheiden. Want is het geen fantastische kwaliteit
dat Genk zoveel gezichten en «centra» mag hebben? Zoveel
figuren met elk hun eigenheid (de strip, de cités, de mijngebouwen,
de winkelstraten enzovoort) in een bonte, heterogene collage. Het
landschap tussenin kan bemiddelen, maar waarborgt tegelijkertijd
de eigenheid van de delen. Genk mengt zo Stad met Landschap,
Centrum met Periferie. De Vlaamse desakota als het ware.
Snel en traag
In deze prachtige collage worden de delen verbonden met een
performant infrastructuurnetwerk. Het «raster», met ringwegen
en lanen, geeft de stad haar snelle verbindingen en maakt het
gulzig uitgestrekt geheel in één tijd weer compact. We stellen dat
de Stiemerbeekvallei geen deel uitmaakt van het raster. Want waar
het raster vooral snel van A naar B wil brengen, is de vallei bij uitstek
traag. Een ‘achterkant’ in het zog van snel verkeer, en soms een
‘tussenkant’ in de rug van woonwijken en winkelstraten. (Dat snel
en traag soms samenvallen is op z’n minst gezegd boeiend...)
We mogen misschien zelfs zeggen: de «binnenkant» van de Stad?
Het trage landschap heeft haar kwaliteiten in de luwte, stilte,
en ge/verborgenheid. Het verzamelt natuur, water, wandelaars
en fietsers. Niet om zo snel mogelijk weg te leiden, maar net te
vertragen, tot stilstand toe. Niet de plaats voor een kanaal, noch
voor een fietsostrade, maar een verzamelplaats voor al datgene
waar het raster zelf geen plaats voor heeft en toch ook Genk is.
één en veel
De vallei is één landschap, één topografie. Eén leegte die zoveel
groter is dan de stadsdelen en weefsels rondom. Groter dan de

stad zelfs. En zo brengt de vallei de grote schaal tot binnenin de
stad. En dat moeten we koesteren. Kunnen we ervoor zorgen dat
de vallei, ogenschijnlijk verkapt door infrastructuren allerhande,
morgen toch nog leesbaar/herkenbaar blijft? Want tegelijkertijd is
de vallei ook vandaag al veel meer dan één plek, met nat en droog,
weide en bos, stil en luid,.. Om zo te antwoorden op de veelheid aan
programma’s op haar oevers; aanvullend en versterkend.
Het juiste evenwicht tussen éénheid en veelheid wordt een van
onze grootste aandachtspunten.
LANGS EN DWARS
De vallei is asymmetrisch en de topografie stuurde de ontwikkeling
rondom de vallei in verschillende richtingen.
Aan de westzijde is er geen uitgesproken topografisch profiel.
Doorheen de geschiedenis ontwikkelden Vennestraat,
Bergbeemdestraat, en Stalenstraat zich in lijnen langsheen de
beek. Met hun rug naar de vallei, als gerafelde boorden.
De oostelijke rand kent veel explicietere hoogteverschillen. Hier
groeide de stad in de richting van de vallei, met straten slingerend
volgens de hoogtelijnen. Op deze oever wisselen natuur en
bebouwing elkaar af.
Zoals het landschap doorheen de tijd leidde tot een asymmetrische
ontwikkeling van de vallei, stellen we ook dat nieuwe strategieën
deze logica ter harte moeten nemen.
Bestemming en overschot
«De vallei van achterkant naar voorkant» (Ja, maar...)
In alle goede intenties om de vallei terug naar de voorgrond te
schuiven en te herontdekken sluimert het gevaar dat alles in
duigen kan laten vallen. Want misschien heeft Genk al voldoende
«radars» in haar raster; meer dan genoeg bestemmingen. Kan de
vallei vooral zichzelf blijven zonder al te veel nieuwe programma’s?
Kan de latente schoonheid van dit verborgen landschap op zich ook
voldoende zijn om een meerwaarde te betekenen voor de stad?
Een ongedwongen, natuurlijke leegte, genereus beschikbaar voor
de omwonenden?
Misschien zit de ambitie veel meer in een paar gerichte operaties
waarbij naburige programma’s, vandaag nog met de rug naar het
landschap, morgen omgekeerd worden om dit landschap ook
werkelijk te ‘gebruiken’. Herontdekken en opladen dus, maar
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evenzeer, met voldoende ruimte en overschot, zonder overladen
programma.
Want net in de achterkant van de stad zit ook een kwaliteit.
DE NATTE VALLEI
Een herstel van de vochtige milieus van de Stiemerbeekvallei kan
ervoor zorgen dat de historische karakteristieken heropleven.
Omdat we geloven dat hier haar waarde en schoonheid zit. Een
verhoogd aantal wateroppervlakken kan daarnaast ook bijgedragen
aan de strategie tegen klimaatsverandering. Verschillende bassins
kunnen zorgen voor regenwateropvang en infiltratie. Daarbuiten
worden ook zuiveringsbassins (rietvelden) ingevoegd. Deze
diversiteit aan hydrologische elementen zorgt voor een rijk
waterlandschap. De vallei wordt opnieuw vallei in de brede zin. Een
nat landschap in al zijn diversiteit.
DE BREDE VALLEI
De valleiprofielen van de Stiemerbeek tonen vandaag een smalle
waterloop met een kleine invloedszone. Vanaan de bron tot de
monding wordt een evolutie van een heel gesloten landschap (ten
noorden van de E314 en rond het sportpark), naar een iets opener
landschap (tussen de Coppéelaan en de stadsstrip) en tenslotte
een volledige weidse vlakte ter hoogte van de Maten.
Ambitie is om het landschap opnieuw meer te openen en een
diversificatie in de natuurlijke milieus in te voeren over de volledige
lengte. De Stiemerbeekvallei wordt ook als een echte valleifiguur
bekeken, los van de lijn van de Stiemerbeek zelf. Er wordt daarbij
rekening gehouden zowel met de ecologische invloedszone als
met de geografische invloedszone van de waterloop.
DE VALLEI ALS LANDSCHAP
Door de vallei, die vandaag geen erkend landschapselement is
binnen het weefsel, zichtbaar te maken op heel specifiek gekozen
momenten, wordt het een landschap. Alle voorgaande elementen
zijn hier dan ook toe gerelateerd.
Het landschap van de vallei kan dus pas gevaloriseerd worden door
een interactie na te streven tussen het weefsel (het harde) en zijn
onderliggende sokkel (het zachte).
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HARD EN ZACHT : een strategie van complementaire systemen
In het samengaan van natuur en stedelijkheid zit een stukje poëzie.
Parallel aan de dubbele lezing van het territorium, wordt dan ook
een visie voorgesteld die inspeelt op beide lagen, die in continue
interactie staan.
De noodzakelijkheid van stedelijke infrastructuren (fietspaden,
rioleringen, keermuren en overstorten,...) mag niet aangevoeld
worden als een smet in de globale beeldkwaliteit van het landschap,
maar maakt inherent deel uit van haar karakter.
Stuk voor stuk zijn ze essentieel in het kanaliseren, tegenhouden,
bijsturen van fietsers, wandelaars en water. De nabijheid van de
stad laat nu eenmaal niet anders toe, en hoe meer we Genk op haar
vallei willen betrekken, hoe meer van zulke infrastructuren er ook
nodig zullen zijn.
Want in de context van een vloeiend landschap met haar
overheersend zachte groene en blauwe lijnen, is de scherpe rand
of harde wand boeiend. Een plek voor verpozing of programma.
Een stapsteen en route. Of simpelweg een ogenblik waarbij het
eigenlijke functioneren van de water-en bewegingssystemen
even explicitiet leesbaar wordt. Indien minutieus geplaatst kunnen
enkele harde lijnen, korrels en plekken iets betekenen voor het
landschap. Gedienstig en vooral bescheiden, maar tegelijk eerlijk
aanwezig.

We gaan aan de slag met een tweesporen strategie die ons toelaat
gericht in te spelen op de opportuniteiten van dit verborgen
landschap.

Stiemerbeekvallei kunnen verhogen. De «hardscape» stelt dus
een waaier aan specifieke projecten voor, elk met een eigen logica
en een eigen proces met diverse actoren.

De «softscape» strategieën spelen in op een herstel van
de natuurlijke landschappen. Het gaat hier eerder om een
uitwerking van (beheers)principes, ecologische strategieën,
een versterking van het waterlandschap en de moerassen en
voornamelijk ook een uitdieping van de ecosysteemdiensten die
de vallei aan het omliggend weefsel kan bieden. Hand in hand
met deze procesgerichte uitwerking, wordt een toegankelijkheidsen belevingsstrategie uitgezet. Een traject, specifieke
landbouwprogramma’s, activiteitenzones voor natuurbeleving, ...
worden mee opgenomen in deze «softscape». De softscape is
naast zacht ook dynamisch. Verandering van kleuren, gebruiken
en misschien zelfs inrichting, doorheen de seizoenen en jaren.

Hardscape en Softscape ontmoeten en versterken elkaar in de
vallei en worden aangegrepen als complementaire strategieën. De
essentie zit in de constante dialoog tussen beide systemen; het
samengaan van hard en zacht waarbij een aantal specifieke en
speciale plekken ontstaan.
De «harde» interventies komen er op een delicate manier het
(stedelijk) landschap van de vallei vervolledigen. Ze zorgen voor
een twist, een hoekverdraaiing, een balkon of een eenvoudig
afboorden van de softscape.
Het denken in termen van hardscape en softscape vertrekt
vanuit een lezing van het terrein, die een gerichte strategie voor
interventies tracht aan te leveren. En interventies die op hun beurt
een dialectische sequens van landschap en stad genereren.
Soms overheerst het landschap, met zijn toegevoegde moerassen
en opengewerkte bossen. Op andere momenten wordt er een
echte stedelijke ontmoetingsplaats gecreëerd die mogelijkheden
openen voor uiteenlopende programma’s.

De «hardscape» interventies zijn de uitzonderingsmomenten
in het landschap. Daar waar de stad zich manifesteert (omkeert)
naar het landschap. Soms als loutere infrastructuur, maar veelal
ten behoeve van nieuwe publieke ruimte die zich nestelt in
de flanken van de vallei, in direct contact met het omliggend
weefsel. Het zijn de uitgelezen plekken voor de stad om zijn vallei
te herontdekken en herwaarderen in de dagelijkse beleving. Het
zijn ook deze plekken die de transversale permeabiliteit naar de

In wat volgt worden doen we de oefening om ontwerpstrategieën
op beide niveaus voor te stellen: een dubbelverhaal waarbij de
twee verhaallijnen parallel en in dialoog ontwikkeld worden.
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Visie voor de Stiemerbeekvallei en zijn verschillende deelgebieden
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De voorgestelde visie zorgt voor een vallei die sturend is, die
richting geeft, maar die daarentegen geen éénduidige corridor
is die de bron met de Maten verbindt. Het wordt een netwerk van
ecologische veranderingen, publieke ontmoetingsplekken en
subtiele interacties tussen stad en natuur.
De Stiemerbeekvallei wordt zo opnieuw een interessante
leegte in het weefsel, een bestemming in de regio, een
functionele ecologische corridor en een uitgelezen plaats voor
ontspanningsactiviteiten.

Stalenstraat
de graasweiden
de fruitgaarden

brongebied

Vijf deelgebieden, elk met een eigen identiteit en een eigen type
van interventie, zowel voor de softscape als voor de hardscape,
worden geïdentificeerd in het plan.
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Een duurzame territoriale strategie

Gebaseerd op een uitwisseling van en dienstverlening tussen
de zogenaamde hardscape en softscape, wordt een duurzame
territoriale stratégie voorgesteld. Er wordt een maximale interactie
tussen de stad en zijn landschap nagestreefd, wat resulteert in een
duurzame aanpak op vlak van hydrologie, ecologie (corridors en
ontsnippering, milieus, ...), maar ook op het vlak van accessibiliteit
voor traag verkeer.

Hydrologische strategie
In de volledige vallei van de Stiemerbeek worden verschillende
hydrologische strategieën voorgesteld, met als doel de
waterkwaliteit te verbeteren, alsook een gecontroleerde infiltratie
van regenwater en een uitbreiding van de moerassen en vijvers
te voorzien. De belangrijke randvoorwaarde van de collectoren
die langs de Stiemerbeek liggen (en het profiel dus inklemmen)
wordt in rekening gebracht en vormt de basisreden waarom een
directe hermeandering van de Stiemerbeek als een te moeilijke
optie wordt gezien. De verplaatsing van de collectoren is duur en
is vanuit ecologisch oogpunt niet noodzakelijk, dus er wordt voor
gekozen ze in eerste instantie te behouden.

Andere strategieën die worden voorgesteld:
• de optimalisatie van het systeem van de collectoren, waardoor
de overstorten verhoogd zullen worden (cf. studie Aquafin)
• vernatting van de omgeving door plaatsen van een sifon onder
de collectoren of plaatselijk uitdiepen van de beek
• invoeren van collectieve infiltratiebassins en grachten voor
regenwater voor (nieuwe) woonontwikkelingen
• herstellen en aanvullen van de grondwatertafel door het
gebruik van permeabele publieke ruimtes
• invoeren van zuiveringsbassins op basis van helofytenfilters
(rietvelden). De bassins zuiveren water van de Stiemerbeek
en sturen het gezuiverd water nadien terug naar de beek. Dit
traject wordt gekozen op strategische punten (net na een

•

•

overstort) en accentueert waar mogelijk een oude meander
van de Stiemerbeek. Een extra rooster/zeef kan geplaatst
worden na het overstort om zichtbare vervuiling te vermijden.
alternatief voor de watertoevoer vanuit de Stiemerbeek naar
de Maten via een regenwaterbassin in de omgeving. Indien de
waterkwaliteit te slecht is, kan de toevoer tijdelijk stopgezet
worden, om zo de Maten optimale waterkwaliteit te bezorgen.
het scheiden van het rioleringsstelsel (op lange termijn). De
andere oplossingen kunnen dan als ecologische stepping
stones in het hydrologisch circuit behouden worden,
maar hebben geen noodzaak meer ter bevordering van de
waterkwaliteit.

nieuwe
(woon)ontwikkelingen

bron

infiltratiebassins
regenwater

bestaande
wijken

gracht

zuiveringsbassins
Stiemerbeek
(met kuip)

gescheiden
riolering infiltratie

verhoging
overstort

regenwateropslag
noodtoevoer
de Maten

permeabele
(publieke) ruimtes
afsluiten indien
slechte
waterkwaliteit

infiltratie

moerassen/ wetlands
herkwalifiëren en uitdiepen

de Maten
grondwatertafel

Om een gedetailleerde hydrologische strategie verder uit te
werken, zijn volgende technische details nader te onderzoeken:
• globaal inzicht in de waterstromen, hoeveel water door de
beek, hoeveel daarvan is grondwater hoeveel overstortwater;
• hoeveel water kan er over de zuiveringsbassins worden geleid
en hoe groot moeten ze dan ongeveer zijn;
• hoe groot zou de regenwateropvang moeten zijn voor de
noodtoevoer naar de maten;

•
•

•

peilverlopen;
meer toelichting op permeabele publieke ruimtes (aanpak
vervanging van de huidige verharding door waterdoorlatende
verharding, direct beginnen, of alleen als locatie aan
vervanging toe is);
meer toelichting op het deel van de afbeelding over
gescheiden riolering / verhoging overstort, wanneer gebeurt
wat (eerst optimalisatie door o.a. verhogen overstorten, wat is

•
•

dan de reductie van de overstort, langere termijn strategie van
alles scheiden met infiltratie);
hoe sluit je de afvoer af bij slechte kwaliteit, continue
kwaliteitsmetingen? Sturingsmechanisme?
zijn de kosten orde-grootte realistisch?

Openen van de beboste vallei
De vallei wordt vandaag gekenmerkt door een dicht beboste
omgeving, voornamelijk in het noorden, Dit karakteristiek
landschap wordt doorgetrokken tot de Stiemerbeek in de open
vallei stroomt ter hoogte van de Maten.
Een belangrijke interventie is het openen van de vallei in het
tussengebied, waardoor mogelijkheden gecreëerd worden om
de karakteristieke landschappen te versterken en de natuurlijke
milieus te diversifiëren. Er wordt uitgegaan van het principe van
«building with nature», waarbij met een minimale ingreep een
verandering op gang gebracht wordt die de natuur zelf verder
mag benutten. Het initiëren van meer open natuur wordt zo als
basis gezien voor een geleidelijke transformatie naar een opener
valleilandschap.
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Ontboste gebieden

Diversificatie van de natuurlijke milieus
Er wordt gekozen om de verschillende autochtone milieus te
versterken en terug meer te diversifiëren binnen de vallei. Dit
zorgt voor specifieke fauna en flora en voor interactie onderling.
Onderstaand schema illustreert de verschillende milieus,
hun graad van natuurlijke vochtigheid, de aanwezigheid van
verschillende diersoorten, alsook de beheersfrequentie van de

milieus. Dit refereert naar het «5B-concept» wat streeft naar een
het brede beekdal als klimaatbestendige buffer in de veranderende
leefomgeving. Volgende 5 landschappelijke bouwstenen vormen
een snede dwars op de beek: beek, bos, bosschage, buffer en
beekflank. Afhankelijk van geld, ruimte, eigendom, etc. kunnen de
5 elementen in combinatie met elkaar voorkomen. Het is dus een
flexibel concept wat afhankelijk van benodigde functies ingezet
moet worden.

N2
O2
CO 2

beheersfrequentie

VERDAMPING
ADEMEN
FOTOSYNTHESE
vogels - bijen
INTERACTIE
ABSORPTIE

insecten - broedvogels

kleine zoogdieren

watervogels - amfibieën - reptielen
HUMUS
INFILTRATIE
STOCKAGE

CO2 K PO4 NH4 NO3
H2O CA SQ4 N A MG
waterloop

hoog gras +
rietvelden

natte weiden +
programma’s

Elzenbroekbos
wilgen + elzen

Essen - eikenbos

Eiken - beukenbos

beplante weide

Volkstuinen

EEN FIETSNETWERK ROND DE STIEMERBEEK
Bij de vraag naar «een vlotte fietsverbinding doorheen de vallei» lijkt
het dat net de landschappelijke sequens van verschillende plekken
sturend mag zijn. We voelen maar weinig voor een fietsostrade die
gewoon voorbij raast aan die prachtige opeenvolging van natte,
droge, open, bebloemde en beboste plekken, met nu en dan een
onderbreking van een brug of weg. Moeilijk haalbaar door het
vele kruisen met het Raster, en misschien zelfs niet eens altijd
wenselijk.
Laat het Raster de rol opnemen van snelle verbinder, en laat
de vallei dit Raster aanvullen. De vallei verzamelt fiets- en
wandelbewegingen, zowel in de langse als dwarse richting. ThorPark en De Maten zijn maar zelden het begin of einde van die
bewegingen.
We stellen een parcours voor dat dan wel continu mag zijn, maar
ook wezenlijk onderdeel uitmaakt van een wijdsvertakt netwerk, tot
ver in de omringende weefsels. Een parcours dat meandert tussen
Hard en Zacht, Stad en Landschap. Om voor een stuk de beek te
volgen, maar verderop misschien nieuwe programma’s opzoekt
op de oevers, om vervolgens weer uit te splitsen naar het pad
langsheen de Westerring, of een passage langsheen de vijvers in
het groen, enzovoort.
Deze rijkheid van sferen vertaalt zich ook in de materialisatie van
de paden. Sommige zijn zichtbaar en hebben een harde textuur,
andere eerder verdoken en met een zacht oppervlak. Ze geven
aanzet tot hiërarchie in het netwerk. Zo is er misschien wel een
continu traject van noord naar zuid voor de fietstoerist, maar
evenzeer een veelheid aan paden en verbindingen voor de kenners
van Genk.

Platform / publieke ruimte
hoofdpromenade : het stiemerpad
(fietstraject + zachte paden)
zachte paden
bestaande wegen
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Het gebied aan de bovenloop van de Stiemerbeek wordt gekenmerkt
door de (nogal onverschillige?) houding die de ‘achterkanten’ van
de Stalenstraat en de tuintjes van de wijken rond de Herenstraat
aannemen ten opzichte van de vallei. Anderzijds ontwikkelen zich
in deze onverschilligheid nu reeds interessante activiteiten die
gebruik maken van de leegte van de vallei: (volks)tuintjes, een
paardenweide, ...
Ook de Dijkstraat als dwarse autoverbinding gedraagt zich als
robuuste infrastructuur: op de snelst mogelijke manier wordt
de vallei doorkruist. De Stiemerbeek steek je over via een banale
duiker. Andere dwarse doorsteken zijn weliswaar doorheen de
jaren grotendeels vrijgemaakt van autoverkeer, maar getuigen van
dezelfde banaliteit .
Heeft na de geslaagde campagne voor de Vennestraat (‘de straat
van de zintuigen’) ook de Stalenstraat recht op haar ruimtelijke
transformatie met bijhorende slogan en marketing-campagne?
Op enkele cruciale plaatsen keren we de achterkant-conditie om
en krijgt de vallei een gezicht in de Stalenstraat en omgekeerd.
Punctuele hardscape interventies (met strategische bebouwing
als quick-wins?) definiëren de rand van het weefsel. Van daar stap
je in de vallei.

A

Stiemer

laan

vallei-pad

Stalenstraat

A’

platform

HARDSCAPE

Deelgebied 1 - Het bewoonde weidelandschap

A’

De vallei betreden is belangrijker dan de vallei dwarsen. Kunnen
we de straten verder downscalen naar de maat van voetgangers
en fietsers?
Stukken van de vallei kunnen natter worden, deels gevoed door
de afvoer van regenwater die hardscape-ingrepen met zich
meebrengen. Maar de vallei kan vooral ook opener worden: een
opportuniteit voor volkstuintjes 2.0, een fruitgaard, graasland voor
schapen en paarden, ...
Er kan zo gestreefd worden naar een lokaal productielandschap
met afzetmarkt vlakbij. De interventies blijven dan ook bewust
kleinschalig, om zo voornamelijk een relatie na te streven met het
omliggende weefsel.

A

De oevers van de Stiemer worden hier zo veel als mogelijk in een
natuurlijke curve gelegd en beplant met oevervegetatie. De weiden
worden punctueel beplant met fruitbomen en kunnen ook zachte
activiteiten ontvangen.
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A

weiden

natte weiden

Stiemer

oevervegetatie

fruitbomen

weide met
extensieve
veeteelt

Stalenstraat

A’

waterloop

moestuinen

SOFTSCAPE

A

weiden + programma’s + volkstuinen

A’

Zicht op een doorsteek vanuit de Stalenstraat : punctuele ontwikkelingen bieden een nieuwe voorkant aan de vallei

Zicht op de weiden langs de Stiemer

behe

De voornaamste typologieën van milieus voor dit deelgebied
bevinden zich in de redelijk open en vochtige landschappen, zoals
weiden en broekbossen. Daarnaast worden ook meer gecultiveerde
landschappen, zoals volkstuinen, en geprogrammeerde weiden
ingepland.

ersfre

quen

tie

waterloop

natte weiden +
programma’s

Elzenbroekbos
wilgen + elzen

beplante weide

Volkstuinen
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Eens de snelweg gepasseerd, stroomt de Stiemerbeek door
een dichter begroeide vallei, soms verborgen of bijna vergeten
(onder het geraas van de snelweg), soms ondoordringbaar, soms
genegeerd (als passage langs het sportcentrum).
Dat de vallei het in volle ontwikkeling zijnde ‘SportinGenk Park’
flankeert, moet leiden tot een kruisbestuiving. Dit lijkt ook de
ambitie van de plannen voor het sportpark: de sequens van
parking/buffergroen/Stiemerbeek wordt doorbroken. Sportief
en recreatief programma kan doordringen tot in de vallei: lopen,
vissen, uitblazen... Het momentum lijkt aanwezig om de plannen
voor de vallei en het sportpark op elkaar te betrekken.
Minstens even interessant in dit plan (en helemaal in de Genkse
traditie) is de toevoeging van een nieuwe ‘autonome’ figuur: een
nieuwe sportas doorheen het bos, die plaats biedt aan allerlei
buitensporten; autonoom, maar zich toch inschrijvend in een route
die komt vanuit het Thor-park via de hoogtelijn aan de rand van de
vallei (de Herenstraat).
In de verbinding met de route van die andere flankerende hoogtelijn
(Stalenstraat-Bergbeemdstraat) kunnen we ons ter hoogte van de
huidige Paresbemdstraat een interessante hardscape-upgrade van
de oversteekplaats inbeelden, met verblijfsplekken als deel van de
vallei en de sportinfrastructuur; een kruispunt in het fietsnetwerk.

B

tribune

belvédère

passerelle

B’

sportpark

HARDSCAPE

Deelgebied 2 - Het bos langsheen het water

B’

SOFTSCAPE

B

Het bos rond de Stiemerbeek wordt ontdubbeld/onttrippeld in een
landschap van natte weiden en hoge grassen die ingekapseld
zitten tussen de bestaande elzenbroekbossen en eikenbeukenbossen. Door een opening te creëren tussen de bossen
ontstaan nieuwe relaties tussen beide oevers en wordt het
sportpark visueel verbonden met het omliggende weefsel. De
topografie zorgt hier tegelijk voor een belvédère over het landschap
en de sportinfrastructuur.

B

B’

eiken-beukenbos
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natte weiden + programma’s

natte weiden

weide

waterloop

voetbalterreinen

oevervegetatie

Stiemer

oude meander

hoge grassen
veeteelt

dense bossen

De Stiemerbeek zelf wordt zo breed mogelijk gemaakt door de oude
meanders terug onder water te zetten en zo de oude Stiemer te
laten doorschijnen. De oevers worden ecologisch geoptimaliseerd.
Het smalle waterlandschap in het dal van de vallei zorgt voor de
mogelijkheid om graaslanden te voorzien voor specifieke soorten.

essen-eikenbos

Zicht op een fietsbrug die de Sportas met de Bergbeemdstraat verbindt : een
tribune voor de voetbalvelden biedt een uitzichtspunt voor voorbijgangers

De Stiemer centraal tussen belvédère en sportpark
behee

De natuurlijke milieus die in dit deelgebied versterkt worden,
zijn de uiteenlopende bostypes. Ze lopen in elkaar over, maar
worden steeds gekenmerkt door hun vochtigheidsgraad. De sterk
watergebaseerde broekbossen worden voornamelijk gesitueerd
in de diepe vallei, rond de Stiemerbeek zelf. De drogere bossen
bevinden zich hoger op de flanken. Centraal bij de publieke
ruimtes, bevinden zich ook enkele weiden die voor programma’s
en/of veeteelt kunnen ingezet worden.

rsfreq

uentie

waterloop

natte weiden +
programma’s

Elzenbroekbos
wilgen + elzen

Essen - eikenbos

Eiken - beukenbos
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HARDSCAPE

Deelgebied 3 - De terrassen over het waterlandschap

Tussen C-mine en stadsstrip raast de Westerring door de vallei.
Recente ontwikkelingen (een op- en afrittencomplex, een tunnel,
een fietsbrug) hebben de omvang van de infrastructuur (nog) niet
kunnen temperen.
De vallei ligt er over grote stukken bij als een flauwe opeenvolging
van allerlei te smalle strookjes: een berm met wat buffergroen, een
strookje water, nog wat buffergroen, de Stiemerbeek, het fietspad,
opnieuw buffergroen (want we kijken al bijna in de achtertuinen
van de aanpalende wijk). Paradoxaal genoeg herbergt net dit stuk
van de vallei ook een aantal van de meest idyllische water- en
rietpartijen van de vallei.
Laten we vooral dit waterlandschap versterken. Soms toegankelijk
maken, liefst zo ‘soft’ mogelijk. De reeds aanwezige paadjes in
steigerhout zijn inspirerend. Hoger op de hellingen wordt uitkijken
over het water (terrassen, uitkijkpunten) een thema, in dialoog met
nieuw ingevoegde voorzieningen die activiteiten aan de achterkant
van de Vennestraat concentreren. Een weids terras wordt een
ware verzamelplaats van activiteiten, uitkijkend over de geopende
Stiemerbeekvallei; een vernieuwde façade voor de vallei.
Waar de vallei de rasterwegen raakt is wel wat hardscape op zijn
plaats. Een belvédère aan de Evence Coppéelaan, die binnenkort
een échte laan mag zijn; verderop een fietspad dat zich parallel aan
de Westerring situeert.

C
C’

uitkijkpunt

fietspad

Westerring

Stiemer

terrassen

Vennestraat

C’’

C’’

C

SOFTSCAPE

De Stiemerbeek en haar enkele zijdelingse vijvers worden
opengetrokken tot een waaier aan hydrologische schakels, die elk
met hun eigen specificiteit bijdragen aan de volledige waterstrategie
voor de vallei. De moerassen zorgen voornamelijk voor een
ecologische verrijking, terwijl specifieke zuiveringsbassins de
waterkwaliteit helpen te verbeteren. Gecontroleerde infiltratiezones
zorgen voor een vereenvoudigde waterhuishouding.
Dit waterlandschap wordt geflankeerd door weiden die de relatie
aangaan met de woningen van de Vennestraat en uitkijkpunten
over de vallei.

C
C’

weiden
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C

hoog gras + rietvelden

waterloop

groene rand

Westerring

Stiemer

rietveld

weide

Vennestraat

C’’

vijver

essen - eikenbos

C’’

Het terras als motor voor stadsvernieuwing

C

C’

uitkijkpunt over de Stiemerbeek

opening richting opgewaardeerde wetlands

woningen/ culturele en sportieve voorzieningen

opening van de Vennestraat richting vallei

stedelijke vernieuwingsdynamiek

Bestaande toestand

C

C’

Stiemerbeek

hoog gras +
rietvelden

seizoensgebonden
(natte) speelweide

trappe

grote
promenade

publieke
ruimte met
programma’s

nieuwe
constructies

bestaand
perceel

Vennestraat

Visie

De Coppéelaan met uitzichtpunt over het waterlandschap van de vallei

beheers

Gezien de karakteristieken van dit deelgebied als een
waterlandschap, komen hier dan ook een breed gamma
aan vochtige milieus voor. Van vijvers en vlakke weiden over
rietvelden tot broekbossen. De randen met de bebouwing worden
vormgegeven door hoger gelegen en drogere bossen.

freque

ntie

nieuwe vijvers

waterloop

hoog gras +
rietvelden

natte weiden +
programma’s

Elzenbroekbos
wilgen + elzen

Essen - eikenbos

Eiken - beukenbos
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HARDSCAPE

Deelgebied 4 - Het Stiemerplein als armatuur voor de stadsstrip ++

Vreemd genoeg is, net op de plaats waar de twee Genkse valleien
elkaar aan de rand van het stadscentrum ontmoeten, het water
momenteel bijna onzichtbaar. Het landschap zit verstrikt in een
spaghetti van sporen, wegen en dijken.
Aan de oostzijde staat de Genkse stadsstrip te springen om de
oude gebouwen en braakliggende terreinen aan de kruising tussen
Vennestraat en Europalaan in te nemen.
Een stedelijke ontwikkeling die waarschijnlijk kansen biedt voor
publiek-private samenwerkingen, waarin de stad de herontdekking
van de Stiemerbeek centraal kan stellen. Kan de hardscape hier
bemiddelen?

D’

ontwikkelingen
stadsstrip

Stiemer

plein

ontwikkeling

sportfaciliteiten

Gildelaan

D

D’

D

SOFTSCAPE

Het landschap staat in dit deelgebied volledig in interactie met de
publieke ruimte en de bebouwing. Als centraal element wordt de
Stiemerbeek geïntegreerd in het plein dat zich tussen de nieuwe
ontwikkelingen aan de stadsstrip schaart. Bovendien worden
actieve en sportieve weiden ingevoerd langsheen dit centrale
plein. De Stiemerbeek wordt hier dan ook een echte stedelijke
ontmoetingsplek, een stukje vallei dat overlapt met één van de
meest centrale delen van Genk.

D’
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D

weiden

waterloop

afschermende
bomencluster

actieve weide

Stiemer

plein

lineair park

sportieve weide

Gildelaan

D

natte weiden

D’

Zicht op de toegangspoort van de vallei naar de stad : een passage slingert over het royale wateroppervlak

De Stiemer als publieke ruimte armatuur voor de uitbreiding van de stadsstrip
behee

De meest voorkomende milieus in dit deelgebied, zijn (actieve)
weiden, die in de centrale zone van de vallei gesitueerd zijn, in de
nabijheid van de waterloop zelf. Deze worden gecombineerd met
essen-eikenbossen.

rsfreq

uentie

waterloop

natte weiden +
programma’s

Essen - eikenbos

19

HARDSCAPE

Deelgebied 5 - De Molenplaats als poort tot de Maten
De opgeknapte Slagmolen is van oudsher de bekendste
toegangspoort tot de Maten. Ligt de plek er wat stiller en triestiger
bij sinds de laatste pint in 2010 over de toog van de brasserie ging?
Of heeft de bescherming van het gebouw en het dorpsgezicht voor
een te grote terughoudendheid gezorgd? De hele plek lijkt vooral
een aaneenschakeling van onduidelijke of pragmatisch ingerichte
restruimte (een aftandse parking, een vergane picknicktafel, de
barak van een hondenclub)... zijn we hier wel welkom?
Als oudste overblijvende Genkse molen, als toegangspoort tot
de Maten, als plek aan de benedenloop van de beek die na de
samenvloeiing met de Dorpsbeek een stevig debiet heeft, ... ligt
hier een kans voor een échte publieke ruimte.

E

E’
F’

Stiemer

valleipad

F

E

E’

SOFTSCAPE

Het laatste deel van de vallei voordat de Maten het grote vlakke
gebied inleiden, wordt gezien als een voorbode van dit uitgestrekte
landschap met vele vijvers. Gebaseerd op de dubbele loop van de
Stiemerbeek in dit gebied, en op de ambitie om een zo rijk mogelijk
waterlandschap te creëren, wordt één van de armen (zonder
collectoren) hier volledig gerenaturaliseerd. De beplante terrassen
en de weiden enerzijds en moerasachtige bossen anderzijds
vormen het karakteristieke landschap dat door de nieuwe publieke
ruimte aan de molen gekruist wordt.
E

F’

E’
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E

essen - eikenbos

weiden

waterloop + rietvelden

Stiemer

actieve weide

Stiemer

terrassen

sportieve weide

speelbos

F

natte weiden

waterloop

E’

De pergola langs de molen

Sport en speelweide

Stiemerbeek

het terras van de molen

restauratie van de molen en het café

De Molenplaats, een nieuwe publieke ruimte voor de wijk langsheen het water

F

F’

De Stiemer als belevingselement naast de historische molen
behe

Moerasachtige bossen en natte weiden met rietvelden vormen hier
de belangrijkste milieus. Dit stemt overeen met de vegetatietypes
die in de Maten aanwezig zijn. Daarbuiten wordt de vallei meer naar
de randen toe bebost met essen-eikenbossen.

ersfr

eque

ntie

waterloop

natte weiden +
rietvelden

elzenbroekbos

Essen - eikenbos
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Synthese : een dialoog tussen hard en zacht

Wanneer de Stiemervallei de dialoog toelaat tussen hard en zacht
lijkt de opzet geslaagd. En zoveel meer is er niet nodig.
In dit voorstel zoeken we een strategie die even breed kan inspelen
op de stad en haar vallei, in al hun lagen. Een strategie die de
(meervoudige) visie voor het geheel onderschrijft en aanscherpt,
tot een herkenbaar en waardevol stuk stad/landschap van/voor
Genk.
Tegelijkertijd een visie die geen blauwdruk wil zijn voor een strak
geregisseerde ontwikkeling. Het herontdekken, benoemen en
valorizeren van de Stiemervallei behoeft geen plan dat alle ingrepen
vastlegt. Geen ontwerp dat eenduidig beslist over wat waar moet
komen en hoe elk detail eruit moet zien.

We stellen een strategie voor die vooral mikt op het stroomlijnen
van discussies en interventies, die vandaag kunnen starten. Een
genereus plan dat wil verbeelden en laten dromen, en een grote
verscheidenheid aan stakeholders en bewoners (en belangen) wil
verenigen rond een gedeelde en breed gedragen ambitie.
Uiteraard mag zo’n voorstel niet vrijblijvend zijn. Er is nood aan
scherpte en een hanteerbaar instrumentarium om tot een geheel
te kunnen komen dat de som van een reeks van deelprojecten
overstijgt. De Stiemerbeekvallei overtreft het niveau van het
«stadsproject», zowel in schaal als complexiteit maar dit staat
niet in de weg dat een plan wel degelijk lijnen kan uitzetten, kleur
bekennen. Mag dit een start zijn, die we graag verder inkleuren in
dialoog met de gebruikers en beheerders.

Thor-park
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de volkstuinen
de speelweiden
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Westerring
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de poort tot de Maten
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het beboste plateau
station

Stadsstrip

brongebied

Plan van aanpak
Werkproces met de opdracthgever en de betrokken partijen
Het is van groot belang om een regelmatig contact tussen het
ontwerpteam en de opdrachtgever te houden. Dit zorgt ervoor dat
de projectdefinitie duidelijk ge(her)formuleerd wordt gedurende
het proces en dat de ambities ten allen tijde gelijkgestemd blijven.
Dit contact wordt gerealiseerd tijdens vergaderingen en ateliers,
maar ook tussenin via mail, telefoon en videoconferentie. Hierdoor
wordt een optimale transparantie van het werkproces beoogd.

Werkgroep:
• ontwerpteam
• stad Genk (ruimtelijke ordening, natuur, mobiliteit, ...)
• VLM
• VMM
• Natuurpunt
• T.OP Limburg
• ...

Voor de vergaderingen wordt gewerkt met verschillende niveaus:
een werkgroep, stuurgroep en klankbordgroep. Daarnaast wordt
ook een aantal thematische werkgroepen georganiseerd met
specifieke actoren. Tenslotte worden ook bilaterale contacten met
deze specifieke actoren georganiseerd wanneer nodig.

Stuurgroep:
• leden van de werkgroep
• politieke afgevaardigden (Genk en Diepenbeek)
• Aquafin
• ANB
• vertegenwoordiger de Maten
• projectontwikkelaars van de stadsstrip
• ...

Klankbordgroep:
• leden van de stuurgroep
• vertegenwoordigers bewoners
• vertegenwoordigers omliggende functies (Thor-park, C-mine,
stadsstrip, ...)
• vertegenwoordiger recreatieve en jeugdbewegingen Genk
• Boerenbond
• ...

Participatietraject
Ten einde een co-creatief proces te bekomen, worden er ook
interactiemomenten voorzien met de bewoners en gebruikers van
de Stiemerbeekvallei.

Atelier 2 «Testen krijtlijnen masterplan» :

Voordien werd reeds uiteengezet hoe specifieke co-creatieve
processen de ontwerpen voor de deelgebieden kunnen sturen.
Daarnaast wordt er ook ingegaan op specifieke algemene
participatiemomenten voor de bewoners/gebruikers onder de
vorm van algemene ateliers :

Het tweede atelier zal plaatsvinden wanneer de eerste krijtlijnen
van het masterplan gedefinieerd zijn. Het testen van deze ideeën
met de verschillende actoren en bewoners laat toe om hun
haalbaarheid te schetsen, alsook om aanpassingen samen met de
actoren te formuleren. Tegelijk zorgt dit overleg-atelier ervoor dat de
actoren die van dichtbij betrokken zijn, zich het project reeds eigen
maken in de ontwerpfase.

Atelier 1 «Knelpunten en mogelijkheden van de site» :

•

Het eerste atelier wordt voornamelijk gezien als een strategische
eerste kennismaking en een mogelijkheid om de ambities en
doelstellingen vast te leggen. Er wordt samen overlegd over de
visievorming voor de Stiemerbeekvallei.

•

•

•

Strategische vragen zijn “Wat kan de Stiemerbeekvallei aan
u bijbrengen?”; “Hoe denkt u dat het project een positieve
invloed kan hebben op uw dagelijkse activiteiten in het
gebied”; “Wat ziet u als problematieken in het gebied?”; “Wat
zijn de aandachtspunten op het vlak van ecologie, hydrologie,
mobiliteit, ...”; “Welke initiatieven voor eco-recreatieve
activiteiten zijn reeds aanwezig?”; ...
Het is van belang om de verschillende elementen die naar
voren komen tijdens het atelier, samen met de actoren weer
te geven op kaarten en luchtfoto’s. Op die manier kunnen de
problematieken duidelijk geformuleerd worden in relatie tot
hun context.

•

Strategische elementen voor het atelier zijn projectschema’s,
referentiebeelden, plannen/snedes/schetsen
De belangrijkste vragen die tijdens het atelier aan de actoren
gesteld kunnen worden, zijn gerelateerd aan de haalbaarheid
van de projecten (ambitie, programma, eigendommen, ...)
Tijdens het atelier kan er ook in kleine groepen gewerkt
worden om over elementen of thematieken van het plan te
brainstormen. Dit kan een eerste test zijn naar mogelijke
quick-wins voor de site.

specifiek kaartmateriaal, waar door de acteurs ook aanpassingen
aan het project kunnen aangebracht worden.
Nadien wordt er ook een collectief overlegmoment over mogelijke
deelprojecten gehouden. De actoren en bewoners kunnen
zo de nadruk leggen op specifieke zones, op thematieken,
op programma’s en ambities voor de deelprojecten, wat mee
opgenomen zal worden in de laatste fase van het project.
Atelier 4 «Presentatie van de toekomstige Stiemerbeekvallei» :
Het laatste atelier zal een voorstelling worden van het masterplan
en de verschillende deelprojecten. Dit kan gebeuren onder de
vorm van een presentatie, een colloquium (met andere relevante
presentaties en discussies), een kleine tentoonstelling (die
evt. nadien open blijft voor publiek), ... De uitwerking van de
voorstellingsmethodiek zal in samenspraak met de stad Genk
gebeuren.

Atelier 3 «Wandeling door de Stiemerbeekvallei» :
Het derde atelier zal een heel andere vorm aannemen dan de twee
vorige ateliers. Door samen met de actoren effectief op het terrein
te gaan en de strategieën van het masterplan voor te stellen op
de site, kan er een heel andere dynamiek gebracht worden. Door
de actoren dicht bij het landschap over de problematieken en de
voorgestelde veranderingen te spreken, wordt er een interessante
dialoog teweeg gebracht. De wandeling zal begeleid worden met
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deelgebied 3

deelgebied 4

deelgebied 5

deelgebied 3

deelgebied 4

deelgebied 5

wijk
comités

deelgebied 2

Elk van de voorgestelde deelprojecten heeft zijn eigen focus,
met daarbij horend dus ook een specifiek proces. Hier wordt
een voorstel gedaan voor de uiteenlopende processen met de
verschillende actoren (PPS constructies, participatietrajecten,
stadsprojecten, natuurbeheersprojecten, ...). De softscape
elementen zijn algemenere processen voor delen van/ de
volledige vallei, tegenover de zeer specifieke uitwerkingen voor elk
hardscape project van publieke ruimte.

deelgebied 2
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ANB

deelgebied 1

VLM
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Procesverloop voor de deelprojecten
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