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Het territorium van
de Stiemerbeek

De Stiemerbeek kadert binnen een 
specifiek topografisch en hydrografisch 
landschap. Het kempisch plateau wordt aan 
weerszijden geflankeerd door een systeem 
van parallelle zijvivieren. De beekvalleien 
ontstaan op het plateau, kerven zich een 
weg doorheen de steilrand en komen uit 
hun hoofdrivier: de Maas in het oosten en 
de Demer in het westen. 

Op de natte grond van de valleien groeien 
voornamelijk loofbossen, terwijl het 
Kempisch plateau gekenmerkt wordt door 
grote, aangeplante naaldbossen. 

naaldhout

heide

loofhout

alluviaal gebied

waterlopen

kempisch plateau
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Er bestaat een consensus over de visie dat de 
Stiemerbeek hersteld moet worden als groen-
blauwe vallei. Het grote struikelblok blijft 
echter:  op welke manier overgaan tot de 
effectieve uitvoering? 

Visie versus realiteit

VLM internationale designworkshop, 2012
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43 overlopen

86000m3/jaar

De meest urgente problematiek binnen 
de realisatie van het valleipark, is de 
watervervuiling van de Stiemerbeek. 
Niet enkel lijdt de beek onder de slechte 
waterkwaliteit, maar het vernietigt op zijn 
beurt het natuurgebied de Maten. Per jaar 
komt via de overlopen 86 238m3 rioolwater 
in de Stiemerbeek, en dus ook in het 
vijversysteem van de Maten, terecht. 

Na de geplande herstellingswerken van 
Aquafin zou er jaarlijks nog 42 819m3 per 
jaar overlopen. Deze herstellingswerken 
pakken dus slechts de helft van het 
probleem aan. Ook al gaat het om lage 
percentages, toch is de impact gigantisch. 
Voornamelijk op vlak van fijn stof, stikstof, 
en fosfor deeltjes. Deze vervuiling leidt tot 
eutrofiëring van de rivier en haar vijvers. De 
bloei van algen vermindert de hoeveelheid 
zuurstof, die noodzakelijk is voor het leven 
rondom en onder water.

gemengd rioleringsstelsel

gescheiden rioleringsstelsel

overloop rioleringsstelsel

dubbele collector 

met overloop
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Als we de verdere aftakeling van het 
natuurgebied de Maten een halt willen 
toeroepen, dient de waterkwaliteit als 
prioritaire doelstelling beschouwd te 
worden. 
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De gunstige eigendomsstructuur van de vallei 
biedt de opportuniteit om de waterbekkens 
in te planten  binnen de 74 hectare publieke 
gronden, in eigendom van Stad Genk en 
Natuurpunt.

Het rioolwater uit het grotendeels gemengde 
rioleringsstelsel stort via de overlopen ca 10 
keer per jaar over in de Stiemerbeek. 

Indien ca 10% van deze publieke percelen 
ingezet wordt voor waterzuivering, komt er 
7ha oppervlaktewater ter beschikking om het 
overloopwater te bufferen en te zuiveren. 

Binnen het projectgebied - tussen het 
brongebied en de Slagmolen -  omvat de vallei 
ca 10ha oppervlaktewater, met de Stiemerbeek 
en haar vijvers. 

74 HECTARE PUBLIEKE GRONDEN

43 OVERLOPEN

10% VOOR DE STIEMERBEEK

10 HA OPPERVLAKTEWATER
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Parksysteem

Emerald Necklace, Boston

Frederick Law Olmsted

Chain of lakes, Minneapolis

Frederick Law Olmsted

F R E D E R I C K  L A W  O L M S T E D ,  M I N N E A P O L I SF R E D E R I C K  L A W  O L M S T E D ,  B O S T O N

Parksystemen hebben de kracht om 
structurerend te werken binnen een 
stedelijke context. In Boston verbindt 
de ‘Emerald Necklace’ zes verschillende 
parkzones: Franklin Park, Arnold 
Arboretum, Jamaica Park, Olmsted Park, 
Riverway en Back Bay Fens. De ‘Muddy 
River’, oorspronkelijk moerasgebied, werd 
omgevormd tot de kronkelende rivier die 
deze parken verbindt. In Minneapolis wordt 
de ‘Chain of Lakes’ gevormd door een serie  
van parken rondom een aantal grote meren 
die de stad kenmerken: Cedar Lake, Lake 
of Isles, Lake Calhoun, en Lake Harriet.  

F R E D E R I C K  L A W  O L M S T E D ,  B O S T O N F R E D E R I C K  L A W  O L M S T E D ,  M I N N E A P O L I S
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Stormwater treatment by 

constructed wetlands 
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Mechanical – biological 
treatment of stormwater 
and retention for direct 
discharge into receiving 
river or storage for 
irrigation. 
 
Cut of river peak flow by 
storing the rainwater and 
slow down of discharge. 
 
Loading rate: 

60.000 m³/a from 
37 ha paved area 
 

 
 
 
 

 

 
 
Planning:    1999 – 2000 
Construction:           2001 
 
 
Natural treatment of stormwater: 

- overflow structure  
- sedimentation and  
  storage pond (open 
  lagoons) 
- reed bed treatment  
  system  
 
Space requirement: 

 - 5.600 m² 
 
Special features: 

- floating islands 
- operation without 
  electrical energy supply  
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Waterzuivering

Om de problematiek van watervervuiling aan 
te pakken,  worden de overlopen aangesloten 
op een CSO-systeem (combined sewer 
overflow) van waterbekkens. De bekkens 
vervullen hierbij zowel een bufferende 
als zuiverende rol. Dankzij de bufferende 
werking worden pieklozingen naar de 
beek, en daarmee uitspoeling van planten 
en microbiologie, voorkomen. Dit heeft als 
voordeel dat de beek zelf een aanzienlijk 
hogere biologische kwaliteit krijgt. 

Om het overloopwater te zuiveren wordt een 
CSO-systeem opgebouwd uit meerdere 

trappen, namelijk een bezinkvijver, een 
percolaatrietveld, een vloeirietveld, en 
eventueel een nazuiveringsveld. Men 
spreekt bij dit systeem ook van ‘Integrated 
Constructed Wetlands’ aangezien ze 
volledig in de omgeving geïntegreerd 
worden.

Het CSO-systeem biedt dus een oplossing 
voor het resterende overloopwater na de 
herstellingswerken van Aquafin. Bovendien 
zou het systeem als alternatief kunnen 
gelden voor de aanleg van een nieuwe 
collector. 

Waterford, Ierland

Vesi Environmental Ltd.

Oberg, Duitsland

Blümberg engineers

Typesnede CSO-systeem

Rietland

Oberg, Duitsland

Blümberg engineers

Op langere termijn, wanneer het 
rioleringsstelsel stapsgewijs naar een 
gescheiden systeem evolueert, zal de 
rol van de bekkens overgaan tot die van 
‘stormwater bassins’. De vuillast van het 
overstortende water zal dan veel kleiner zijn. 
De bekkens zullen hierbij dus evolueren tot 
waardevolle ecologische systemen.

Om het valleipark van de Stiemerbeek te 
realiseren, wordt binnen dit voorstel het 
principe van waterzuivering via het CSO-
systeem gecombineerd met dat van een 
parksysteem.
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Een voorzuivering bestaande uit een rooster en 
bezinkvijver. Deze bezinkvijver wordt afgedekt 
met drijvende vegetatiematten.

Een verticaal doorstroomd rietveld, gevuld 
met grof zand of fijne kiezel. Dit gedeelte 
staat borg voor de zuivering van de ‘first flush’ 
(eerste regenval met de meeste vervuiling). 
Deze eerste filter kent een bufferende functie 
op basis van een ‘vrijboord’: de filter kan zich 
kortstondig vullen met een laag water van 1 – 
1,5 meter hoog en daarna vertraagd leeglopen. 

Een of meerdere ondiepe vloeivelden vangten 
de ‘second flush’ (sterker verdund maar grote 
debieten) op, alsook het percolaatwater van 
de vorige trap. Het vloeirietveld heeft een vast 
waterpeil en een relatief lange verblijftijd van 
het water. Ook hier wordt gewerkt met een 
vertraagde afvoer om een bufferende werking 
te krijgen, echter verdeeld over een veel 
grotere oppervlakte. 

In een nazuiveringsveld krijgt het water nog 
extra tijd om verder te filteren en te zuiveren. 
Naarmate het nutriëntengehalte steeds kleiner 
wordt, kan zich een variëteit aan dieren- en 
plantenleven ontwikkelen. 

01 - BEZINKVIJVER

02 - PERCOLATIERIETVELD

03 - VLOEIRIETVELD

04 - NAZUIVERINGSVELD
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Door het principe van een natuurlijke 
waterzuivering en een parksysteem te 
combineren, ontplooit het valleipark van de 
Stiemerbeek zich.
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De transformatie van de vallei tot lineair 
park wordt begeleidt via een evolutief 
landschap. Een parksysteem dat in eerste 
fase de bestaande waterproblematiek 
aanpakt, maar op termijn evolueert tot een 
ecologisch en recreatief waardevol 
valleipark. De verschillende noodzaken 
voor het creëren van dit park, worden 
simultaan behandeld, maar hun onderlinge 
prioriteit kent een duidelijke hiërarchie. 
Waterkwaliteit is hierbij de meest 
dringende noodzaak. Op termijn worden 
ook de fietsverbinding en programmatie 
van het valleipark ingevuld. 

Een evolutief
landschap

01 waterkwaliteit

02

fietsverbining 

03 

site-specifieke

interventies
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In eerste instantie vervullen de bekkens 
een rol als waterzuiveringssysteem. Op 
langere termijn evolueren ze tot waardevolle 
ecologische systemen. 

huidig moerasgebied

waterzuivering

valleipark
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fietsknooppuntennetwerk

bestaande fietspad

missing link

kunstwerk

oversteek
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Fietsroute Stiemerbeek

Het waterlandschap van de Stiemebeek 
en haar vijvers bezit het potentieel om de 
belangrijke polen in Genk met elkaar te 
verbinden, zoals de Maten, het centrum, 
C-mine, het sportpark, Thorpark, en KRC 
Genk. Bovenstaande kaart toont het 
bestaande fietsknooppuntennetwerk in 
Genk. Door het invullen van de missing 
links, wordt een continue fietsverbinding 
gecreëerd langs de Stiemerbeek. Het 
fietspad kan hierbij ingepland worden 
binnen de 5m brede zone erfdienstbaarheid 
langsheen de Stiemerbeek.

Binnen de fietsroute bestaan een aantal 
belangrijke oversteekpunten.  
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1. De E314 vormt een belangrijke barrière ten 
noorden van het sportpark. De investering 
voor een nieuw kunstwerk op deze plek 
zou een belangrijke insteek vormen voor 
de bereikbaarheid van het sportpark, en de 
historisch waardevolle motruïne-site. 

2. Een tweede is de oversteek over de 
Evence Coppéelaan. Het masterplan dat 
hiervoor reeds werd opgesteld, plant om 
de zone openbare weg te verkleinen, 
om meer plaats te geven aan zachte 
weggebruikers. Voor een veilige oversteek 
binnen de toekomstige fietsroute dienen 
beide masterplannen op elkaar afgestemd 
te worden.

Verder zijn er reeds een aantal 
opportuniteiten  voor oversteekpunten 
aanwezig.

3. De nieuwe fietsbrug ter hoogte van het 
kruispunt met de Kuilenstraat. De oversteek 
over de Stiemerbeek en de Westerring 
werd hierbij reeds mogelijk gemaakt.
 
4. De onderdoorgang onder de spoorweg 
nabij de Hasseltweg. Deze doorgang werd 
destijds voorzien, maar is momenteel niet in 
gebruik, tenzij voor informele wandelroutes. 
Deze passage vormt echter een belangrijke 
opportuniteit om de fietsverbinding langs 
de Stiemerbeek te vervolledigen.
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Oud-Waterschei

Sportpark

Slagmolen
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Een waterlandschap
voor Genk

De culturele en economische geschiedenis 
van Genk heeft bepaald dat de stad vandaag 
een verspreide en gefragmenteerde stad is.  
De wegeninfrastructuur deelt de stad op 
in verschillende segmenten. Tegelijk biedt 
deze infrastructuur een grote vrijheid voor 
individuele verplaatsingen op territoriale 
schaal. Lokale verplaatsingen op kleinere 
schaal vinden plaats via verschillende 
doorgangen onder deze infrastructuren. De 
Stiemerbeek vormt hierbij  een continuïteit, 
die de verschillende fragmenten aan elkaar 
zou kunnen linken. 

residentieel

residentieel

residentieel
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Différents contextes urbains influencent la qualité de l'eau et le potentiel écologique de Stiemerbeek. 

stad stiemerbeek

connection locale passage de l'eauInfrastructure

A B A B E E

connection locale passage de l'eauInfrastructure

A B A B E E

connection locale passage de l'eauInfrastructure

A B A B E E

Residentieel Stiemerbeek

infrastructuur

lokale connectie

waterloop

Ook al bestaat er vandaag weinig rechtstreeks 
contact met de Stiemerbeek, toch beïnvloedt 
de omgeving de waterkwaliteit. Dit heeft een 
belangrijke impact op de ecologische waarde, 
maar ook op de recreatieve waarde die de 
beek kan betekenen voor zijn context. 

sta
d

residentieel
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De context van de stiemerbeekvallei wordt 
opgebouwd uit 6 deellandschappen. De 
landschappen bepalen de context voor het 
inplannen van site-specifiek interventies 
langsheen de Stiemerbeek, bij de creatie 
van een blauw-groen valleipark. Deze 
interventies zullen zowel de landschappen 
op zich versterken, alsook hun relatie met de 
Stiemerbeek. Hierna worden drie potentiële 
projecten geïllustreerd. Ze tonen wat de 
mogelijkheden zijn. Volgens een zelfde 
ambitieniveau kan er verder gewerkt worden 
tijdens de opmaak van het masterplan. 

De landschappen
van de vallei

Productief landschap

Residentieel landschap

Residentieel landschap

Residentieel landschap

Recreatief landschap

Cultureel

landschap

Stedelijk landschap

Ecologisch landschap
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Speelheuvel

waterbekken

fietspad

interventie

residentieel

Parc Naturel de Passeligne, Boé

Een eerste ingreep heeft betrekking op de 
versterking van het residentieel landschap. 
Het segment tussen de tuinwijken 
Waterschei en Oud-Waterschei vormt een 
belangrijk onderdeel van dit landschap. 
Vandaag vormt de vallei een ‘achterkant’ in 
deze context. Hoe kan de vallei geactiveerd 
worden als publieke gebruiksruimte? De 
inplanting van waterbekkens creëert open 
plekken in het dense valleigebied. Het 
vervolledigen van het fietspad en het 
versterken van connecties tussen wijk en 
vallei (binnen masterplan ‘Stalenstraat’)  
bevordert de toegankelijkheid. Nabij de 
waterbekkens en de paden worden 
verschillende kleinschalige programma’s 
voorzien, zoals een picnic bank, een 
speeltuin, een publieke bbq, enzoverder. 
Op die manier evolueert de vallei tot een 
ontmoetingsplek, een buurtpark voor de 
bewoners van Waterschei. 

01 BUURTPARK

Site-specifieke
interventies
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Een tweede ingreep versterkt het cultureel 
landschap. Opgebouwd uit de terril van 
Winterslag, C-mine, en de multi-culturele 
Vennestraat, staat het cultuurlandschap 
momenteel los van de vallei. Om het 
cultureel traject door te trekken tot aan de 
Stiemerbeek, wordt een belvedère 
ingeplant aan de oude bezinkingsbekkens. 
Deze bezinkingsbekkens vormen een relict 
van de mijngeschiedenis van Genk. De 
route van C-mine tot aan het water kan 
bovendien ingepast worden binnen het 
bestaande masterplan voor de Evence 
Coppéelaan, waarbij deze laan heringericht 
wordt als een verbinding, voor voetgangers 
en fietsers. Beide projecten dienen verder 
op elkaar afgestemd te worden.

02 BELVEDERE

Lynx Lake South Shore, U.SA.Houtan park, Shanghai

waterbekken

interventie

cultuur

interventiezone masterplan 
Evence Coppéelaan
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Een derde ingreep situeert zich tussen het 
ecologisch en het stedelijk landschap.
Deze groenzone, die de Stiemerbeek en 
de Dorpsbeek omringt, is momenteel 
ontoegankelijk. Toch bezit ze het potentieel 
om een belangrijke pool te worden. Niet 
enkel door de ecologische waarde, maar 
ook dankzij de strategische locatie. Op 
schaal van de stad Genk kan deze zone 
ingericht worden als tweede stadspark. 
Een tegenhanger van het bestaande 
Molenvijverpark, dat vergelijkbaar is in 
oppervlakte. Op grotere schaal kan dit 
stadspark de blinde vlek tussen het 
centrum en natuurgebied de Maten 
invullen: ze vormt een poort tot de Maten. 
Bovendien is de groenzone reeds 
grotendeels in bezit van de stad Genk. 

Stiemerbeek,  Genk

Als poort tot de Maten

Als stadspark voor Genk

Molenvijverpark, Genk

03 STADSPARK

interventie

de Maten

centrum
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Methodologie

EXTERNE actoren

VERBONDEN actoren

INTERNE actoren

Dienst Grondzaken

Natuurpunt

Toerisme Limburg
Natura 2000

Onroerend erfgoed

Genk Shopping Stad

Centrummanagement

 Hotels

 Scholen

Thor Park

Sportpark 

Xentro

C-Mine

Omwonenden

bewoners Genk

bezoekers in Limburg

Regionaal Landschap Kempen en Maasland

AWV

Agentschap voor infrastructuurANB
VMM

Provincie Limburg

Infrax

Aquafin

Onderzoekers
vorige studie

VLM

Dienst Ontwerp

Dienst Leefmilieu

Dienst Sociale Zaken en Wijkontwikkeling

Dienst Toerisme en Evenementen

Dienst Ruimtelijke Planning

Dienst Mobiliteit

Dienst Sociale Zaken en Participatie

Het team heeft de ambitie om een ‘levend’ 
plan te maken dat reeds tijdens haar 
ontwikkeling voorziet in een basis voor 
realisatie. 

Deze realisatie-gerichtheid impliceert een 
duidelijke strategie, op basis van prioritaire 
doelstellingen. Bij het behandelen van 
de verschillende thema’s, wordt rekening 
gehouden met hun urgentie.  Zo wordt 
binnen het voorstel in eerste instantie de 
waterkwaliteit verbeterd, via een integraal 
waterbeheer. In volgende fases worden het 
fietsnetwerk en programmatie van het park 
behandeld. 

Middelen voor realisatie

Een grootschalig project zoals het valleipark 
van de Stiemerbeek tot realisatie brengen, 
vraagt om een brede benadering. Dergelijke 
projecten kunnen niet op zichzelf behandeld 
worden. Daarom wordt gepland reeds in 
een vroeg stadium samen te zitten met de 
subsidieverlenende instanties die betrokken 
zijn bij het project. Op die manier worden 
de verschillende belangen gesynthetiseerd, 
en kunnen voorziene subsidies gebundeld 
worden in één integraal ontwerp.

Opportuniteiten voor engagement

Via een geïntegreerde blik naar de 
ruimere omgeving van het project 
kunnen bovendien opportuniteiten 
voor engagement getraceerd worden, 
zoals reeds lopende (gesubsidieerde) 
projecten in de omgeving van de vallei. 
Voorbeelden hiervan zijn Green4Grey, 
SALK, landinrichtingsprojecten, open 
oproepen, enzoverder. Inspelen op deze 
opportuniteiten opent mogelijkheden om 
reeds voorziene budgetten te bundelen 
tot één sterker project. Verschillende 
fragmenten van de vallei zijn namelijk 
reeds het voorwerp van een masterplan 
of overkoepelend project. Een aantal van 
deze strategische stadsites in Genk - zoals 
sportpark, C-mine, en Slagmolen - vormen 
bovendien belangrijke knelpunten binnen 
de overloopproblematiek.

Gedragenheid door belanghebbenden
 
In een goed proces gaat het om het 
uitwisselen van informatie om te komen tot 
een gedeeld project. Iedereen stapt het 
proces in vanuit zijn eigen referentiekader, 
daarom is het belangrijk om elkaar inzicht 

te geven in deze kaders zodat raakvlakken 
zichtbaar worden en verbinding mogelijk is. 

Wanneer een project gedragen is door de 
belanghebbenden draagt dit bij aan het 
eigenaarschap van het masterplan door 
de eindgebruikers, of het nu bezoekers – 
bewoners – bestuurders of andere actoren 
zijn. Dit mede-eigenaarschap zal ervoor 
zorgen dat belanghebbenden ook actief 
gaan bijdragen aan de realisatie van het het 
masterplan, in de vorm van concrete acties 
of als ondersteuning van acties. 

Op basis van een eerste onderzoek naar 
de belanghebbenden, werd een diagram 
opgesteld met diverse groepen en 
individuen. Interne actoren zijn diegenen die 
het proces aanvoeren en sturen. Het gaat 
dus om de opdrachtgevers, in dit geval de 
stad Genk en de VLM. Verbonden actoren 
omvatten vertegenwoordigers van een 
reeks organisaties en besturen die omwille 
van hun activiteit of locatie sterk verbonden 
zijn met het project. Externe actoren zijn 
eerder op een indirecte manier verbonden 
met het project maar wel erg nauw met het 
projectgebied.



GENK STIEMERBEEK     21

1

01 - Thorpark

02 - Inrichtingsplan Schansbroek

03 - Masterplan Stalenstraat

04 - Bescherming Motruïne

05 - Open oproep Sportcentrum

06 - Verdere ontwikkeling C-mine

07 - Recreatieve na-bestemming Winterslag

08 - Open oproep Evence Coppéelaan

09 - Oversteekbaarheid Westerring

10 - Burgerinitiatief Sint-Martensberg 

11 - Open oproep Europalaan

12 - Masterplan Xentro

13 - Landinrichtingsplan Slagmolen

14 - SALK-middelen voor fietsroutenetwerk

15 - Natura-2000 netwerk
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9a

9b

10

11

1213

14

15

Via een geïntegreerde blik naar de 
ruimere omgeving van het project kunnen 
opportuniteiten voor engagement getraceerd 
worden, zoals reeds lopende gesubsidieerde 
projecten in de omgeving van de vallei. 


