
zoek
kerk in dekenaat Genk
kkkkkkkkk nkkkk tk tkk

Waterschei: Thorpark
Startplaats
Toegangspoort Thorpark, André 
Dumontlaan 67,3600 Genk

Thorpark
Thorpark is een gebied van 10 km² achter 
de voormalige mijn van Waterschei, dat 
in 2017 werd toegevoegd aan het 
Nationaal Park Hoge Kempen. Je vindt 
hier alles wat dit park te bieden heeft: 
mijnsteenbergen te midden van heide en 
dennenbossen, een mooie beekvallei, jeneverbessen en landduinen. 

Wandeling
Aan Thorpark Central starten zes wandelingen. We kiezen de blauwe 
wandeling van bijna 8 km. We stellen voor dat je ze volgt ‘in wijzerzin’ 
(dus starten via het pad langs het mijngebouw).
De wandelingen zijn prima aangegeven. Als je toch een wandelkaart wil: 
deze routes zijn aangegeven op de wandelkaart ‘Thorpark’.

De moeite waard
• 0 km: Thor Central: de voormalige mijngebouwen werden omge-
 toverd tot een groeiend bedrijven- en wetenschapspark waar 
 technologie, onderzoek, energie en innovatie centraal staan.
• 4 km: Mijnterril Waterschei: het uitsorteren van steenkool en 
 steen gebeurde bovengronds; onbruikbare stenen werden afge-
 voerd en opgehoogd tot een mijnsteenberg of terril. De zuidelijke 
 kegel van de mijnterril van Waterschei is 
 heraangelegd tot een uitkijkpunt met unieke 
 vergezichten (de klim naar de top is een pittig 
 extraatje bovenop de wandeling).

wandelen

bewegen - onthaasten - bezinnen

maandag 20 juli

vakantie is …
… wandelen met een+

Thorpark; ook een wijds uitzicht

• 5,5 km: Stiemerbeekvallei: plots kom je terecht in de schitterende 
 natuur van de Stiemerbeekvallei. Het water van de Stiemerbeek 
 vloeit naar de Schelde, terwijl aan de andere kant van Thorpark 
 het water via de Bosbeek naar de Maas stroomt.
• 7 km: De Schans van Waterschei: de dijkachtige vormen zijn een 
 reconstructie van de 18de eeuwse schans als verdediging tegen 
 rondtrekkende bendes.

Wandelen met een       : 
verwonderen
De voorbije weken oefenden we ons in 
‘onthaasten’ en ‘loslaten’. Dit maakt 
ons ontvankelijk. En zo kunnen we oog 
krijgen voor het wonder van de schep-
ping, voor de goedheid en gastvrijheid 
van mensen ... Je beseft dat de meeste 
dingen, die echt gelukkig maken, je zo-
maar gegeven worden, gratis en voor 

niets. 
Verwondering is: dit niet als vanzelfsprekend ervaren, maar het geschenk 
(h)erkennen!
Gebruik één voor één je zintuigen om de natuur te ervaren:
- je ogen: kijk eens goed om je heen; of ga even zitten in het gras en ont-
leed een klein stukje natuur …
- je oren: welke geluiden vang je op? waar komen ze vandaan …
- je neus: welke geuren kan je opsnuiven?

+

Deze vakantietip is een initiatief van Zoekpunt, kerkplek in Shopping 2 
te Genk, met de bedoeling om ideeën uit te wisselen voor een vakantie 
met een zinvolle beleving, een vakantie met een        .
Van woensdag 1 juli tot en met zaterdag 15 augustus is er iedere dag 
een thema dat wordt uitgelicht. Het is ook te volgen via de Facebook-
pagina @DekenaatGenk en de website dekenaatgenk.be.

Zoekpunt is een kerkplek in dekenaat Genk (kerken in As, Genk, Lanaken, 
Maasmechelen en Zutendaal) om te ontmoeten, prikkelen, 
informeren en winkelen (verkooppunt van Pastoraal Informatie-
centrum (de ‘winkel’ van Bisdom Hasselt). 
verboden op de openbare weg te werpen  •  dekenaatgenk.be  •         @DekenaatGenk
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