
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
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Laudato Si’ wandeling
natuurgebied de Maten
Vertrekpunt aan de kerk van Bokrijk, 
Dr. Loriersstraat 7 Genk. 
Aan de kerk hangt een bord met alle info. 
Je kan een qr-code scannen om de bezinnende 
impulsen digitaal te bekijken. Of je kan uit de 
flyerhouder een tochtboekje nemen. 

Vijf jaar Laudato Si’ 
Op 24 mei 2015 schreef paus Franciscus de encycliek Laudato Si’, die 
vaak de groene encycliek wordt genoemd. Bisdom Hasselt biedt in ieder 
dekenaat een bezinnende wandeling aan vanuit de rijke gedachten van 
onze paus: zo wordt het ‘de zomer van Laudato Si’.
Paus Franciscus lanceert in zijn encycliek de visie van een ‘integrale eco-
logie’. Het zorgzaam omspringen met de natuur gaat hand in hand met 
het zorg dragen voor elkaar, met daarbij een bijzondere aandacht voor 
de meest kwetsbare mensen.
Laudato Si’ (wees geprezen) zijn de beginwoorden van het Zonnelied van 
Sint-Franciscus van Assisi. Deze bijzondere heilige beleefde op een inten-
se wijze de verbondenheid en de harmonie tussen mensen, de schepping 
en de Schepper.
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Wandelingen
Vanaf de kerk van Bokrijk stappen we naar natuurgebied de Maten (900 
meter). 
Als je daar de groene wandeling kiest, stap je in totaal 3,7 km.
Met de gele wandeling maak je een tocht van 6,1 km.
En met de oranje wandeling bedraagt de afstand 8,5 km.

De Maten
De Maten is een 300 ha groot beschermd 
landschap en natuurreservaat. Door de 
afdamming van de Stiemerbeek, eeuwen 
geleden, ontstonden in de beekvallei-
en lange ketens van vijvers die werden 
gebruikt voor het kweken van vis voor 
consumptie. Het is Europees beschermd 
als Natura 2000-gebied.
In De Maten komen dertien Europees 

beschermde habitats voor, zoals actief hoogveen, droge heide en oude 
eiken-berkenbossen op zeer voedselarm zand.
Er komen ook zestien Europees beschermde soorten voor, zoals blauw-
borst, boomleeuwerik, grote zilverreiger en zwarte specht...................................
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 donderdag 1 juli tot en met zondag 15 augustus is er iedere dag 
een thema dat wordt uitgelicht. Het is ook te volgen via de Facebook-
pagina @zoekpunt en de website zoekpunt.dekenaatgenk.be. 
maandag  bezinnend wandelen
dinsdag  gezond ontbijtje (link met kruidenbloemen/vruchten 
  die in de Bijbel voorkomen
woensdag  open kerk bezoeken
donderdag  quality time met de kids (leeftijd 5-10 jaar) 
vrijdag   opruimen in je huis en hoofd
zaterdag  een goed boek (inkijkexemplaar en te koop in 
  Zoekpunt en de week nadien te leen
zondag  rustdag met een inspirerende gedachte

Zoekpunt is een kerkplek in dekenaat Genk (kerken in As, Genk, Lana-
ken, Maasmechelen en Zutendaal) om te ontmoeten, prikkelen, infor-
meren en winkelen (verkooppunt van Pastoraal Informatiecentrum (de 
‘winkel’ van Bisdom Hasselt). 
zoekpunt.dekenaatgenk.be               •                         @zoekpunt


