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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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wandelen

Schemmersberg Genk
startplaats
parking Schutterij Sint-Antonius, 
Wetzandstraat 91 te Genk 

Schemmersberg 
De Schemmersberg maakt geen deel uit van het Nationaal Park, waar-
door het een beetje in de vergetelheid dreigt te geraken. Nochtans is het 
een prachtig pareltje natuur! 
De Schemmersberg is een heide- en duinengebied van 40 hectare groot 
dat nauw aansluit bij het boscomplex van Zonhoverheide. ‘Schemmers-
berg’ betekent zoveel als ‘schaduwberg’ (afgeleid van het Middelneder-
lands schim, wat schaduw betekent). 
De Schemmersberg is gelegen aan en op de westrand van het Kempens 
Plateau en vormt met de bossen van de Zonhoverheide de grens met 
Zonhoven. Hierdoor vormt het gebied een corridor tussen Bokrijk - Het 
Wik - Klotbroek en de bos- en heidegebieden van Zonhoven en Houtha-
len-Helchteren.
De grote zandkuil, aan de rand van het gebied, is een voormalige zand-
groeve die ontstaan is bij de winning van zand en productie van wet-
zand (om er zandasfalt mee te maken). Dit verklaart meteen de naam 
van de straat die toegang geeft tot het wandelgebied, de Wetzand-
straat. Op de verlaten stukken van de zandgroeve 
hebben stuifvlaktes met zandzegge en buntgras 
een plaats gevonden.
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Wandeling
Er zijn drie wandelingen bewegwijzerd:
groene wandeling: 2,7 km;
blauwe wandeling: 3,7 km;
rode wandeling: 6,5 km.
Op de parking van schutterij Sint-Antoni-
us vind je een overzichtskaart.

Onthaasten
In het leven van elke dag moet er en 

willen wij zoveel, dat er vaak druk en haast mee gemoeid is. En als we 
dan even gaan wandelen om te ontspannen zijn we - voor we het goed 
beseffen - ook weer aan het doorhollen.
Daarom deze oefening:
- stap bewust trager dan je zou kunnen;
- adem diep in en uit, vanuit de buik;
- probeer al je ledematen te ontspannen;
- voel bewust je lichaam, bijv. je voeten ‘afrollen’ van hiel tot teen.
Door te onthaasten en te vertragen kom je ook dichter bij ‘jouw ziel’. 
Probeer ‘contact te leggen’ met je ziel; probeer je bewust te worden van 
die mooie diepe kern in jezelf .....................................
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, 
informeren en winkelen (verkooppunt van Pastoraal Informatie-
centrum (de ‘winkel’ van Bisdom Hasselt). 
verboden op de openbare weg te werpen     •    zoekpunt.dekenaatgenk.be     •            @zoekpunt


