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Waarom is Stiemerlab?
- Stiemerbeek als blauwgroene ader doorheen Genk.
- Masterplan Stad Genk omtrent Stiemervallei: verbinden van 

wijken, stadssites, mensen en natuur.
- Verborgen ‘achtertuin’, erkend natuurreservaat en ‘open riool’.
- Maar tegelijkertijd: de geliefde beek.



Waarom is Stiemerlab?
- Verstedelijking.
- Rioleringsstelsel sluit aan op collectoren aan weerszijden van de 

Stiemer; overstortproblematiek.
- Verminderde waterkwaliteit, visuele vervuiling en geuroverlast.
- Beperkte gegevens over de waterkwaliteit van de Stiemer.



Wat is Stiemerlab?
- Genkse burgers en omwonenden als burgerwetenschappers.
- Het nemen van waterstaalnames en onderhouden van sensoren.
- Monitoren van de microbiologische en fysicochemische 

indicatoren voor waterkwaliteit (op de lange termijn).
- Inzicht in het herstellende karakter van de beek na overstoren.



Wat is Stiemerlab?
- Visualisatie van de resultaten op een toegankelijke manier 

- via een open platform, www.stiemerlab.be.
- via artistieke interventies in de Stiemervallei of publieke 

events.
- Bijvoorbeeld: strooizout in de beek via afwatering (januari 2021).

http://www.stiemerlab.be/


Wie is Stiemerlab?
- Projectconsortium: LUCA School of Arts, VITO, Centrum voor 

Milieukunde - UHasselt, Stad Genk, VMM.
- Met steun van de Vlaamse overheid.
- Maar vooral: 50 deelnemers die als burgerwetenschappers 

participeren op 16 locaties langs de Stiemerbeek.



Hoe blijft Stiemerlab?
- Veel aandacht voor de participatie van en interactie met de 

deelnemers: 
- mogelijk gemaakt door de samenstelling van het –

betrokken – projectconsortium;
- mogelijk gemaakt door een persoonlijke aanpak.



Hoe blijft Stiemerlab?
- Aansluiting op een reeds gekende en belangrijke problematiek: 

- ‘Meesurfen’ op een bestaande sociale infrastructuur; 
gedragenheid door de politiek.

- ‘Meesurfen’ op het gemeenschapsgevoel onder burgers; 
gedragenheid door de Stiemercommunity.



Hoe blijft Stiemerlab?
- Aandacht voor de ‘Citizen’ en niet enkel de ‘Science’:

- Ook ruimte voor subjectieve data en persoonlijke verhalen.
- Ontsluiten van wetenschappelijke data op een visueel 

aantrekkelijk, toegankelijk en heldere manier.
- Een plek voor ‘het artistieke’ creëren. 



Unesco-trefdag, 14 oktober 2021
www.stiemerlab.be

http://www.stiemerlab.be/

