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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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9 augustus

wandelen

Startplaats
Camping Wilhelm Tell
Hoeverweg 87 te Opglabbeek

De Bosbeekvallei 
De Vallei van de Bosbeek is een typische 
beekvallei van het Kempens Plateau, die 
haar brongebied heeft in As en stroomafwaarts de grens vormt met 
Opglabbeek. 
In het verleden waren hier heel wat hooilandjes die tot in de jaren zestig 
gehooid werden door de plaatselijke landbouwers. Naderhand werden 
deze minder interessant omdat de percelen te nat waren voor de mo-
derne landbouw. Veel van die hooiperceeltjes werden toen aangekocht 
voor recreatiedoeleinden. Met de jaren heeft Natuurpunt veel van die 
percelen kunnen aankopen. De chalets werden afgebroken en de visvij-
vers omgevormd tot natuurlijke amfibieënpoelen. Ook werden heel wat 
percelen terug hersteld tot hooiland. Als gevolg hiervan is er een toena-
me van de geelgors, de grasmus en de roodborsttapuit.

Wandeling
We kiezen voor de groene wandeling, slechts 3,8 km lang. 
Op de parking van Wilhelm Tell vind je een overzichtskaart.
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Lourdesgrot As
Onderweg passeer je aan de Lourdesgrot van As: een mooie plaats om 
even halt te houden. In 1943 deed Louis Pillards een plechtige belofte 
aan Onze Lieve Vrouw om op bedevaart te gaan naar Lourdes, maar 
omwille van de tweede wereldoorlog kon hij dit niet volbrengen. Daar-
om besliste hij om een eigen Lourdesgrot te bouwen, die op 15 augustus 
1944 werd ingezegend. 
Vanaf het prille begin werd er een grotcomité geïnstalleerd, dat tot op 
vandaag zorgt voor het onderhoud.
Misschien zie je al iets van de voorbereidingen voor de kaarsjesprocessie 
van 14 augustus en de openluchtviering van 15 augustus!

Wandelen met een       : opnieuw beginnen
Wanneer je door het bezinnend wandelen het contact met ‘je ziel’ (‘het 

beste van jezelf’) hebt herwonnen, dan 
vloeit er ook een nieuwe bezieling in je 
bestaan. Met creativiteit verbeeld je voor 
jezelf nieuwe mogelijkheden. Je bent 
klaar om te herbeginnen. 
Een pelgrimstocht noemen we wel eens: 
‘de lange weg naar binnen’. Maar wan-
neer je terug dieper bij jouw kern bent 
gekomen, begint het tweede deel van je 
tocht: ‘opnieuw naar buiten’. Tijdens een 

lange pelgrimstocht beleef je dit intens, maar we mogen dit ook voort-
durend doen in ons dagelijks leven: geregeld de beweging naar binnen 
maken om van daaruit bezield en bezielend naar buiten te gaan en er te 
zijn voor de mensen om ons heen.

..................................
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 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 
Informatiecentrum (de ‘winkel’ van Bisdom Hasselt).


