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#ToeGenkelijk

visitgenk.be/toegenkelijk
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C-mine
Architectuur en industrieel erfgoed, 
ze versterken mekaar op C-mine. 
De uitgestrekte site is een uitnodiging 
om creatief geïnspireerd en geprikkeld 
te worden. Het jaarrond staan er boeien-
de tentoonstellingen, voorstellingen 
en projecten op het programma. 
Ga onder de grond in C-mine 
expeditie, ontdek oogstrelend design 
bij Studio Pieter Stockmans. Eindig 
op de Vennestraat, daar krijg je de 
hele wereld op je bord!

Studio 
Pieter Stockmans 

Porseleinkunst gecombineerd met 
een hedendaagse, experimentele 
aanpak. Ga het o-zo-typische 
Stockmansblauw ontdekken. 
Via een lift en platform geraak je 
overal zonder moeite. Ervaar het 
porselein fysiek door kleine zachte 
aanrakingen met het materiaal. 
Meer info: 
www.pietstockmans.com

C-mine expeditie 

Ga onder de grond in C-mine 
expeditie. In het echt…én virtueel! 
Met een audioguide beleef je een 
unieke audiovisuele ervaring.  
C-mine expeditie is beperkt 
toegankelijk, de beklimming van de 
schachtbok kan enkel via de trap 
maar een alternatieve route wijst je 
de weg. Per groep kunnen er max. 2 
rolstoelgebruikers mee.

Energiegebouw

Het Energiegebouw is het kloppend 
hart van de creatieve hotspot. 
Neem een kijkje in het toegankelijk 
gebouw en duik in de geschiedenis 
van de mijnsite. Kunst en cultuur 
opsnuiven? Ontdek de lopende 
expo’s op www.c-mine.be of bij het 
bezoekersonthaal. De expo’s zijn 
grotendeels toegankelijk.

Meer info: www.c-mine.be 
Toegankelijke parking: C-Mine 10, parking 1 & 2, 3600 Genk.

C-mine plein

Vanuit parking 2 geraak je probleem-  
loos op het plein. Het binnenplein is 
bestrooid met schilfers van 
leistenen, wat hinder kan 
veroorzaken. Rondom het plein 
vind je een pad waarmee je alle 
gebouwen kan bereiken. Het 
Labyrint is minder toegankelijk.
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LABIOMISTA
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LABIOMISTA 
Op de fundamenten van het mijn-
verleden en de oude dierentuin van 
Zwartberg ontdek je LABIOMISTA, 
een evoluerend kunstwerk dat je 
meeneemt in de unieke visie van 
kunstenaar Koen Vanmechelen over 
identiteit, fertiliteit en bioculturele 
diversiteit.

Baan je een weg op de toegankelijke 
paden en laat je auditief leiden door 
de stem van Koen Vanmechelen via 
de audioguides. 

De eerste 12ha met wandelpaden 
zijn goed toegankelijk. De overige 
12ha (‘Protected Paradise’) zijn niet 
verhard en zijn minder toegankelijk.
 
Amoebes, visuele infodragers, 
maken je tocht compleet.

Meer info: www.labiomista.be 
Toegankelijke parking: Marcel Habetslaan 50, 3600 Genk.
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Thor Park 

Energie, innovatie en beleving. In 
Thor Park op het voormalige mijn-
terrein van Waterschei kom je ogen 
tekort. Technologie en erfgoed gaan 
hier hand in hand.

Thor Central

Thor Central is volledig toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers. De ont-
vangstbalie heeft een verlaagd 
gedeelte, waar de rolstoelgebruiker 
makkelijk tot onder de desk kan 
rijden, alsook een ringleiding voor 
slechthorenden. Aan alle trappen 
zijn noppen aangebracht, zodat 
blinden en slechtzienden voelen 
waar de trap begint en eindigt. 
Wist je dat Thor Central de eerste 
venue in Vlaanderen is die het 
M-label of het toegankelijkheidslabel 
voor vergader- en eventlocaties van 
Toerisme Vlaanderen ontving?

 
Picknicken aan Thor Park 

Op adem komen kan op één 
van de mooie picknickplekken 
achter Thor Central, midden in de 
natuur. De prachtige overdekte 
picknickplaatsen zijn ideaal om je 
batterijen op te laden. 

Meer info: www.thorcentral.be & www.thorpark.be
Toegankelijke parking: Thor Park 8000 
(gps: André Dumontlaan 67, 3600 Genk).

TIP
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Kattevennen
In Kattevennen, één van de toegangs-
poorten van het Nationaal Park Hoge 
Kempen, kan je op adem komen in de 
natuur. Midden in het domein prijkt 
een reusachtige full dome: 
de Cosmodrome.  
Beleef een ongelooflijk ruimte- 
avontuur in 360° en reis tussen 
de sterren en de planeten.

Bezoekersonthaal

Kattevennen-Cosmodrome is 
toegankelijk voor het grote 
publiek, ook voor minder mobiele 
bezoekers en personen met een 
auditieve of visuele handicap. Het 
bezoekersonthaal ontving een 
A-Label van Toerisme Vlaanderen 
voor toegankelijkheid. Er is een lift 
aanwezig waardoor je vlot toegang 
hebt tot de expo, de full dome zaal 
van de Cosmodrome en de taverne.

360° filmzaal

In de 360° filmzaal van de 
Cosmodrome zijn er een aantal 
plaatsen voorzien voor rolstoelen. 
Ook alle doorgangen zijn voorzien 
op bredere elektrische rolstoelen.

Sterrenwacht

De sterrenwacht is niet toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers. 
In dit gedeelte van het gebouw 
is er geen lift. De Cosmodrome 
beschikt wel over een aangepaste 
kijker die op aanvraag op 
het waarnemingsplatform ter 
beschikking gesteld kan worden.

Meer info: www.kattevennen.be
Toegankelijke parking: Planetariumweg 18 – 19, 3600 Genk. 
Via de slagboom rijd je tot aan het onthaalgebouw.
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Het Openluchtmuseum

De verharde paden laten je het 
museum op een toegankelijke 
manier ontdekken. De historische 
gebouwen zijn, waar mogelijk, toe-
gankelijk gemaakt. Maak je bezoek 
compleet met de Erfgoedapp. Je 
beleeft op een visueel aantrekkelijke 
manier het museum. Heb je geen 
rolstoel? Rolstoelen worden gratis 
ter beschikking gesteld aan het info-
center. Je reserveert best vooraf op 
011/265.300.

Ga aan de slag in één van de atelier-
schuren en laat je zintuigen spreken! 
Je kan ook vooraf een aangepast 
groepsprogramma boeken. Meer 
info vind je op de website van 
Bokrijk.

Bokrijk 

Hoe inspireerde het verleden ons 
heden? Het Openluchtmuseum 
Bokrijk laat het je graag zien. 
Bezoek het park en de toegankelijke 
wandelingen. ‘Rollen door het 
water’, Is dat iets voor jou?

Het Park

Een bezoekje aan Bokrijk is zeker de 
moeite waard. Het park is uitgerust 
met verharde paden. Er zijn wandel-
kaarten met verschillende mooie, 
toegankelijke routes beschikbaar. 
Neem zeker ook eens een kijkje aan 
Fietsen door het Water. ‘Rollen door 
het water.’ Ga jij de uitdaging aan?

Speeltuin

Er zijn aangepaste toestellen 
voorzien voor rolstoelgebruikers. 
Herken ze aan de speciale 
aanduiding. Veel speelplezier!

Meer info: www.bokrijk.be 
Toegankelijke parking: Parking 1, Craenevenne 121, 3600 Genk & 
Parking 2, Bokrijklaan. Er is gratis parking voorzien op de voorbehouden 
parkeerplaatsen. Vergeet je ‘blauwe kaart’ of de European Disability Card 
niet aan je voorruit te plaatsen.

TIP
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Bibliotheek

Dé blikvanger van het centrum, vind 
je op het Stadsplein. De bibliotheek 
van Genk is een pareltje van heden-
daagse architectuur. Het glazen huis 
van drie etages is volledig rolstoel-
vriendelijk en een indrukwekkende 
panoramische lift brengt je moeite-
loos op elke verdieping. De biblio-
theek beschikt over een imposante 
collectie hedendaagse kunst en is 
daarom alleen al een bezoekje meer 
dan waard. 

Toegankelijke parking 

Met een geldige parkeerkaart voor personen met een handicap mag je in Genk op 
elke* betalende publieke parkeerplaats gratis en voor onbeperkte tijd parkeren. 

*Met uitzondering van de voorbehouden plaatsen voor vergunninghouders, hulpverleners en 
elektrische wagens.

 

• Stadhuis,Stadsplein 1. 
• Molenvijverpark, Mezerikstraat. 
• Parking Materdei, Kattebergstraat.

ToeGenkelijke route

De #ToeGenkelijke route doet je 
op korte tijd kennismaken met alle 
hoogtepunten van Genk-centrum. 
Uitgetest door rolstoelgebruikers en 
dus volledig op maat samengesteld. 
Je vangt een glimp op van de 
belangrijkste gebouwen en proeft 
van de vele heerlijkheden die het 
centrum te bieden heeft. Haal jouw 
#ToeGenkelijke route af in één van 
onze Genkse sites of openbare 
gebouwen.

Shopping 1, 2 en 3

De shoppingcentra zijn heuse 
rolparadijzen. Wist je dat 
Shopping 1 zijn deuren al op 28 
augustus 1968 opende? Het is het 
eerste shoppingcenter van België. 
Rolstoel nodig? Shopping 1 voorziet 
rolstoelen voor zijn bezoekers. Leen 
er een aan bij The Point. 

Genk-centrum
Wat je stijl ook is, in Genk-centrum 
vind je altijd wat je zoekt. Want met de 
leukste boetiekjes, overdekte winkels 
en fijnste horecazaken shop je in 
Genk zoals nérgens anders. 
De Genkse shoppingcentra zijn heuse 
rolparadijzen. Toe aan een wandeling? 
De #ToeGenkelijke route doet je op 
korte tijd kennismaken met alle 
hoogtepunten van Genk-centrum.
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Ontdek ook
SportinGenk Park

Het SportinGenk Park is toegankelijk 
voor het grote publiek, ook voor 
minder mobiele bezoekers en personen 
met een handicap. Alle sitegebouwen 
zijn bereik baar via een helling. Voor 
toegang tot het zwembad staat er een 
rolstoel klaar waarmee je naar de kade 
van het zwembad kan. 
Via een stoeltjeslift geraak je veilig 
van de badrand in het water. Langs 
het sportbos is er een fietsstrip, 
eveneens toegankelijk met een rol-
stoel. De eerste twee buitenfitness- 
toestellen zijn via dezelfde strip 
bereikbaar.
www.sportingenk.be

Skeelerroute

Via de bewegwijzerde skeelerroute 
skate je o.a. langs C-mine, Thor Park,
LABIOMISTA en het Molenvijverpark. 
Je start aan C-mine of Sport Vlaande-
ren Genk in Kattevennen. 
Via deze route skeeler je ook naar 
Hasselt. Let’s roll! De route is ideaal 
om met de handbike of e-bike te doen. 
Vind je de route te lang? Stippel je 
eigen tocht uit en rol van site naar site.

Een ideale rolondergrond vind je op 
het fietsroutenetwerk. Het Limburgse 
fietsroutenetwerk is in totaal 1.860 
km lang, met meer dan 40% van de 
fietspaden autovrij. Wist je dat onge-
veer 73 km van dit routenetwerk in 
Genk ligt?

Onze attracties bieden voordelige 
tarieven aan bezoekers met een 
beperking en hun begeleider.  
Neem zeker een kijkje op hun 
website voor meer informatie.

ToeGenkelijke groepsactiviteiten? Check! 
We hebben een uitgebreid aanbod voor jou uitgewerkt. 

Ontdek dit en veel meer op:

WWW.VISITGENK.BE/TOEGENKELIJK

TIP

TIP
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VISITGENK.BE
Visit Genk / C-mine bezoekersonthaal
C-Mine 10 bus 2- 3600 Genk
+32 (0)89 44 90 - visit@genk.be

Ontdek onze #ToeGenkelijke plekjes. 
Want iedereen heeft recht op vakantie. 
Heb je zelf nog een toegankelijk plekje ontdekt? 
Laat het ons zeker weten.

Toegankelijk toilet

Geschikt voor auditieve beperkingen

Geschikt voor visuele beperkingen

Geschikt voor rolstoelgebruikers

Kom je met een assistentiehond naar Genk? 
Deze zijn toegelaten op alle Genkse attracties.

16




