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Aya Sabi - trotse Genkenaar en columniste bij de Morgen 

Zomer, 2009. We waren met ons gezin in Genk beland en 
hier zou de rest van ons leven beginnen. Tijdens de zomer 
gingen we op ontdekkingsreis. We maakten nieuwe vrienden, 
bezochten de mijngangen, leerden nieuwe woorden als 
‘terril’ en nieuwe uitdrukkingen als ‘wa maken’ en er werd 
ons verteld dat we hier de beste kebab van Vlaanderen 
konden eten. We wisten dus vrijwel meteen dat we de 
juiste keuze hadden gemaakt. Genk werd de eindhalte 
van mijn ouders nadat mijn grootouders ooit in Marokko  
aan een grote reis begonnen en in Nederland strand-
den. Als kind en kleinkind van migranten zetten we 
hun reis, als eerbetoon verder. 
 
We werden warm en gastvrij ontvangen en dus wisten 
we dat we de juiste keuze hadden gemaakt terwijl we 
de stad van inpakpapier ontdeden en als een cadeautje  
wijk voor wijk, straat voor straat uitpakten. In de jaren die 
volgden was ik meermaals te vinden in het theater van 
C-mine. Net na onze komst werd er een spiksplinternieuwe  
bibliotheek gebouwd waar ik Vlaamse schrijvers zoals  
Jeroen Brouwers en Diane Broeckhoven leerde kennen. Het 
natuurgebied Schemmersberg was onze achtertuin waar ik 
op herfstavonden mijn hoofd leeg wandelde en toen ik een 
keer met twee vriendinnen een loodzware picknickmand 
richting Bokrijk sjouwde, vroeg een vrouw ons verbaasd: 
‘gaan jullie dat allemaal met z’n drieën opeten, meisjes?’ 
We vertelden haar lachend dat we op wereldreis gingen. 
 
In de twaalf jaar dat ik in Genk mocht wonen, veranderde 
de stad aan een razendsnel tempo maar bleef desondanks 
hetzelfde – vertrouwd en tegelijk vindingrijk. Mijn laatste 
ontdekking was LABIOMISTA waar kunst en creativiteit een 
lijfelijke ervaring is, niet ruimte in de natuur krijgt, maar een 
stuk natuur wordt. Het is een stad van contrasten: de grijze 
mijnschachten die tegen het groen van de heuvels leunen, 
de duizenden verhalen die in één citétaal doorklinken, de 
balans tussen vakmanschap en innovatie. Het is een stad 
die zich blijvend herontdekt en uitnodigt om mee op ont-
dekkingsreis te gaan.

Klaar om de
wereld in Genk
te ontdekken? 

LABIOMISTA
Stap de wondere 
wereld binnen van 
kunstenaar Koen 
Vanmechelen.

C-mine
Frisse bries in 
mijnerfgoed, cul-
tuur en 
creativiteit.

Thor Park
Inspirerende mijnsite 
met een technologie-
park en een prachtig 
wandelgebied.

Kattevennen
Cosmic adventure 
en poort tot het 
Nationaal Park Hoge 
Kempen.

Centrum
Alleen voor shopaholics? 
Zeker niet!

Bokrijk
Openluchtmuseum. Speel-
tuin. Arboretum. Fietsen 
door het Water. En nog 
veel meer.
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The Write Thing, Klash, Philip Vermeesen, 
Aya Sabi, Kizzy van Horne en stad Genk

Fotografie
Hugo Thomassen, Kris Van de Sande, 
Kristof Vrancken, Thomas Pollaris, 
Luc Daelemans, Kristien Wintmolders, 
Filip Dujardin en stad Genk 

Contact 
Visit Genk/C-mine bezoekersonthaal
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+32 (0)89 65 44 90 — visitgenk.be 
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Stadsplein 1, 3600 Genk

32

Met 

uitneembaar 

STIEL-

boekje



54

TROTSE GENKENAREN 
PROMOTEN HUN STAD

De ene kwam als jong meisje met haar ouders naar 
Genk, de andere als jongeman om hier te werken, 

sommigen werden hier geboren, of kwamen in Genk 
studeren of ondernemen. Eén ding hebben ze allemaal 
gemeen: het zijn trotse inwoners die weten wat er leeft 

in de stad, waar ze moeten zijn om een lekker hapje 
te eten, waar ze zich kunnen ontspannen en welke 
verscholen unieke plekjes Genk echt Genk maken. 

Deze ambassadeurs vertellen met de fonkel 
in hun ogen over hun Genk.

Lees hun verhalen op visitgenk.be
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7do’s
must

in Genk 

O1
C-mine
ARTISTIEKE ERFGOEDPAREL
Een ontmoeting tussen 
kunstenaar en publiek in een 
jaarrond, prikkelend programma.

O4
Kattevennen
RUIMTE VOOR AVONTUUR
Hier koop je je ticket voor een ruimtereis 
in de Cosmodrome, onthaast je in Corpus, 
de gedroomde picknickplek en klim je naar 
de sterren via de bliksemtrap.

O2
Vennestraat

MULTICULINAIR GENIETEN
Alle zintuigen op scherp in de 

lekkerste straat van Genk.

O5
EMILE VAN DORENMUSEUM
HUIS VAN LANDSCHAP EN KUNST
Laat je inspireren door het ‘station des artistes’ 
van vroeger en nu.

O3
Bokrijk

DWARS DOOR HET WATER FIETSEN
Door het prestigieuze Amerikaanse 

Time Magazine bekroond tot één van 
de mooiste plekjes op aarde.

O6
LABIOMISTA
DE WERELD VAN 

KOEN VANMECHELEN
Kan kunst de wereld 
mooier, diverser en 
toleranter maken?
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O7
Thor Park

EEN TERRIL BEKLIMMEN
Klim naar de top van de 
terril en kijk uit over een 
adembenemend land-

schap. De omgeving nodigt 
uit tot lange, zalige wande-

lingen.

Bezoek eens vier zaakjes 
in de Vennestraat en je hebt 

al een wereldreis gemaakt.
Marcel Nelles (63 jaar), 

eeuwige ontdekker in eigen stad

Lees het volledige 
interview 

op visitgenk.be
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Skeelerroute
Via een bewegwijzerde 
skeelerroute van 20 of 
35 km skate je o.a. langs 
C-mine, LABIOMISTA, Thor 
Park en het Molenvijver-
park. Je start aan C-mine, 
Sport Vlaanderen Genk of 
het SportinGenk Park. Via 
deze route skeeler je ook 
naar Hasselt. Let’s roll!

Steenmannetjes-
pad
Achter het hoofdgebouw 
van Thor Park vertrekt het 
Steenmannetjespad. Dit 
pad van 2 km lang brengt 
je naar de top van de terril 
waar een adembenemend 
uitzicht wacht. Steno, een 
echte steenman, neemt je 
via de Erfgoedapp mee op 
tocht en vertelt verhalen 
over het mijnverleden en 
de diersoorten op je pad. 

Mountainbiken
De Genkse mountainbike- 
routes brengen je oog in oog 
met het natuurschoon in en 
rond Genk. De kleine route 
(16 km) bevindt zich in en 
rond domein Kattevennen. 
De grote omloop (43 km) 
verbindt verschillende bos-
gebieden met elkaar.

Op de trappers 
langs Genkse 
hotspots
Fiets van site naar site op 
een fietstocht vol beleving 
waar het Genkse mijn-
verleden én hippe plekjes 
langs elkaar lopen.
Haal je gratis fietskaart bij 
C-mine bezoekersonthaal, 
in de logies of de fietsver-
huurpunten.

Op stap met 
de step
Genk gezwind verkennen? 
Huur een elektrische step 
bij ZOEF. Het verhuurpunt 
vind je op Thor Central 
(GPS André Dumontlaan 
67). Van hieruit duik je zo 
de natuur in via het mooie 
skeeler- en fietsroutenet-
werk.

Buiten-
activiteiten

Must-do 

O1

O2

O3 O4

O5N
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Fietsen door het Water
Aan knooppunt 91 van het fietsrou-
tenetwerk fiets je dwars door de 
vijvers van De Wijers in Bokrijk. Met 
het water op ooghoogte ervaar je 
de natuur tot in de toppen van je 
tenen.  

Dwars door De Wijers...
Ga zeker eens met je fiets op ont-
dekking in De Wijers. Het is één van 
de mooiste natuurgebieden van 
Vlaanderen, met 1.175 vijvers en een 
unieke fauna en flora.

... of in het Nationaal Park
Kattevennen is een paradijs voor 
fietsers en bovendien aangesloten 
op het Limburgs fietsroutenetwerk. 
Dwars door het Nationaal Park Hoge 
Kempen of liever een ritje richting 
mijn? Aan jou de keuze.

Ben je een mountainbikefanaat?
De Genkse mountainbikeroutes brengen je oog in oog met het 
natuurschoon in en rond Genk. De kleine route (16 km) bevindt 
zich in en rond domein Kattevennen. De grote omloop (43 km) 
verbindt verschillende bosgebieden met elkaar.

Er zijn twee startplaatsen 
• aan de parking van Kattevennen (route 16 en 43 km)
• aan SportinGenk Park (route 43 km)

Tip! Boek Genkenaar Frederik 
via mtbgids.be voor een begeleide tocht.

Fietsen door het Water

door 
Time 

Magazine 
bekroond 

tot één 
van de 

mooiste 
plekjes 

ter wereld!

FIETSKAART FIETSTOUR GENK
Het Limburgs fietsroutenetwerk rolt zich als een rode loper voor je uit in het groene Genk. 
Fiets van site naar site op een fietstocht vol beleving waar het Genkse mijnverleden én
hippe plekjes langs elkaar lopen. Neem zeker ook eens de extra STIEL-lus en breng een 
bezoekje aan de vakmensen die zijn gehuisvest langs deze fietsroute. Haal je gratis fietskaart 
bij C-mine bezoekersonthaal, in de logies of de fietsverhuurpunten.

FIETS HUREN
Van het stadscentrum naar de groene rand? Met de fiets ben je er in een wip. 
Reserveer je fiets via fietsparadijslimburg.be en haal hem af aan het fietspunt in 
domein Kattevennen, het station, Bokrijk of op C-mine. Herstelkit inbegrepen! 

Je elektrische fiets opladen doe je aan Eetcafé Kattevenia en op de Fruitmarkt in het centrum.

3
mooiste 
fietsplekjes

De

Fietsen 
in Genk? 
Hier laad je je 
batterijen op

1110

Wat we toeristen zeker 
aanraden, is ‘Fietsen door 

het Water’ vlakbij Bokrijk
Lidia Paletta (43) & Noureddin Benali (40),

gepassioneerde hoteluitbaters in Genk

Lees het volledige 
interview 

op visitgenk.be
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Fietsen met locals
Fiets samen met een enthousiaste 
local door Genk. Van de beste stokjes 
tot de tips uit de wijken ... unieke en 
verrassende plekjes gegarandeerd. 
Fietsen was nog nooit zo plezant!

Nieuw 
vanaf 
deze 

zomer

Unieke XL-
fiets-

belevingen in 
de buurt

Belpop-route
Ontdek de rijke muzikale geschiede-
nis van Genk, te voet of met de fiets. 
De routes brengen je van de Texas 
Bar over de platenwinkel van Betty 
naar legendarische cafés zoals de 
Manifesto. Jan Delvaux en Jimmy 
Dewit (DJ Bobby Ewing) herwerkten 
hun boek ‘Van Rocco tot IBE’ tot een 
ontdekkingstocht in woord en beeld, 
met filmpjes die je onderweg terug-
vindt achter een QR-code.
belpopbonanza.be/fiets-wandelroutes

Limburg is hét fietsparadijs bij uitstek en Genk is de geknipte uitvalsbasis om 
onze provincie op de trappers te ontdekken. Wil je naar Haspengouw fietsen, 
dan is een meerdaagse fietsvakantie interessant. Je maakt je dagelijkse route 
zo kort of zo lang als je zelf wilt en onderweg heb je alle tijd om een terrasje te 
doen en tal van bezienswaardigheden te bezoeken. Stop zeker in het char-
mante stadje Sint-Truiden en in bloesemstad Borgloon, en vergeet het mooie 
doorkijkkerkje niet tussen knooppunt 151 en 155. Vanuit Genk kan je ook naar de 
Limburgse Kempen en het Maasland fietsen. Het fietsroutenetwerk leidt je van 
het ene pittoreske plekje naar het andere. Als ultieme fietstweedaagse raden 
we je de tocht ‘van fietsbeleving naar fietsbeleving’ (127 km) aan. Je start aan 
knooppunt 91 waar je dwars door de vijvers van De Wijers fietst. De tweede dag 
zet je je weg verder naar Bosland waar je door de kruinen van de bomen trapt. 
Tja, kiezen wordt moeilijk.

Fietsen door de Bomen 
#FDDB
Op het parcours ‘Fietsen door de 
Bomen’ trap je door de kruinen van 
de bomen, tot 10 meter hoog! Je ziet, 
voelt en ruikt het bos vanuit een heel 
ander perspectief dankzij een ico-
nische cirkelvormige brug. Een uit-
zonderlijke landmark aan knooppunt 
272 (Hechtel- Eksel) in het grootste 
aaneengesloten bos van Vlaanderen.

Fietsen door de Heide 
#FDDH
Hier fiets je dwars door het Nationaal 
Park Hoge Kempen, door en over de 
heide. Op het traject van knooppunt 
550 tot 551 (Maasmechelen) geniet 
je vanop de monumentale pano-
ramabrug – opgetrokken uit duur-
zaam hout en bijna 300 meter lang 
– van prachtige vergezichten over 
het natuurlandschap.

Meerdaagse fietsvakantie
Emile Van Dorenmuseum.
Huis van landschap en kunst

Tussen knooppunten 509 en 250 van het Limburgse fietsroutenet-
werk ligt de oude kunstenaarsvilla ‘Le Coin Perdu’, vandaag Emile 
Van Dorenmuseum. Hier kom je alles te weten over het kunste-
naarsdorp Genck in de periode 1840-1940. Het museum blikt niet 
alleen terug naar het verleden, maar geeft ook onderdak aan he-
dendaagse kunstenaars die zich laten inspireren door Genk en zijn 
landschap vandaag. Verwacht er dus niet alleen historische land-
schappen, maar ontdek in de villa én in de tuin hoe het landschap 
een bron van inspiratie is voor kunst van vroeger én nu.

Open: donderdag t.e.m. zondag (14 - 18 uur). De kunstwerken in de museumtuin 
kan je 7/7 bezoeken. Henri Decleenestraat 21 - emilevandorenmuseum.be

tips
Fiets



10.00 uur
Genk, here we come! De wagen parkeren 
we gratis aan C-mine. Hier halen we ook 
onze huurfietsen af. Met de fietskaart 
aan het stuur zijn we klaar voor de tocht.

10.30 uur
Na een verrukkelijk 
ontbijt vertrekken we 
naar LABIOMISTA, het 
project van kunstenaar 
Koen Vanmechelen.

18.00 uur
En we gaan nog niet naar huis? 
Helaas wel. Maar één ding staat vast: 
we komen nog eens terug!

20.00 uur
We trekken ’s avonds 
naar Kattevennen 
om de bliksemtrap 
te beklimmen. Dé 
perfecte afsluiter 
van ons dagje Genk. 

21.00 uur
Tijd om naar onze 
bed and breakfast 
te rijden. Wat een 
dag!

11.00 uur
Fietsen door het 

Water is in het 
echt nog indruk-

wekkender dan op 
foto. Leuke selfies 

gemaakt.

13.00 uur
Nu weten we het zeker: kunst 
inspireert. Op naar Thor Park 
voor een lunch in het 
indrukwekkende mijngebouw.

14.30 uur
Gisteren nog diep 
onder de grond in 
C-mine, vandaag met 
het hoofd in de wolken 
tijdens een stevige 
wandeling op de terril. 
De steenmannetjes 
wijzen de weg.

15.00 uur
Met heel wat kilometers 
in de benen, komen we 

aan in C-mine. Of we 
moe zijn? Bijlange niet! 
We duiken de grond in 

voor C-mine expeditie.

12.30 uur
Aan het Molenvijverpark 
wacht ons een picknick-
mand vol lekkers. Topidee!

14.00 uur
Klaar om weer in het 
zadel te springen.

Inspiratie  
voor een topweekendje weg

Zater-
dag

18.00 uur
We schuiven aan in een 
Italiaans restaurant in de 
Vennestraat. Zalig, die 
pasta van la mamma!

1514

Zondag
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De natuur beleven, ruiken, voelen, proeven … tot in de toppen van je tenen, dat 
doe je in het Nationaal Park Hoge Kempen. Bijna 400 km bewegwijzerde wandel- 
paden brengen je naar uitgestrekte heidelandschappen, vennen en landduinen, 
afgewisseld met naaldbossen, tuinwijken en terrils. Mijmeren, genieten van de 
stilte, gezonde lucht opsnuiven, jezelf trakteren op een adembenemende zons-
opgang of dat allemaal tegelijk: de keuze is aan jou.

Volledig tot rust komen? Kies één van de vier uitgestippelde 
wandelroutes in de ongerepte natuur van dit mooie vijver-
gebied. Je vindt er struikheide, moerasbossen en weilanden. 
De combinatie van dat alles en meer biedt jou natuurge-
bied De Maten, een uniek en beschermd natuurreservaat 
van 300 ha dat tot de oudste van Vlaanderen behoort.

Vanaf C-mine volg je een wandelroute van 4 km door de tuinwijk van 
Winterslag. De klinknagels in de grond wijzen je de weg naar de mooiste 
plekjes.

Nieuw! Audioguide Tournee cité
In een 2 uur durende tocht van 4 km neemt lokale stem Tim je mee op 
pad. Download de ErfgoedApp in de Google play of Apple Store, scan de 
QR-code en start je wandeling. De rest wijst zichzelf uit. Je krijgt automatisch 
een melding wanneer je een nieuw audioverhaal nadert.

Wandelen in Thorpark
Via 11 wandelroutes tussen 2 en 16 
km verken je het unieke landschap 
van Thor Park. Uniek, want natuur 
en industrieel erfgoed vormen hier 
een bijzonder lappendeken van 30 
hectare waarin nog zichtbaar is wat 
elders onherroepelijk verloren is ge-
gaan. Het uitzicht op de top van de 
terril is adembenemend.

Steenmannetjespad
Scan de QR-code of surf naar 
visitgenk.be/
steenmannetjespad

Tip! Meerdaagse wandelvakantie 
in het Nationaal Park Hoge Kempen
Het wandelroutenetwerk in het Nationaal Park Hoge Kempen omvat 
honderden kilometers bewegwijzerde wandelpaden in een uniek 
stiltegebied. Starten kan o.a. aan Kattevennen of Thorpark vanwaar 
je de keuze hebt uit meerdere lusvormige wandelingen. Je kan ook 
meerdere wandellussen combineren en je eigen route uitstippelen 
over de grenzen van wandelgebieden heen. Telkens doorkruis je 
andere landschappen, van uitgestrekte bossen tot spiegelende 
vennen. Kies de mooie plekjes die jij wilt zien, bepaal het aantal kilo-
meter en ga op pad. Kies in functie van de afstand die je dagelijks 
wilt wandelen, je overnachtingsplek in de buurt. Je hebt de keuze uit 
campings, hotels, B&B’s, … Een omweg hoef je hier vaak niet voor te 
maken. Het wandelnetwerk brengt je op veel plaatsen tot aan de 
bewoonde wereld. Sommige logiesuitbaters brengen en halen je 
zelfs naar het parcours. Vanaf juni wandel je de Nationaal Park Trail, 
een nieuwe lange afstandswandeling van meer dan 100 km door 
het Nationaal Park.
Meer info over de routes en de kaarten vind je op nationaalparkhogekempen.be

Wandelen in Kattevennen
Bewegwijzerde routes brengen je naar  
stille genietplekjes in het dennen-
bos van Kattevennen. Aan de par-
king van het domein vertrekken de 
wandeltochten naar o.a. de Maria- 
grot van Wiemesmeer of naar het 
Heempark.

Stokkenmanroute
Via een unieke route kan je het bos in 
Kattevennen volop beleven. Reuze-
grote stokkenmannen begeleiden je 
onderweg en nemen je mee langs de 
mooiste plaatsen. Neem zeker ook een 
kijkje op de nieuwe uitkijktoren die een 
mooi zicht geeft over het domein van 
Kattevennen.

O1
Het Nationaal Park Hoge Kempen

O2
Vijvergebied De Wijers

O3
Tuinwijkwandeling Winterslag 

3
mooiste 
wandelplekjes

De



• ... met een designtoets 
 in Camp Carré in Molenvijverpark

• ... aan een knusse picknick-
tafel in het Heempark

• ... aan de voet van de mijn-
terril in Thor Park in Waterschei

• ... op het C-mine plein 
 in Winterslag 

Trakteer jezelf 
op een picknick...

• ... op één van de vele gezel-
lige picknickplaatsen in het 
groene Bokrijk

• ... voor, tijdens of na het 
sporten op de Esplanade van 
het SportinGenk Park

• ... in een cocon van cor-
tenstaal en houten takken in 
domein Kattevennen

• ... en waan je een nomade 
op Nomadland, een ont-
moetingsplek waar de buurt 
samenkomt met LABIOMISTA, het 
evoluerende kunstwerk van Koen 
Vanmechelen 

Nieuw!
• ... in de heraangelegde 
 museumtuin van het 
 Emile Van Dorenmuseum

Bestel een picknickmand 
boordevol Genkse (multi)culinaire 
picknickspecialiteiten 
op visitgenk.be/picknick

La 
 dolce 
vita 
 in Genk 

Smullen van je 
picknickpakketje 

was nog nooit 
zo lekker!

Via een bewegwijzerde skeelerroute 
van 20 of 35 km skate je o.a. langs 
C-mine, LABIOMISTA, Thor Park en het 
Molenvijverpark. Je start aan C-mine,  
Sport Vlaanderen Genk of het Sport- 
inGenk Park. Geen GPS of kaart meer 
nodig, onderweg wijzen pijltjes je de 
weg. Nog niet voldaan? Het volledige 
traject hangt vast aan de skeeler-
route van Hasselt. Op de startborden 
staat het traject uitgetekend. Let’s roll!
visitgenk.be/skeelerroute 

Genk gezwind verkennen? Huur een elektrische step bij ZOEF. Het verhuurpunt vind 
je op Thor Central (GPS André Dumontlaan 67). Van hieruit duik je zo de natuur in 
via het mooie skeeler- en fietsroutenetwerk. Wij stippelden vier themaroutes uit, jij 
hoeft alleen maar te genieten. Onze steps zijn robuust, comfortabel, veilig en stil. 
Heb je geen ervaring met elektrisch steppen? We helpen je graag op weg. 
Info en reservatie: zoefsteps.be

De ToeGenkelijke route doet je op korte 
tijd kennismaken met alle hoogtepun-
ten van Genk-centrum. Je vangt een 
glimp op van de belangrijkste gebou-
wen en proeft al snel van de vele heer-
lijkheden die het centrum te bieden 
heeft. Op de kaart vind je een QR-co-
de met een selectie van ToeGenkelijke 
horecagelegenheden die zich op de 
route bevinden.

Zin om een mooi stukje Limburg op 
een originele manier te ontdekken? 
Huur een Vespa! Limburg is dan wel 
het fietsparadijs, je zou het net zo 
goed een Vespa-paradijs kunnen 
noemen. Ontdek verschillende routes 
en arrangementen of surf voor meer 
info naar vespadiscovery.com 

O1
Skeelerroute

O3
Nieuw! Op stap met de step

O4
#ToeGenkelijk

O2
Met de Vespa op pad

Genk 
ontdekken 
op een 
andere 
manier

1918
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Architectuur en industrieel erfgoed, ze versterken 
mekaar op C-mine. De uitgestrekte site is een 
uitnodiging om creatief geïnspireerd en geprik-
keld te worden. Het jaarrond staan er boeiende 
tentoonstellingen, voorstellingen en projecten 
op het programma.

O1
Onder de grond in 
C-mine expeditie 
Verwacht je niet aan een simulatie  
of museum. C-mine expeditie is een 
interactieve beleving in de oude 
luchtgang van de mijn. Het hoogte- 
punt? De beklimming van de immen-
se schachttoren, de hoogste van 
België. Wat spookt Cyriel de Krekel 
uit in de mijngangen? Doe je expe-
ditieriem aan en ontrafel het mys-
terie. C-mine expeditie is leuk met 
het hele gezin!

Audiogids
Wil je dieper graven in de verhalen  
van het rijke mijnverleden over de 
steenkoolmijn van Winterslag? Dat 
kan via de audiogids, die je op je eigen  
tempo door de expeditie en de ge-
schiedenis van de mijn loodst.
dinsdag – zondag: 10 – 17 uur
maandag = feestdag: 13 – 17 uur
gesloten op 1 januari en 25 december
op 24 en 31 december gesloten om 14 uur

O2
Naar het theater
Het programma van theater, dans, 
muziek, comedy,... is er eentje om u 
tegen te zeggen. Het cultuurseizoen  
verlengt C-mine in de zomer met on-
der andere jazzconcerten in openlucht 
en kunstzinnig plezier voor het hele 
gezin.

O3
Verdwalen in Labyrint
Bekijk de wereld met nieuwe ogen in 
de kunstzinnige installatie van Gijs 
Van Vaerenbergh. Nog indrukwek-
kender van bovenaf, via C-mine ex-
peditie.

O4
Hedendaagse kunst
C-mine heeft de afgelopen jaren  
een palmares opgebouwd van boei-
ende tentoonstellingen: van grote na-
men tot lokaal talent. Sinds 2020 huist 
kunstenpartner Jester (voormalige 
FLACC/CIAP) in het Energiegebouw, in 
afwachting van hun nieuwbouw op 
de site. Ook zij stellen een jaarrond 
programma’s voor van kunstpre-
sentaties en events.

Tip
Vlak aan het bezoekersonthaal van 
C-mine vind je een kleine maar fijne 
shop. Je vindt er mooie attenties van 
lokale makers, originele souvenirs én 
lekkere streekproducten. Zo neem 
je een stukje C-mine mee naar het 
thuisfront. 

C-mine

8to do’s
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Met C-mine expeditie beleef 
je opnieuw een stukje mijn-
geschiedenis. Je daalt er af 

in de schacht en wandelt 
door de oude mijntunnels.

Fernando Marzo (71), trotse Genkenaar

Lees het volledige 
interview 

op visitgenk.be
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ADRES C-Mine 10 bus 2

OPENINGSTIJDEN C-mine bezoekersonthaal
 maandag: 13 – 17 uur • dinsdag – zondag: 10 – 17 uur
 gesloten op 1 januari en 25 december • op 24 en 31 december gesloten om 14 uur

C-mine expeditie dinsdag – zondag: 10 – 17 uur • maandag = feestdag: 13 – 17 uur
 gesloten op 1 januari en 25 december • op 24 en 31 december gesloten om 14 uur

 Basisprijs C-mine expeditie: 10 euro

MEER INFO c-mine.be

O5
Studio Pieter Stockmans
Van het zwarte naar het witte goud: Studio Pieter Stockmans vervaardigt hand-
gemaakt porselein in kleine reeksen. Bezoek de winkel en expo in het voormalige 
metaalmagazijn op C-mine waar je de ontwerpen van Piet Stockmans en Frank 
Claesen vindt.

Tip! Studio Pieter Stockmans – expo ‘Het archief’
Permanente tentoonstelling
Piet Stockmans opende eind 2021 ‘Het archief’, een overzichtstentoonstelling waarin 
de porseleinkunstenaar terugblikt op zijn leven als mens en als ontwerper. Al sinds 
1987 tast Studio Pieter Stockmans de grenzen af van het porselein, waarvoor hij 
wereldwijd geroemd wordt. Zijn tachtigste verjaardag is de aanleiding voor de kun-
stenaar om het eerst in zijn leven achterom te kijken. In ‘Het archief’ vertelt Piet 
Stockmans over zichzelf, zijn achtergrond, zijn werk én ontdek je zijn hele oeuvre.
maandag op afspraak • dinsdag op afspraak • woensdag en donderdag van 10 – 17 uur
vrijdag van 10 – 15 uur • zaterdag en de eerste zondag van de maand van 14 – 17 uur
C-Mine 100, op 100 meter van C-mine bezoekersonthaal

O6
Fotozoektocht 
ONDERsteBOVEN
Aan de hand van deze tocht ontdek je 
alles over het mijnverleden van Genk. 
Jouw startpunt: C-mine bezoekersont-
haal. Jouw uitdaging: duik in de on-
derzoeksdossiers van de mijnpolitie en 
laat jouw detectivetalent los op allerlei 
geheimzinnige gebeurtenissen.

O7
Tuinwijkwandeling 
Winterslag
Vanaf C-mine volg je een wandelroute 
van 4 km door de tuinwijk van Winter-
slag. De klinknagels in de grond wijzen 
je de weg naar de mooiste plekjes.

Nieuw! Audioguide Tournee cité
In een 2 uur durende tocht van 4 km 
neemt lokale stem Tim je mee op pad. 
Download de ErfgoedApp in de Google 
play of Apple Store, scan de QR-code  
en start je wandeling. De rest wijst 
zichzelf uit. Je krijgt automatisch een 
melding wanneer je een nieuw audio- 
verhaal nadert.

O8
Smullen in de 
Vennestraat
In de Vennestraat, alias de ‘Straat 
van de zintuigen’, vind je de lekkerste 
adresjes. Van Turkse supermarkt en 
Grieks restaurant tot Italiaanse spe-
ciaalzaak en Vlaams koffiehuisje. Je 
kan de straat ontdekken via het boekje 
Food & Co of samen met een gids.
Meer info over de evenementen 
in de Vennestraat: vennestraat.be

WARMBED
Semipermanente installatie in openlucht

Kunstenaars-architecten Ciel Grommen en Maximiliaan Royakkers zijn 
het brein achter een nieuwe kunstinstallatie op C-mine, in de groene 
zone achter LUCA School of Arts. De afgelopen jaren produceerden ze 
samen met lokale experts een heruitgave van de ‘Winterslagse Duivel’ 
- de baksteen die ooit uit het restmateriaal van de Winterslagse mijn 
werd geproduceerd. Deze stenen gebruikten ze voor de sculptuur in 
openlucht: een ‘warmbed’. Het is geïnspireerd op het Chinese ‘kang bed’ 
en de Russische ‘pechka kachel’. Jester (voormalige FLACC/CIAP) orga-
niseert er in 2022 verschillende opwarmsessies. En... je kan het ‘warm-
bed’ ook verhitten voor je eigen event! 
Een installatie van FLACC/CIAP.

ZOMER OP C-MINE
juli - augustus

De zomer op C-mine is er één vol 
artistieke ontdekkingen en zorge-
loze ontmoetingen. Van jazz onder  
de schachtbok, over boeren-
markten tot locatietheater. 
Het volledige programma mag je 
vanaf juni verwachten via de 
website van C-mine.

Scan de QR-code of surf naar 
c-mine.be voor het volledige 
programma op en rond C-mine.

Op de 
 agenda
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LABIOMISTA

ADRES
Marcel Habetslaan 50

OPENINGSTIJDEN
Seizoen 2022: 1 april t.e.m. 6 november 2022
Dinsdag t.e.m. zondag: 10 - 17 uur 
(eens je binnen bent, blijft het park 
toegankelijk tot 19 uur)

In oktober en november sluit de balie om 16 
uur en het park om 17.30 uur

Open op Belgische feestdagen in 2022: 
maandag 18 april, zondag 1 mei, donderdag 
26 mei, maandag 6 juni, donderdag 21 juli, 
maandag 15 augustus en 
dinsdag 1 november

MEER INFO
labiomista.be
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Op de fundamenten van het mijnverleden en de oude dierentuin 
van Zwartberg ontdek je LABIOMISTA, een evoluerend kunstwerk 
dat je meeneemt in de unieke visie van kunstenaar Koen Vanme-
chelen over identiteit, fertiliteit en bioculturele diversiteit.

O2
Villa OpUnDi
De voormalige directeurswoning van de mijn en later de zoo werd door impuls 
van de buurt geklasseerd als erfgoed. De impressionante villa werd volledig ge-
renoveerd en omgedoopt tot Villa OpUnDi (Open University of Diversity). Je ontdekt 
er het verleden van de site en kunt er grasduinen in een digitale encyclopedie met 
de wereldwijde projecten en kunstwerken van Koen Vanmechelen.

O5
In de buurt 
Op Nomadland vind je een picknick- 
plaats, volkstuintjes en kleurrijke pipo-
wagens, ontworpen door Koen Van-
mechelen en gebouwd met de buurt. 
Regelmatig gaan de luifels van de 
wagens open, voor lokale food & 
drinks. Wandel ook eens tot de Koning 
Boudewijnlaan en ontdek er de lokale 
handelaars. Of laat je via de groene 
Marcel Habetslaan leiden naar de 
nieuwe kunstgalerij ‘KUBE’. De eerste 
tentoonstelling op het programma is 
er meteen een van Koen Vanmechelen, 
deze loopt van 1 april tot 26 juni.

O1
Op pad door LABIOMISTA
Door het groene terrein loopt een 
pad dat passeert langs Vanmeche-
lens kunstwerken, installaties en de 
dieren die een essentiële rol spelen 
in zijn werk. Je wandelt via het ont-
haalgebouw naar de gerenoveerde   
directeursvilla, onder de studio van 
de kunstenaar tot in het Cosmopolitan 
Culture Park met de dierenweides en 
het parkpaviljoen.

Tip! Audiogids LABIOMISTA
Laat je helemaal onderdompelen in 
de filosofie en kunstwerken van Koen 
Vanmechelen. Op dertig punten in 
het Cosmopolitan Culture Park krijg 
je ruime duiding, ook door de kun-
stenaar zelf. Voor de jongste bezoe-
kers is er een aangepaste audiogids, 
ingesproken door Koen en acteur 
Tom Van Dyck.

O3
Architectuur 
‘The Ark’, het in het oog springende 
onthaalgebouw, is een ontwerp van 
de Zwitserse architect Mario Botta. Net 
als ‘The Battery’, de studio van de kun-
stenaar, waar je onder door kan wan-
delen in een openluchtgalerie. In 2022 
starten ook de werken aan een nieuwe 
landmark op de site: Future Garden, 
een tapirverblijf mét tentoonstellings-
dak. Die evolutie maak je als bezoeker 
vanop de eerste rij mee.

O4
Kruisbestuivers
Helemaal ondergedompeld worden in  
het werk van Koen Vanmechelen en 
de filosofie van LABIOMISTA? Dat doe je  
met een ‘kruisbestuiver’, tijdens een van  
de vaste rondleidingen of na reservatie. 

rader
aan

Een evoluerend kunstwerk 
van Koen Vanmechelen, 
over de mix van het leven

LABIOMISTA nodigt je in 2022 
uit voor enkele bijzondere 
events zoals Dag van de 
Cosmogolem en de Open
Studio aan de start en het 
einde van het seizoen.
Scan de QR-code of surf naar 
labiomista.be/events voor 
meer info over deze momenten.

Op de 
 agenda

In LABIOMISTA voel ik me een 
beetje in het Central Park van 

New York, een prachtig park waar 
natuur en kunst samenkomen.

Mariane Tzamouranis (63 jaar), eeuwige ontdekker in eigen stad

Lees het volledige 
interview 

op visitgenk.be
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LABIOMISTA, 
een uitnodiging om 
te blijven dromen

Eerst werd er steenkool uit de grond gehaald. Nadien kon je er, 
zoals kunstenaar Koen Vanmechelen ook zelf nog deed als kind, 
de dierentuin van Zwartberg bezoeken. Een site met een rijke 
geschiedenis dus, die de kunstenaar vandaag, met LABIOMISTA, 
een nieuwe toekomst geeft in een uniek park van 24 hectare. 
Laat je onderdompelen in de wereld van kunstenaar Koen Van-
mechelen. Acteur Tom Van Dyck helpt je graag op weg.

Een evoluerend kunstwerk
Wat ooit begon als een deelname 
aan de denktank ‘Warm nest’ groeide  
uit tot een bijzondere vriendschap 
tussen Koen Vanmechelen en Tom 
Van Dyck. “Zo heb ik ook het ontstaan 
van LABIOMISTA, Koens levenswerk 
op het vlak van identiteit, fertiliteit en 
bioculturele diversiteit, op de voet 
kunnen volgen. Gaandeweg zag ik 
het park vorm krijgen, Koens wereld 
vorm krijgen.” Hoe hij LABIOMISTA zou 
omschrijven? “Hoewel je er heel wat 
dieren vindt, is het toch geen dieren- 
park. En hoewel je er prachtige kunst- 
installaties vindt, is het toch geen 
kunstenpark. LABIOMISTA, dat is zo-
veel meer dan dat. Het is tegelijker-
tijd kunst en wetenschap. Het mooie 
is dat deze plek nooit af is, maar mee 
evolueert met Koens werk én de be-
zoekers, of die nu klein of groot zijn.”

Cosmogolem
Koen zet zijn kunst in om kennis door te geven en zo bij te dragen aan de ge-
meenschap. “Maatschappelijke onderwerpen als diversiteit en mensen- en 
kinderrechten maakt hij bespreekbaar. Een mooi voorbeeld daarvan is de Cos-
mogolem, een wereldwijd project van Koen Vanmechelen dat kinderen een 
stem wil geven, en hier vertaald werd naar een imposante sculptuur. Of neem 
de uitgestrekte vlakte ‘Protected Paradise’, in het noordelijke gedeelte van het 
park, waar de wildernis nog heerst. Aan de rand van het water vind je hier een 
tijdelijke opvangplaats voor zwarte ooievaars. Ze maken deel uit van een re-
wilding-project. Wat zal er gebeuren wanneer hun jongen worden vrijgelaten? 
Zullen ze na hun jaarlijkse trek terugkeren naar hier? En wat kunnen we daaruit 
leren als mensen?”

Broedplaats voor ideeën
“Een bevriend acteur drukte me ooit op het hart om mijn korte broek nooit uit 
te trekken, om te blijven dromen als een kind. LABIOMISTA is ontstaan uit Koens 
droom. En het mooie aan Koen is: hij droomt niet alleen, maar handelt er ook 
naar én nodigt anderen daarbij uit. Om hier en vandaag samen mee na te 
denken over de toekomst. Ik ken geen mooiere broedplaats voor ideeën dan 
deze plek.”

labiomista.be
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“Ik ken geen 
mooiere 

broedplaats 
voor ideeën 

dan deze plek.”
Tom Van Dyck
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O4
Ticket voor je ruimtereis 
In de reusachtige 360° filmzaal van 
de Cosmodrome maak je een reis 
door ons zonnestelsel. Zoef, daar ga je!

O5
Expo De Oerknal
In Expo ‘De Oerknal’ reis je 13,8 mil-
jard jaar terug in de tijd. Stap voor 
stap ontrafel je het mysterie van het 
heelal, van de big bang tot vandaag. 
Gewoon duizelingwekkend. 

O6
Wandelroutes
Vier bewegwijzerde routes brengen je 
naar de mooiste plekjes in het dennen- 
bos. Van hieruit kan je ook aansluiten 
op andere wandelgebieden in het 
Nationaal Park via de langeafstands-
wandeling die alle wandelgebieden 
verbindt.
Ontdek ook zeker het Planetenpad 
en het Stenenpad. 

O2
Paardrijden
Het Nationaal Park, waarbij je ook Katte- 
vennen kruist, biedt je 198 km ruiterple-
zier. Met een handig knooppuntensys-
teem stel je zelf je tocht samen. Via 
Ruiterclub Genk kan je ook begeleide 
bosritten voor groepen boeken. Paar-
den kunnen er ook ter plaatse gehuurd 
worden, rijervaring is vereist.
sport.vlaanderen/genk

O7
Op stap met een Ranger
Met een Ranger ga je op avontuur 
in het Nationaal Park Hoge Kempen. 
Een boswandeling in geuren, kleuren 
en verhalen voor het hele gezin. 

O8
Kinderen baas
Een balletje slaan op de minigolf onder  
de bomen of je uitleven in een astrono-
mische speeltuin? In Kattevennen zijn 
kinderen baas. Plezier voor iedereen! 

12
Beestige boelwandeling 
Beestige boel is een wandeltocht vol 
opdrachten voor jonge kinderen die 
houden van avontuur in de natuur. 
De wandelkaart is te koop in het be-
zoekersonthaal.

O9
Sterren spotten 
in de Sterrenwacht
Sterren, planeten, kometen, meteoren, 
kraterinslagen en andere hemellicha-
men ... je gelooft je ogen niet wanneer 
je door onze superlange telescoop 
naar de hemel tuurt. 

10
Mountainbiken en BMX-en
In het bikepark kunnen topsport-
mountainbikers, recreantmountain-
bikers en -BMX’ers terecht. Het high-
level-trainingspark, de geasfalteerde 
pumptrack of het beginnersparcours? 
Jij kiest wat het best bij jou past. 

De natuur én het heelal beleven? Kattevennen! 
Niet alleen heb je van hieruit toegang tot het 
Nationaal Park Hoge Kempen, je bent hier ook 
aan het juiste adres voor een reis door de kosmos. 
Wat je ook doet, the sky is the limit.

Kattevennen
Toegangspoort tot het 
Nationaal Park Hoge Kempen 

12must
 do’s

ADRES
Planetariumweg 18

OPENINGSTIJDEN
maandag – vrijdag: 9 – 17 uur
(november t.e.m. maart op vrijdag tot 16 uur)
zaterdag – zondag: 12 – 17 uur
(november t.e.m. maart gesloten op zaterdag)

PRIJS
1 ticket = 3 belevingen: 
expo + 360° show + sterrenwacht
basisprijs: 9 euro

MEER INFO
kattevennen.be

O1  
Stokkenmannen 
en picknicken in 
Corpus 
De Stokkenmanroute is een 
leuke gezinswandeling van 
4,2 km doorheen de bossen 
van Kattevennen. Met een 
app of boekje leer je het ver-
haal van deze mysterieuze 
Stokkenmannen kennen. De 
kleine Stokkenmannen wijzen 
je de weg. Onderweg wandel 
je o.a. langs Gravitational 
Waves, een installatie van 
kunstenaar Tomás Saraceno 
en Corpus, een picknickplaats 
ontworpen door nature artist 
Will Beckers.

11
Nieuw! Dry slope 
Op de oude skipiste in Genk is 
een state-of-the-art-dryslope 
gebouwd voor snowboarders 
en skiërs, met een grote en 
een kleine schans. 
Wereldwijd is het aantal dry 
slopes beperkt tot vijf en nu zal 
er ook een in Kattevennen te 
vinden zijn.

O3
Nieuw! Bliksemtrap 
Neem zeker ook een kijkje op de uitkijktoren die een mooi zicht geeft 
over het domein van Kattevennen. Hier maak je de mooiste foto’s!
Surf naar kattevennen.be voor meer info over onze events

2928

Kattevennen is het startpunt van 
de Stokkenmanroute, een leuke 

gezinswandeling door de bossen. 
Elke Heylen (39), trotse Genkenaar en mama van 4

Lees het volledige 
interview 

op visitgenk.be
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Energie, innovatie en beleving. In Thor Park op het voor-
malige mijnterrein van Waterschei kom je ogen tekort. 
Je vindt er een internationaal technologiepark en als 
bezoeker valt er heel wat te beleven. Beklim de terril en 
verken de prachtige omgeving. Het bijzondere natuur-
gebied dat je van hieruit verkent maakt deel uit van 
het Nationaal Park Hoge Kempen.

Thor
Park

O1
Nieuwe poort Nationaal 
Park Hoge Kempen
Dit is het ideale vertrekpunt voor een 
verkenning van één van de bijzon-
derste landschappen van het Nati-
onaal Park Hoge Kempen. Natuur en 
erfgoed gaan hier hand in hand en 
het uitzicht vanop de terril is onge-
evenaard. 

O2
Elf wandelroutes
In dit unieke gebied werden elf routes  
uitgestippeld. De handige wandel-
kaart, met meer dan 40 km beweg-
wijzerde wandelpaden, helpt je op 
weg en geeft meer info over het ge-
bied. 

O3
Steenmannetjespad 
naar de top van de terril
Aan het wandelpad rechts van Thor 
Central wijzen steenmannetjes of 
steenstapels van basaltstenen je de 
weg naar de top van de terril. Zelf 
steenmannetjes maken? Doén!
Via de ErfgoedApp ontdek je het ver-
haal van Steentje, een fictief Steen-
mannetje dat je meeneemt in de won-
dere wereld van de Steenmannetjes.
visitgenk/steenmannetjespad

 O4
Picknicken aan de 
voet van de terril
Aan de voet van de terril, achter Thor 
Park, vind je prachtige overdekte 
picknickplaatsen. Heerlijk om midden-
in de natuur je batterijtjes weer op te 
laden.

O5
Op pad met een Ranger
In het spoor van een Ranger ga je 
op avontuur in het Nationaal Park 
Hoge Kempen. Een natuurwandeling 
boordevol geuren, kleuren en verha-
len, leuk voor het hele gezin.
nationaalparkhogekempen.be/nl/rangers-1

O6
Ontdek het Mijndepot
Een ex-mijnwerker leidt je rond in het 
Mijndepot van Waterschei. Onder-
tussen kom je alles te weten over het 
rijke mijnverleden van Genk en krijg 
je ook de kleine verhalen mee.
mijndepot.be 

O7
Bezoek Thor Central
Thor Central is het kloppend hart van 
de Thor Park-site. Culinair kom je hier 
aan je trekken in brasserie Lampada, 
restaurant Partaasch of in de zomer- 
maanden op Thor Terrazza. Het vol-
ledige gebouw bezichtigen kan op 
publieksdagen. Haal hier je gratis si-
teplan af.
Nieuw! Huur hier ook 
een elektrische step van ZOEF.
thorcentral.be – partaasch.be

O8
Stalenstraat, 
‘Vallei van Werelden’
In de oergezellige, exotische Stalen-
straat kom je terecht in een bruisende 
mix van culturen. Een straat waar je 
proeft van de wereld. Waar kleurrijke 
accenten de boventoon voeren en 
je steeds weer nieuwe indrukken op-
doet. Kortom, een pittige straat die je 
keer op keer wilt ontdekken en van-
waar je zomaar het natuurgebied 
van de Stiemervallei binnenwandelt.
valleivanwerelden.be

ADRES
Thor Park 8000

OPENINGSTIJDEN
onthaal Thor Central
maandag – vrijdag
8.30 – 17.30 uur

MEER INFO
thorpark.be
thorcentral.be

8to do’s

We wandelen zelf ook heel graag in 
Thorpark, achter de voormalige mijn 

van Waterschei. Prachtig daar.
Lidia Paletta (43) & Noureddin Benali (40),

gepassioneerde hoteluitbaters in Genk

Lees het volledige 
interview 

op visitgenk.be
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In het Openluchtmuseum Bokrijk kom je te weten hoe het 
verleden onze toekomst inspireert. Bewonder demonstraties 
van vaklui, bezoek de historische museumboerderij, woon de 
voorstellingen van de Living History bij en ga zelf aan de slag 
tijdens een atelier. Het Openluchtmuseum ligt in een 550 
hectare groot park, een droom voor wandelaars en fietsers.

Bokrijk

O2
Wandelen troef
Volg de uitgestippelde wandelroutes  
om Bokrijk binnen en buiten het Open- 
luchtmuseum te verkennen. 

O3
Ateliers
Ga aan de slag met brooddeeg, 
klei, leder, textiel of hout. Leer de 
kneepjes van het vak en ga met een 
handgemaakt souvenir naar huis.

O4
Beestig leuk
Maak kennis met verschillende his-
torische dierenrassen in de geres-
taureerde museumboerderij. 

O5
Stel je topdag samen
Alle activiteiten en evenemen-
ten staan voortaan keurig gepro-
grammeerd op vaste uren. Van 
het inspannen van de paarden tot 
voorstellingen van de Living History.

ADRES Bokrijklaan 1
OPENINGSTIJDEN museum: 2 april – 2 november: 10 – 18 uur • van 2 t.e.m. 9 januari en elke  
 zondag in januari en februari gratis geopend als wandelpark van 14 tot 19 uur  
 (behalve op 31 december en 1 januari) • gesloten op maandag behalve  
 tijdens de Belgische schoolvakanties en feestdagen
PRIJS basisprijs: 15 euro – kinderen van 3 - 12 jaar: 3 euro
MEER INFO bokrijk.be

5to do’s
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O1
Uitkijkpunten 
Duiventoren en 
Hoeve Ceulemans
Beklim de zes meter hoge Duiven- 
toren in het Openluchtmuseum en 
geniet van een mooi 360°-uitzicht 
over dit waterrijke gebied. Ook het 
uitkijkpunt ‘Hoeve Ceulemans’ is 
een aanrader. Je vindt het vlakbij 
knooppunt 91 van het Limburgse 
fietsroutenetwerk, aan het gekende 
fietstraject ‘Fietsen door het Water’. 

Dagprogrammatie 
Openluchtmuseum
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O1
Shoppen? Doe es Genk
Wat je stijl ook is, in Genk vind je altijd wat je zoekt. Want met de leukste boetieks, 
overdekte winkels en fijnste horecazaken shop je in Genk zoals nergens anders. 
Wie je ook bent, wat je stijl ook is en wat jou ook jou maakt: in Genk vind je altijd 
wat je zoekt.

Tip! Numero uno in shoppingland
Originele cadeautjes scoren. Op adem komen bij een lekkere cappuccino.  
Flaneren langs gezellige winkeltjes. Nieuwe topboetieks ontdekken. Shopping 1 
is één van de mooiste en modernste shoppingcentra van ons land. Je vindt er 
meer dan 80 winkels onder één dak. Neem gerust je tijd want je parkeert hier 
90 minuten gratis. Spring zeker ook eens binnen in ‘The Point’: het gloednieuwe 
informatie- en servicepunt voor al jouw toeristische vragen.
shopping1.be

O3
Slowtimen in de Molenstraat
Als je zweert bij lokaal, ambachtelijk en authentiek, dan moet je in de Molen-
straat zijn. Van creatieve workshops tot hippe pop-ups en innovatieve stadsfa-
briekjes, hier vind je het allemaal.

Tip! Roho - markt voor producten met een ziel
Hier bieden makers met een passie hun creaties aan. Het zijn speciale stukken 
voor mensen die op zoek zijn naar identiteit, naar iets authentieks, naar pro-
ducten met een eigen verhaal. Roho vestigt zich op verschillende plaatsen in 
het centrum. 

O2
Het groen is dichterbij 
dan je denkt
Glijden, schommelen, zwieren, klim-
men, zweven. In onze stad kan je al 
spelend van het stadscentrum naar 
het groene Kattevennen. Moe? Bij-
lange niet.

O4
Kom op adem in het
Molenvijver- en Heempark
Herbronnen in de stad? Dat kan in 
het Molenvijverpark. ‘Buiten de lijnen  
schommelen’ en tegelijk luisteren 
naar Genkse verhalen doe je op het 
symbolisch kunstwerk Swinging out-
side the lines van Will Beckers. Schuif 
mee aan tafel in Camp Carré, een 
unieke picknickplaats, ontworpen door 
designer Linde Hermans. Comfortabele  
designtafels, mét plaats voor een bar-
becue. In het nabije Heempark zwieren 
we graag de staldeuren open voor 
beestjes groot en klein.
Molenvijverpark: Molenstraat z/n
Heempark: Hoogzij 7 - heempark.be

O5
Bibliotheek - een tempel vol verhalen 
Een prachtige collectie boeken voor ieders smaak. Boeiende expo’s. Auteurs en illu- 
stratoren die je een inkijk gunnen in hun wondere wereld. Een streepje livemuziek 
op vrijdag. Plus een architectuur waar je stil van wordt. Dat is de bib van Genk, een 
warme, uitnodigende plek voor grote en kleine mensen die hunkeren naar nieuwe 
verhalen. Een cocon van rust in een wereld vol ruis. Handig: je vindt hier ook een 
heleboel toeristische info, gratis mee te nemen. Ideaal dus om jouw dagje Genk uit 
te stippelen. Heb je een vraag? Onze medewerkers helpen je graag verder. 
Check het programma op bibliotheekgenk.be

Tip! Op jacht naar de woordenschat
Poëtische verkenningstocht voor gezinnen met kinderen
Vanaf 1 mei kan je kennis maken met de verborgen schatten van het groene 
stadscentrum. Een schatkaart met leuke opdrachten leidt je langs 10 pareltjes 
van plekken met een verhaal. Een heerlijk woorden- en beeldenbad!

Cen G
EN

K

trum
Kijk op visitgenk.be voor meer info 
over onze evenementen in het 
centrum en de wijken.

Een mooie plek om een frisse neus te 
halen en fijn te wandelen is het 

Molenvijverpark, een mooi groen park 
midden in het stadscentrum.

Concetta Guglielmelli (71), fiere Genkenaar

Lees het volledige 
interview 

op visitgenk.be
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uit
Welkom in 
sportstad 
Genk

Leef je

O2 
Stadiontour 
op KRC Genk
Volg de gids langs de verwarmde 
grasmat, de dugouts en de fanshop. 
Stap in de loges en neem plaats in 
de businessseats. Ondertussen kom 
je alles te weten over de geschiede-
nis en de werking van de club. Test 
daarna je voetbaltalent in GoalMine 
en ga samen met je favoriete ploeg 
op de foto. Hou de website in de gaten 
voor de laatste stand van zaken.
Stadionplein 4 – goalmine.be

O3 
Karting Genk
Gas geven op het grootste outdoor 
kartingcircuit van Europa? Welkom! 
Hier kart je letterlijk in de ‘banden-
sporen’ van beroemde racehelden, 
die het circuit als hun broekzak ken-
nen. Ervaring heb je hiervoor niet nodig,  
karten kan al vanaf een lengte van 
1m25. Maak een pitstop in de brasserie 
en geniet van een heerlijke maaltijd 
of verfrissend drankje met uitzicht op 
het circuit.
Damstraat 1 – kartinggenk.be

O1 
SportinGenk Park
SportinGenk Park is de hemel op aarde  
voor sportfanaten. Zwembad, klim-
muur, vechtsportzaal, gymhal, dans- en  
zumbaruimte ... hier leef je je uit in een  
waaier aan sportactiviteiten. Ook out- 
door is de infrastructuur top. Van sport-
bos en skatepark tot hindernissen- 
parcours en verlichte Finse Piste van 
maar liefst 4 kilometer! Geen excuses 
meer om niet te bewegen!
E. Van Dorenlaan 144 – sportingenk.be 

SportinGenk zwembad
Het SportinGenk zwembad biedt je  
een 50 meter-competitiebad, een  
peuterbad, speeltoestellen, whirl- 
pooltuin, competitiespringplanken en 
nog veel meer.

Sportbos
Het sportbos is de place to be voor ge-
zinnen en sportievelingen die houden  
van ontspanning en uitdaging. Met 
de kleinsten het vlinderpad ontdekken 
of ravotten in het speelbos? Skaten 
of de hoogte in op het hoogtouwen-
parcours? Een looptraining of liever 
fitnessen? Jij kiest. Kom zeker ook het 
nieuwe BMX-parcours ontdekken.

Picknicken nabij een bos 
vol avontuur en sport  
Ontdek de unieke picknickplek aan 
SportinGenk. Omringd door natuur 
waan je je in een prachtig decor om 
je picknick op te eten. Een écht rust-
punt!
Verken Genk op rollers
De skeelerroute heeft een startpunt 
aan het SportinGenk Park. Rol via de 
bewegwijzerde skeelerroute van 20 of 
35 km langs o.a. C-mine, LABIOMISTA, 
Thor Park en het Molenvijverpark.

Finse pistes
Een wandeling of loopwork-out op 
elk uur van de dag, ook ‘s avonds, 
dat doe je veilig en aangenaam op 
één van de drie verlichte Finse pistes:  
in het SportinGenk Park, aan het  
Zonnebos en in Sledderlo.

Mountainbikeparcours
De mountainbikeroute maakt deel uit 
van het MTB-netwerk Midden- Limburg 
en bestaat uit twee lussen, één van 16 
km en één van 43 km. Starten doe je 
in SportinGenk Park en Kattevennen.

Wandelen langs de Stiemerbeekvallei
Door de prachtige Stiemervallei ver-
plaats je je te voet of per fiets veilig 
én snel door groen Genk. In een wip 
bereik je Waterschei, Winterslag, Bret, 
Termien of het stadscentrum.
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Ik hang graag rond op het skatepark, 
in de zomer trek ik de inlineskates aan 

om de skeelerroute te ontdekken.
Juul Prinssen (23), Nederlandse studente (LUCA School of 

Arts-campus C-mine) met een hart voor Genk

Lees het volledige 
interview 

op visitgenk.be
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Hotel De Venne*** 
hoteldevenne@skynet.be

Hotel De Schacht**
hoteldeschacht.be

B&B Eikenlaan 12****
bnbeikenlaan12.be

Slaaphuisje 
Het vliegend varken
hetvliegendvarken.be

Bokrijks Hotel**
bokrijkshotel.be
 

B&B Even verhuizen
evenverhuizen.be

B&B en vakantiewoning 
Lavendine Pure****
lavendinepure.be

B&B Casa Otium
casaotium.com

Vakantiewoning 
De Stille Weier****
destilleweier@telenet.be

Vakantiewoning 
Huis Berenbroek
huisberenbroek.be

Jeugdherberg 
De Roerdomp
jeugdherbergen.be/
nl/bokrijk-genk

Hotel Stiemerheide****
stiemerheide.be

Hotel ZUID*** 
hotelzuid.be

Vakantiewoning Twinstone Lodge****
twinstone.be

Hostel Sport Vlaanderen Genk 
sport.vlaanderen/genk

Vernieuwd! Camperterrein Kattevennen
kattevennen.be

Carbon Hotel****
carbonhotel.be

M Hotel****
m-hotel.be

Hotel Ecu***
hotelecu.com

Green Hotel***
greenhotel.com

Hotel ’t Hert**
hotel-het-hert.be

Studio Esplanada
esplanadastudios.be

Vakantiewoning 
Logies Luma*** 

logiesluma.be

B&B La Miniera
bnblaminiera.be

Bokrijk

Nationaal Park 
Hoge Kempen

Thor Park

Centrum

C-mine

3938
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Op zoek naar 
een leuke 
groepsuitstap?

raders
aan

O2 
SteenKracht Tour
Vertrek aan de picknickplaatsen op 
Thor Park, volg het steenmanne-
tjespad en laat een gids je leiden 
door Thor Park tijdens de Steen-
Kracht Tour. Beklimmen van de terril? 
Check! Deze SteenKracht Tour daagt 
je uit tijdens een krachtige route via 
tal van weetjes. Leer onderweg alles 
over de stenen op je pad en hoe ze 
een belangrijke rol spelen in de om-
geving. Ga jij terug opgeladen (en 
krachtig) naar huis? Ready, Set, Go…

O4
CentrumGeheimen
Op een route van ongeveer 3 km leer 
je de ontstaansgeschiedenis van het 
centrum kennen op een interactieve 
manier. Hoe groeide Genk van char-
mant dorp uit tot jonge, dynamische 
stad? Tijdens de gegidste rondleiding 
‘CentrumGeheimen’ ontdek je alles 
over het stadscentrum tussen vroeger 
en nu.

O1 
Op pad met een 
kruisbestuiver
Dompel je volledig onder in LABIO-
MISTA en de filosofie van kunstenaar 
Koen Vanmechelen. Samen met een 
kruisbestuiver - een gids - ga je op 
pad doorheen het park en maak je 
kennis met Vanmechelens werk.
Opgelet: tijdens de tour wandel je 
door de openluchtgalerie onder The 
Battery, de studio van de kunstenaar. 
De studio zelf is niet toegankelijk voor 
bezoekers.

O3 
Tour C-mine expeditie
Ervaar het leven van toen door de 
ogen van een mijnwerker, maar dan 
in versie 2.0. Daal af in de donkere 
mijn. Het letterlijke hoogtepunt van 
je tocht is de beklimming van de 
60 meter hoge schachtbok. Geniet 
van het panorama, het is adembe-
nemend. Neem ten slotte plaats in 
een virtuele tijdscapsule, zet je helm 
op en laat je meevoeren naar de 
hoogdagen van de mijn in de jaren 
50.

O5 
Finger Food-route 
Als C-mine het kloppende hart is van 
cultuur, design en economie, dan is 
de Vennestraat de slagader. Op de 
Finger Food-route proef je mediter-
rane producten en onderweg testen 
we je internationale keukenkennis. 
De groep met de meeste juiste ant-
woorden wint een lekkere prijs. 

Verse kruiden op een balkon. Turkse koekjes bij de bakker. 
Griekse folklore in de straat. Een glazen huis in een volkse wijk. 
Rust, groen en hiphop. De ziel van Genk zit in veel. Is het over-
dreven om te stellen dat je in Genk de wereld leert kennen? 
Misschien een beetje, maar toch is het big city–gevoel hier 
nooit ver weg. En dat in een stad waar alles op wandel– en fiets-
afstand bereikbaar is. Vergeet hoogbouw. Vergeet druk verkeer. 
Maar ontdek ‘la mama’ aan het fornuis, vogels in het park, rust 
in je hoofd en ruimte om je heen. Welkom in Genk!
Klaar om de wereld in Genk te ontdekken?
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ACTIVITEIT PRIJS VOLWASSENEN ANDERSTALIG DUUR

C-MINE EN OMGEVING    

NIEUW: FIETSEN MET HOST
Tijdens de Highlight tour neemt een host je groep al fietsend mee langs de 
verschillende toeristische hotspots. In een route van ca. 21 km passeer je niet 
alleen C-mine, LABIOMISTA en Thor Park, je krijgt onderweg ook tal van leuke 
weetjes, tips en anekdotes over het Genkse.

Min. 10 – max. 15 personen:
23,5 euro per persoon 
(incl. gidskost, hapje en drank)

D/E/F  3 uur

TOUR C-MINE EXPEDITIE MET VIRTUAL REALITY
Max. 2 rolstoelgebruikers per groep
Ervaar het leven van toen door de ogen van een mijnwerker, maar dan in versie 2.0. 
Daal, samen met de gids, af in de donkere mijn.

Min. 10 - max. 50 personen:
8 euro per persoon + 
gidskost* (max. 15 pers./gids)

D/E/F 1,5 uur

C-MINE VERKENNINGSTOCHT
Het verleden reikt de hand naar de creativiteit en innovatie van vandaag. 
Verken met een stadsgids alle hoeken van dit indrukwekkend gerestaureerde gebouw.

Max. 140 personen:
gidskost* (max. 20 pers./gids)

D/E/F 1,5 uur

FINGER-FOODROUTE
Met deze route worden je smaakpapillen verwend, terwijl je onderweg 
proeft van heerlijke mediterrane producten.

Max. 30 personen per tijdstip:
10 euro per persoon + 
gidskost* (max. 10 pers./gids)

E 2 uur

IN HET SPOOR VAN JEFKE TUF 
De tuinwijk van Winterslag was het fysieke én sociale netwerk rond de mijn. 
Marie-Josephe, oftewel Jefke Tuf, was een zuster die een belangrijke rol had in de 
cités.Jij kan nu de tuinwijk in haar voetsporen volgen.

Gidskost* (max. 20 pers./gids) D/E/F 2 uur

HARTJE GENK    

CENTRUMGEHEIMEN
Op een route van ongeveer 3 km leer je de ontstaansgeschiedenis 
van het centrum kennen op een interactieve manier.

Gidskost* (max. 20 pers./gids) D/E/F 2 uur

SINT-MARTINUSKERK
Bezoek samen met een gids een prachtig pareltje in het centrum van Genk, 
de Sint-Martinuskerk. 

Gidskost* (max. 20 pers./gids) / 1 uur

GIDS KOMT NAAR JE TOE  
Tijdens deze rondleiding komt de gids letterlijk naar je toe en gaan jullie op 
virtuele stadswandeling om het stadscentrum van Genk te ontdekken via 
fotomateriaal van na 1940.

Gidskost* / 1,5 uur

WATERSCHEI    

ZEG EENS WATT. THOR CENTRAL ENERGYTOUR
Heb je je al ooit afgevraagd hoe je energie uit steenkool haalt? 
Tijdens de interactieve ‘Energytour’ kom je het allemaal te weten. 

Gidskost* 
(max. 15 pers./gids)

D/E/F 1,5 uur

THOR PARK SITE TOUR (1,5 KM)
Hier zie je Genk als de technologiestad van de toekomst. Samen met een gids 
verken je de site en snuif je de sfeer op van energie, innovatie en ondernemerschap.

Gidskost* (max. 20 pers./gids) D/E/F 1,5 uur

STEENKRACHT ROUTE (vernieuwde terrilwandeling)
Beklimmen van de terril? Check! Deze SteenKracht Tour daagt je uit 
tijdens een krachtige route via tal van weetjes. 

Gidskost* (max. 20 pers./gids) D/E/F 2,5 uur

ENERGIZING TOUR 
Een dagje de batterijen opladen met je groep?  Je start met de 
‘Zeg eens Watt’ tour in Thor Central.  Na een verkwikkende Energizing lunch 
ben je helemaal klaar voor een wandeling naar de terril.

Dagindeling:
10u: Zeg eens Watt tour
12u: picknick of lunch
14u: SteenKracht route
16u30: voorziene einde
Prijs: op aanvraag

D/E/F 6,5 uur

DE OEKRAÏENS-KATHOLIEKE KERK
In dit vroegere logementsgebouw van de mijn belijden de 
Oekraïense katholieken van Limburg hun geloof volgens de Byzantijnse ritus. 

Min. 20 - max. 60 personen:
3 euro per persoon
< 20 personen:
forfait: 60 euro 

D/E/F
(mits boeken 

van een 
stadsgids)

1 uur

IN DE BUURT    

TURKSE MOSKEE SLEDDERLO
Trek je schoenen uit en betreed de weidse gebedsruimte: 1200 m² kleurrijk 
vast tapijt, serene architectuur, indrukwekkend spreekgestoelte en sierlijke 
Arabische geschriften. 

Min. 20 - max. 70 personen:
3 euro per persoon
< 20 personen:
forfait: 60 euro 

D/E/F
(mits boeken 

van een 
stadsgids)

1 uur

ZWARTBERG    

OP PAD MET EEN KRUISBESTUIVER IN LABIOMISTA
Een kruisbestuiver van LABIOMISTA neemt je mee op pad en geeft je 
onderweg meer uitleg. Op deze manier maak je kennis met het concept 
van de site op een ruime en leuke manier.

Min. 10  - max. 120 personen: 
6 euro per persoon + 
Gidskost* (max.15 pers./gids)

D/E/F 2 uur

Een greep uit het aanbod: 
tarieven 2022 

Het volledige aanbod, alsook het educatieve aanbod 
vind je terug op visitgenk.be/nl/plan-je-bezoek

* Gidskost: 35 euro per uur (min. tarief 70 euro)
 anderstalige gids: 37,50 euro per uur (min. tarief 75 euro )
* Dossierkost: 10 euro
* Prijzen in deze folder gelden voor bezoeken die plaatsvinden in 2022. 
 Eventuele prijswijzigingen communiceert Visit Genk duidelijk bij reservatie.

Algemeen toeristische info en offerteaanvragen
Visit Genk – C-Mine 10 bus 2 – 3600 GENK
+32 (0)89 65 44 90 - visit@genk.be
 

Info en offerteaanvragen voor LABIOMISTA
Marcel Habetslaan 60 – 3600 GENK
+32 (0)89 65 55 90 - labiomista@genk.be

Toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers

Beperkte toegang 
voor rolstoelgebruikers

Geen toegang 
voor rolstoelgebruikers
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Contact
Visit Genk/C-mine bezoekersonthaal
C-Mine 10 bus 2 — B-3600 Genk
+32 (0)89 65 44 90 — visit@genk.be

VISITGENK.BE


