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Stiemerbeek

STIEMERBEEKVALLEI WORDT STADSPARK

Twee landinrichtingsprojecten in de kijker
De Stiemerbeekvallei is een onmisbare blauwe levensader
voor de natuurgebieden in en rond Genk. Stad Genk wil van
de vallei terug een blauw-groen lint maken. Niet alleen de
natuur krijgt zo nieuwe opties, maar ook fietsers en wandelaars. De Slagmolen en Schansbroek zijn als eerste projecten aan de beurt.

De Stiemerbeek ontspringt in
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verbindingen bestaan. De beek

Waterschei en loopt van daaruit

Maar lang niet alles is verloren.

passeert belangrijke sites zoals

schuin door Genk. Ze voorziet

De Stiemerbeekvallei mag dan

THOR-park, C-mine en het Sport-

onderweg de vijvers van De

wel dwars door het verstedelijkt

inGenk Park. Ze loopt dwars door

Maten van water en mondt uit-

gebied van Genk lopen, ze heeft

de stad en kruist verschillende

eindelijk uit in de Demer. Het was

op heel wat plaatsen nog waar-

wijken en het centrum. En de val-

eeuwenlang een idyllisch land-

devolle groene elementen kunnen

lei doet op haar loop verschillende

bouwgebied. Maar sinds de jaren

bewaren. De Stiemerbeekvallei is

mooie natuurplekjes aan. Ze is

vijftig heeft ze door toedoen van

met andere woorden Genk ten

dus een ideale kandidaat om de

de mijnindustrie en verstedelijking

voeten uit: een grillige afwisse-

verschillende delen van de stad

veel van haar kwaliteiten verloren.

ling van bebouwde met niet-

met elkaar te verbinden.

De vallei werd op plaatsen volledig

bebouwde ruimte, van woon- en

ingesloten door bebouwing, ter-

industriegebied met natuur- en

LANGGEREKT STADSPARK

wijl andere delen van het gebied

bosgebied.

Maar daar is werk voor nodig. De
Stiemerbeekvallei is vandaag een

verbosten. De Stiemerbeek zelf
werd rechtgetrokken en is het

Dat hoeft helemaal geen zwakte

verdrongen en vaak niet aantrek-

contact met haar valleigebied

te zijn, zolang tussen die ver-

kelijke groen-blauwe ader. Voor

grotendeels kwijt.

schillende gebieden voldoende

ze echt de verschillende delen
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van de stad kan gaan verbinden,

in het ontwerp. De vallei moet

moet ze terug meer op de voor-

een stadspark voor en door Genk

grond treden en aantrekkelijker

worden. Voor het masterplan

worden gemaakt.

werken stad Genk en de VLM ver-

Stad Genk en de Vlaamse Land-

der samen met Aquafin, Infrax,

maatschappij (VLM) willen daar-

provincie Limburg en Natuurpunt

om van de Stiemerbeekvallei een

vzw.
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langgerekt stadspark maken. Dat
stadspark moet meer doen dan

AAN DE SLAG

alleen delen van de stad met el-

Een masterplan is een werk van

kaar verbinden. Het moet ook een

lange adem en het proces zal

waardevol stuk natuur op zich

zeker nog tot 2017 duren. Toch

zijn, dat bewoners van omliggen-

wacht stad Genk niet om al ter

de wijken en bezoekers van Genk

plekke aan de slag te gaan. Waar

nieuwe mogelijkheden biedt om

de Stiemerbeek ontspringt aan

te wandelen, te fietsen en natuur

het Schansbroek wordt nu volop

te beleven.

gewerkt. En voor de Slagmolen,
waar de Stiemerbeek het cen-

MASTERPLAN

trum van Genk verlaat en naar

Dat is niet op elke plaats even

De Maten stroomt, legt de stad

makkelijk voor elkaar te brengen.

momenteel de laatste hand aan

Daarom wordt een masterplan

het landinrichtingsplan. De twee

opgesteld voor het hele gebied

landinrichtingsplannen en het mas-

tussen het Schansbroek en de

terplan worden financiëel onder-

Slagmolen. Het moet de grootse

steund door de Europese Unie via

ambities van stad Genk en de

het LIFE + -project Green4Grey.

VLM met de Stiemerbeekvallei
op een originele en duurzame

Dienst Leefmilieu

manier zien in te vullen. De inwo-

T 089 65 36 00

ners van Genk krijgen inspraak

leefmilieu@genk.be
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SCHANSBROEK
Het Schansbroek ligt aan
de bron van de Stiemerbeek, in de schaduw van
de vroegere mijnterreinen in
Waterschei. Door de erfenis
van de mijnindustrie kan het
water niet meer natuurlijk
afvloeien, wat zorgt voor
wateroverlast voor buurtbewoners. Tegelijk verdroogt
daardoor ook het natuurgebied. De omgeving is niet
aantrekkelijk en recreatieve
infrastructuur voor bewoners
is er niet.

SLAGMOLEN
De Slagmolen ligt stroomafwaarts, aan de historische
watermolen in Termien. Daar
stroomt de Stiemerbeek richting natuurgebied De Maten,
waar ze de vijvers van water
voorziet. De ambitie hier is om
van deze omgeving een aantrekkelijk onthaalpunt te maken
voor De Maten en De Wijers,
het land van 1001 vijvers.
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Daarvoor zijn onder andere volgende ingrepen voorgesteld:
• parking wordt heringericht
tot plein;
• betere fiets- en wandelverbindingen;
• betere watertoevoer naar
De Maten.
Ook in dit project zullen burgers eind 2016 mee kunnen

denken. Het openbaar onderzoek voor het landinrichtingsplan voor de Slagmolen is
afgerond. Nu worden de opmerkingen en adviezen die zijn
binnengekomen, verwerkt. De
werken beginnen ten vroegste
in 2018.

De VLM legt nu samen met
de stad Genk, Natuurpunt
vzw, provincie Limburg en
de buurtbewoners de laatste hand aan het inrichtingsplan voor het Schansbroek.
In mei 2016 begonnen de
eerste werken, in 2017 volgt
fase twee. De herinrichting gebeurt met steun van
Vlaanderen, de stad, de
provincie, Natuurpunt vzw
en de Europese Unie.

GROEN
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Jos Tuerlinckx

LEGENDE
1. ringgracht en omwalling
van de schans worden
hersteld;
2. wandelaars zullen via een
brug, knuppelpaden en
trappen door de schans
kunnen wandelen;
3. nieuwe fiets- en wandelverbinding tussen Thor Park en
de Schansbroekstraat;
4. aanleg plukboomgaard;
5. nieuwe volkstuinen;
6. speelheuvel;
7. André Dumontlaan.

DUBBELE WANDELPRET IN KATTEVENNEN
Wie graag wandelt, moet deze
zomer zeker het Hei- en Meibos in
Sledderlo verkennen. De wandelroutes kregen een stevige opknapbeurt en werden nu ook toegevoegd aan het wandelnetwerk van
Kattevennen.

“Dankzij de veranderingen kan je nu bijvoorbeeld door het bos wandelen van de Lourdeskapel in Wiemesmeer naar de Turkse
moskee in Sledderlo. Een eeuw geschiedenis in één wandeling!” De vernieuwde routes
zijn opgenomen in het wandelgebied van
Kattevennen, dat zo zes wandellussen telt,
goed voor 24 kilometer wandelpret. “Een

“De wandelroutes van het Hei- en Meibos

verdubbeling van het aanbod,” vervolgt Jos.

konden na twintig jaar wel meer gebrui-

“De kortste lus is 4,5 kilometer lang, de lang-

ken dan een gewoon jaarlijks onderhoud,”

ste 11,5. Maar met de nieuwe wandelwissels

vertelt Jos Tuerlinckx, Ranger van het

kan je daar gerust nog een stuk aanbreien.”

Nationaal Park Hoge Kempen. “Ze heb-

Wandelwissels zijn genummerde punten

ben ze daarom grondig onder de loep

waar twee of meer wandellussen elkaar

genomen en pijnpunten aangepakt. Er

kruisen. Je vindt ze op de paaltjes ter plekke

zijn nieuwe wandelpaden, wegwijzers en

en op de wandelkaart.

zitbanken. En van de oude zandgroeve
in Papendaalheide hebben we een vijver

TIP

gemaakt.” De stad Genk, de gemeente

Combineer een wandeling in het Hei- en

Zutendaal, Toerisme Vlaanderen en het Re-

Meibos met een bezoek aan de expo In-

gionaal Landschap Kempen en Maasland

side Nature in Kattevennen. Meer info in de

investeerden in het project.

UiTagenda!

De nieuwe wandelkaart van Kattevennen kost € 2,5. Te koop in het bezoekerscentrum van Kattevennen, de andere toegangspoorten van het Nationaal Park
Hoge Kempen, de bibliotheek van Genk en in het C-mine bezoekersonthaal.
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