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Ambitie stad Genk

Stad Genk wil van de Stiemervallei terug een blauw-groene levensader doorheen de stad 
maken. Met de herwaardering van de vallei wil de stad het verborgen, gefragmenteerde 
water en groen samenbundelen en transformeren tot een leesbare en beleefbare vallei voor 
wandelaars en fietsers. Tegelijk vindt ze het belangrijk om de natuurlijke kwaliteiten van de 
beekvallei in een stedelijke context te (her)waarderen. Genk wil water opnieuw waarderen als 
een kostbaar goed en zich voorbereiden op de klimaatverandering. De ontwikkeling van de 
Stiemer biedt kansen om de waterhuishouding van een groot gebied opnieuw te overdenken. 
Die ambitie wordt nu in een masterplan gegoten, dat in de loop van 2018 klaar moet zijn. Ook 
de Genkenaar wordt nauw betrokken bij het plan. De uitvoering is een werk van lange termijn, 
maar er is ook ruimte gelaten voor meerdere ‘quick wins’ waarmee de stad nu al bezig is.

Masterplan Stiemerbeek valleipark

Het consortium Tractebel/Descombes/IMDC ontwerpt het masterplan, samen met een aantal 
andere partners. Tractebel kwam met het meest overtuigende concept, van de hand van 
Georges Descombes, een gerenommeerde Zwitserse landschapsarchitect. Het masterplan 
- dat de beek volgt zoals ze vandaag loopt - verbindt de Maten met het centrum, C-Mine, 
het SportinGenk Park en Waterschei. De vallei is ook een strategische verbinder op regionaal 
niveau. De Stiemervallei is één van de beekvalleien in De Wijers, het land van 1001 vijvers 
in Midden-Limburg. De Stiemervallei behoort tot het Demerbekken, het grootste bekken van 
Vlaanderen. In de gebiedsvisie van dit bekken vragen de waterlopen en hun valleien om een 
integrale, gebiedsgerichte, geïntegreerde en projectmatige aanpak. 

CONNECTING Nature

Het Europese onderzoeksproject CONNECTING Nature heeft als doel 
Europa als wereldleider in de markt te zetten als het gaat over hoe we de 
natuur veel efficiënter kunnen inzetten in onze steden. Met CONNECTING 
Nature investeren 11 Europese steden in de implementatie van nature-
based oplossingen, en delen ze hun kennis wereldwijd, zodat steden ook 
in de toekomst leefbaar blijven of nog meer worden.

Drie steden zijn als frontrunner geselecteerd, en halen dus het grootste 
budget binnen: Glasgow, Poznan en Genk. Stad Genk krijgt van de 
Europese Commissie 800.000 euro voor een onderzoeksproject rond 
de Stiemervallei. Volgens Europa is het Masterplan Stiemervallei  een 
voorbeeld van innovatieve stadsontwikkeling. Met dit project plaatst Genk 
zich op de Europese groene kaart.

ONTWIKKELING STIEMERVALLEI GENK
Stiemervallei in cijfers:

Traject tussen Thor Park en Slagmolen

Erkend natuurreservaat

8 km

68 ha

Verschillende nationaliteiten
107

Rioleringsoverstorten
35

Overstortvolume - 7x per jaar
77.000 m3

Bringing 
cities to life,
Bringing life 
into cities
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