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Kom tot rust in de gloednieuwe museumtuin van het
Emile Van Dorenmuseum
of picknick er tussen kunstwerken in de open ruimte.
Vanaf het najaar van 2021.

TIP!

Ontdek de Museumtuin
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Een picknickmand
vol lekkers
raakt je diep

Wil je liever niet zelf met eten
en materiaal sjouwen?
Bestel één van onze picknickmanden boordevol Genkse
(multi)culturele specialiteiten.

#ToeGenkelijke
route

Te bestellen van
april t.e.m. september via
visitgenk.be/picknicken

VISITGENK.BE
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#ToeGenkelijke route

Deze route door Genk-centrum is
uitgestippeld en uitgetest door de
Genkse Stedelijke adviesraad voor
personen met een handicap in
samenwerking met Visit Genk.

Op visitgenk.be/toegenkelijk kom je alles te
weten over ons ToeGenkelijk aanbod. Want
iedereen heeft recht op vakantie.

Heb je zelf nog een toegankelijk plekje
ontdekt dat toeristisch relevant is?
Laat het ons zeker weten via visit@genk.be.
Of contacteer ons op het nummer
+32 (0) 89 65 44 90.

VISITGENK.BE

© Kris Van de Sande

© Kris Van de Sande
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Enkele
hoogtepunten

Bibliotheek

De Genkse bibliotheek ligt op
het Stadsplein. Het imposante
gebouw werd ontworpen door
de befaamde architect Vasconi
met een glazen concept en
verschillende verdiepingen die
gelegen zijn rond een groot
atrium.

Deze ToeGenkelijke route doet je op korte
tijd kennismaken met alle hoogtepunten
van Genk-centrum. Het is uitgetest door
rolstoelgebruikers en dus volledig op
maat samengesteld. Je vangt een glimp
op van de niet te missen plekjes en
proeft al snel van al het lekkers dat het
centrum te bieden heeft.
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Cafe Meng/
Dansmarieke

02

La Colonna di Genk

01

Regenboog
zebrapad

Stad Genk legde als eerste
in Limburg (2018) een
regenboogzebrapad aan.
Daarmee toont de stad aan
een veilige thuishaven te
zijn voor iedereen, ongeacht
seksuele voorkeur of genderidentiteit.

La Colonna di Genk, de zuil
van Genk, is een beeld van
L. Fabro. Het eert de mijnwerkers in Limburg en
symboliseert de verbondenheid van alle mensen die in
Limburg in de mijnen kwamen
werken. Het werk is een
Dorische zuil uit wit marmer,
hierrond zit een stuk zwarte
vulkanische puimsteen geklemd. Fabro trof deze steen
aan in de haven van Carrara.
De vorm en diepzwarte kleur
deden hem denken aan de
Genkse koolmijnen. Het
werk verbeeldt de kracht van
een volk om het verleden te
omarmen en er kracht uit te
putten. De Genkse gemeenschap wordt voorgesteld als
basis, als de steunpilaar.

Deze moderne kerk werd ontworpen door de Genkse
architect Maurice De Paepe.
Het imposante gebouw kon
wedijveren met de bijzonder
grote en mooie kerken die
werden gebouwd door de
Koolmijnen in Winterslag,
Waterschei en Zwartberg.
Wil je een kijkje nemen in de
kerk? Er is een toegankelijk
pad naar boven dat je tot aan
de kerk brengt. De kerk is
iedere dag te bezichtigen
van 14 tot 17 uur.

08

Café Meng is één van de
oudste cafés van Genk. Het
werd in 1950 gebouwd en
heeft nog een echt authentiek interieur. Zie je ook het
beeld, het Dansmarieke,
dat hier in de buurt staat?
Het illustreert het carnaval
gebeuren in Genk. Alaaf!

Huis Sint-Maarten

05

Jungle
oud-gemeentehuis

2

Sint-Martinuskerk

Mééh, wa make?! In het
Genkse oud-gemeentehuis
zit Jungle. Jungle is de naam
van het jeugdkunsthuis dat
door de Genkse jongeren zélf
in goede banen wordt geleid.
Talenten als Chaz & Djalu en
Onze Zaak zijn hier een vaste
waarde. Wist je trouwens dat
‘Wa make’ van het Italiaanse
‘Ché fai’ komt? Een uitspraak
die de Italiaanse gemeenschap
vaak gebruikte in de mijngangen om te vragen hoe het
met elkaar ging.
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André Dumont
monument

Het André Dumont monument,
gelegen voor de kerk, bevat
drie delen. Professor André
Dumont vind je centraal terug.
Professor Guillaume Lambert, docerend aan een groep
studenten, zie je links. Zie je
ook de stoere mijnwerker met
pikhouweel en twee arbeiders
met een boorbuis?
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Blote Billentheater

De porseleinen zitjes van dit
theater zijn gemaakt door
Piet Stockmans. Hij kwam
op het lumineus idee om
de billen van de jongens en
meisjes van de Scouts van
Genk-centrum in te inkten en
er een afdruk van te nemen.
Dit werd vervolgens gebakken op de porseleinen zitjes
en zo vereeuwigd.
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De molen
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Straat van de ambachten

Wist je dat Shopping 1 zijn
deuren al op 28 augustus
1968 opende? Het is daarmee het eerste shoppingcenter van België. Sinds
2014 is het shoppingcenter
voorzien van een geheel
nieuwe look, extra winkelruimte en ruime parkeergelegenheid. Wil je een kijkje
nemen in Shopping 1? Volg
de stippellijn en zet zo je
route verder.

Even op adem komen in het
midden van de stad? Dat kan
perfect in het Molenvijverpark, een groen rustpunt van
10 ha groot aan de lengteas
van de Dorpsvallei. Het dankt
zijn naam aan de vijver langs
de oude watermolen, dat nu
een restaurant is.

Molenstraat

De straat zet zich op de kaart
als sfeervolle winkelstraat waar
je vooral lokale, ambachtelijke
en creatieve zaakjes vindt en
gezellig kunt wandelen. Bekijk
de houten banken op je pad,
de details zijn gemaakt door
een echte ambachtsman.
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Stadsfabriekjes

Leegstand tegengaan was
één van de redenen waarom
de stad Genk met het concept van de Stadsfabriekjes
is gekomen. Stadsfabriekjes
zijn creatieve (maak)bedrijfjes. Met het concept wil stad
Genk inzetten op creatief en
kleinschalig ondernemerschap in Genk-centrum. Van
een kattencafé tot een Genkse brouwerij, hoe gekker hoe
beter.

Stroomkastkunst

Shopping 1

Vormgeefster Linde Hermans
ontwikkelde ‘Camp Carré’.
Ze haalde haar inspiratie uit
het geruite deken. Dit werd
uitvergroot en in verschillende patronen en hoogtes
gebruikt in de omgeving.
Vind jij ze terug?

Niet enkel Genk maar ook de
inwoners van Genk hebben
een rijke geschiedenis aan
verhalen. Deze verhalen kleuren de identiteit van Genk.
Schommel buiten de lijnen
op het symbolisch kunstwerk
en laat je meeslepen door de
verhalen.

Swinging outside the
lines van Will Beckers

19

Heempark

Michel Knapen heeft 13 elektriciteitskasten omgetoverd tot
kunstwerkjes. De ontwerper
heeft er een antiek kastje tussen gestoken waarin een foto
van zijn gezin zelf verwerkt
werd. Vind jij het terug?
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Picknickplaats
Camp Carré
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De molen is het oudste exemplaar van acht molens die
ooit in Genk werkzaam waren. Alle boeren uit de omgeving waren verplicht hier hun
graan te malen. De molen lag
vooraan de Dorpsbeek en
gebruikte schotdeuren om zo
voldoende waterstuwing te
creëren om te malen.

Dit oude herenhuis was eigendom van Jozef Lantmeeters
die burgemeester was van
1927 tot 1944. Tijdens zijn
beleid werd er veel gedaan aan
woningbouw, wegenbouw en
schoolinrichting. Wist je dat
Sint-Maarten de patroonheilige
van Genk is?
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Even verderop vind je het
Heempark. Kuier langs de
vijvers, hooilanden en kleine
boerderijdieren. Of neem
een kijkje in de bijenhal, de
Kempense bakoven en de
speeltuin.
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Zonnewijzerpark

In 2000 werd het Zonnewijzerpark ingehuldigd. Het gazon
van het park werd uitgerust
met 12 kunstige zonnewijzers
om de tijd te meten. Hoe laat
is het nu? Zie jij het op de
zonnewijzers?

Molenvijverpark
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Heb je dorst of
honger onderweg?
We selecteerden voor jou alvast
de #ToeGenkelijke ReCa op je pad.
Ontdek het aanbod via de
QR-code of op onze website
visitgenk.be/toegenkelijk

Tip!

