1261. GENK – Waterschei 13,3 km
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blz 2 van 3

Net ten noorden van Genk ligt in een voormalig steenkoolmijngebied de buurtschap Waterschei.
Hoog(s)tepunt van deze wandeling is de kale mijnterril van 142 m hoog waar u een geweldig uitzicht heeft.
U wandelt eerst naar het Thorpark tussen het oude mijngebouw door waar een museum is gevestigd en
dan passeert u de mijnschacht. Dan klimt u omhoog naar een prachtig plateau met uitzicht, u waant zich
even in Schotland. Via een bospad passeert u het voetbalstadion van Genk en dan loopt u door een
heidegebied. Dan struint u geruime tijd over zandpaden door de heide van Opglabbekerzavel en via
bospaden klimt u naar een hoog gelegen pad. Dan klimt u steil omhoog naar de top van de terril
Waterschei waar u een formidabel uitzicht wacht. U daalt steil af langs twee mooie vennen met zitbank en
dan loopt u over leuke knuppelpaadjes door een natuurgebied. Via bos- en knuppelpaadjes loopt u terug.
Neem zelf proviand mee. Aan het eind is een mooi terras aan het water. Een stok voor de steile afdaling is
handig. Dit is werkelijk een schitterende wandeling!

Startadres: Taverne De Nieuwe Erven, Boommeerstraat 18, Genk. Tel: 0032-89384898. Elke dag open
vanaf 08.00 uur, donderdag gesloten. Parkeer op de parkeerplaats.
Gps afstand: 13300 m, Looptijd: 3.30 uur, Hoogteverschil: 87m

1261. GENK – Waterschei 13,3 km
1. Vanaf de parkeerplaats gaat u L terug over de
asfaltweg en aan de T-splitsing gaat u L door de
Boommeerstraat. Aan de 3-sprong gaat u R door
de Schansbroekstraat en aan de volgende 3sprong gaat u L richting voetbalveld. Aan de Ysplitsing gaat u L over de parkeerplaats en ga
nabij de kantine L het klinkerpad in, vlak langs de
ingang van de voetbalkantine. Volg het grindpad
en aan de 3-sprong gaat u RD over het betonpad
langs het voetbalveld. Aan de T-splitsing met
houten brug gaat u R langs een zitbank en negeer
zijpad rechts. Negeer alle zijpaden en op de
houten brug gaat u aan de 3-sprong R
(rood/geel/blauw/groen) het grindpad in, met links
de vijver. Aan de ongelijke kruising gaat u L over
het betonpad tussen 2 vijvers door. Aan de
kruising gaat u RD over de doodlopende
betonplatenweg. (Als u nu de eerste trap L
omlaag neemt komt u bij de ingang van het oude
mijngebouw waar u binnen even kunt rondkijken,
er is nu een congrescentrum).
2. Loop RD langs de hoge mijnschacht en aan
het eind onder de loopbrug gaat u schuin R (alle
markeringen) over het asfaltpad. Negeer zijpaden
en aan de kruising met pergola gaat u RD (alle
markeringen).
Let op! Aan het eind van het
asfaltpad gaat u aan de kruising met
steenmannetje RD, dus rechts langs het
steenmannetje het paadje in (niet haaks rechts!)
en volg het grindpad omhoog. Na 15 m gaat u
boven aan de T-splitsing R en dan meteen aan de

3-sprong met mountainbikepaal L het bospad
omlaag. Beneden passeert u een oude spoorlijn
en klim dan RD de steile helling omhoog langs de
afrastering. Boven aan de T-splitsing gaat u R de
brede grindweg omhoog. Boven aan de 3-sprong
met zitbank gaat u L (rood/geel/blauw). U
passeert links een ijzeren hek en 20 m verder
gaat u aan de Y-splitsing met markeringspaal
schuin R de veldweg omhoog. (Links staat een
zitbank). Boven aan de ruime 3-sprong met
zitbank gaat u schuin L (grijs) over een greppel
en volg het pad. Aan de ruime 3-sprong gaat u L
(grijs).
3. Aan de T-splitsing voor de steilrand gaat u R
richting de terril. Let op! Neem het eerste pad L
steil omlaag. Beneden aan de kruising gaat u L.
(Rechts ligt een mooi ven). Aan de ruime Tsplitsing met infopaal gaat u R (rood/geel/blauw)
over de bride grindweg, met rechts de terril. Aan
de 3-sprong met markeringspaal gaat u L (geel)
het steile paadje omlaag en volg dan het
graspaadje. Aan de kruising met een veldweg
gaat u RD en aan de T-splitsing gaat u L over het
asfaltpad (fietspad). Aan de kruising met zicht
op het voetbalstadion van Genk gaat u R (geel)
over het fietspad. Voorbij de grote begraafplaats
aan de linkerzijde steekt u bij de markeringspaal
(grijs) links de weg over en ga meteen R (grijs)
langs de weg. Na 25 m gaat u L (grijs) het pad in
door de heide. Volg de grijze markeringen en
voor het trainingsveld van VV Genk buigt u R

door het bos. Aan de T-splitsing gaat u R (grijs)
door de heide.
4.
Aan het eind steekt u de doorgaande weg
over, ga R over het fietspad en na 10 m gaat u L
het zandpad in door de heide. Negeer tweemaal
een zijpaadje links. Aan de ruime 3-sprong gaat u
L verder over het brede zandpad. Nu opletten! Na
ca. 150 m gaat u aan de Y-splitsing met rechts
een alleenstaande boom L het smalle zandpaadje
in. Aan het eind gaat u L over de zanderige
crossbaan. Waar de crossbaan naar links buigt
loopt u even RD over het zand en na 20 m gaat u
aan de 3-sprong met markeringspaal RD
(geel/grijs/paars). Aan de Y-splitsing gaat u L het
brede zandpad omhoog langs een hangmat. Aan
de kruising bij de bosrand gaat u RD (geel/grijs)
het bospad in. Negeer zijpaadje rechts. Aan de 3sprong gaat u RD (u verlaat de markeringen) en
negeer meteen zijpad rechts. Aan de 3-sprong
gaat u R het bospad in (na 10 m passeert u links
een 5-stammige boom).
Aan de kruising met
smal paadje gaat u RD.
5. Aan de kruising met fietspad gaat u RD en 10
m verder gaat u aan de T-splitsing R over de
veldweg. Na 10 m gaat u bij infopaal L het pad in.
Na 10 m gaat u L over het brede zandpad en na 20
m gaat u R het pad omlaag langs een afgeknakte
dunne boom. Beneden aan de ruime kruising met
markeringspaal gaat u RD (paars).
Negeer
zijpaadje rechts en kort daarna gaat u aan de
kruising met markeringspaal RD (paars) het pad
omhoog richting de terril. Boven aan de brede
dwarsweg gaat u L (rood/blauw/paars). Negeer
zijpaden en volg het hooggelegen pad langs een
zitbank (rood/blauw). De weg maakt een ruime
bocht naar rechts en dan doemt de imposante
terril Waterschei voor u op. Aan de T-splitsing
gaat u R (blauw/grijs). Na 10 m gaat u aan de Ysplitsing R (blauw/geel/grijs). Na 30 m gaat u L
en loop dan RD langs de zitbank. Loop dan RD
(geel/blauw/grijs) het trappenpad omhoog. Boven
aan de trap gaat u R (geel/blauw) omhoog. Boven
gaat u aan de kruising RD (geel/blauw/grijs).
6. Aan de volgende kruising (ca. 10 m voor de
markeringspaal) gaat u L het steile pad omhoog,
u verlaat de markeringen. Klim nu rustig met
kleine stapjes omhoog tot op de top van de terril
Waterschei. Het klimmen wordt beloond met een
geweldig uitzicht. Boven gaat u L en na 20 m gaat
u R het grindpad omlaag. (U kunt echter eerst
nog boven RD lopen naar het uitzicht aan de
andere zijde van de teril). Voorbij steenmannetje
daalt u voorzichtig het steile pad af (loop rechts
van het pad door het struikgewas, dan heeft u
meer grip). Negeer zijpaadje links omlaag en kort
daarna gaat u voorbij steenmannetje L het brede
grindpad steil omlaag. Aan de kruising bij de
steilrand gaat u RD steil omlaag richting het ven
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beneden. Beneden gaat u L langs een zitbank aan
het ven (prachtig pauzeplekje). Negeer zijpaden
links en volg RD het hooggelegen pad. Bij het
volgende ven passeert u een unieke zitbank met
prachtige uitzicht op de kale terril.
7. Voorbij de zitbank gaat u aan de 3-sprong L
(rood/geel/blauw/groen) het trappenpad omlaag.
Aan de 3-sprong met zonnepanelen gaat u RD en
kort daarna gaat u aan de 3-sprong met
markeringspaal RD (geel/blauw/groen). U steekt
RD de spoorlijn over en 10 m verder gaat u aan
de kruising RD. Dan meteen aan de 5-sprong R
het bospaadje in (u loopt dus evenwijdig aan de
spoorlijn). Aan de kruising met in het midden een
markeringspaal gaat u L het smalle bospaadje in.
Aan de Y-splitsing gaat u R omlaag en 10 m
verder gaat u aan de Y-splitsing ook R over het
paadje door grasland. Let nu goed op de
linkerzijde!. Zodra u bij een grasvlakte aan de
linkerzijde links het mijngebouw en de
mijnschacht ziet (rechts staan hier dunne
berkenbomen) gaat u L het smalle graspaadje in
(soms wat onduidelijk). Na 100 m gaat u aan de
omgekeerde Y-splitsing RD richting mijnschacht.
Aan de kruising gaat u RD over een begroeid
graspaadje en kort daarna gaat u aan de Tsplitsing R. Aan het eind gaat u L over het
asfaltpad (hier heeft u al gelopen) en voorbij de
pergola aan de kruising gaat u L over het
asfaltpad. Negeer graspad links naar de pergola.
8. Kort daarna neemt u het eerste knuppelpad L
door het natuurgebied langs twee zitbanken.
Negeer tweemaal zijpad links en aan de T-slitsing
met zitbank gaat u L. Aan de kruising met een
stalen pad gaat u RD en aan de 3-sprong RD.
Aan het eind gaat u L over het asfaltpad en na 50
m gaat u L over het volgende knuppelpad. Aan de
3-sprong gaat u R. Aan het eind gaat u L over het
asfaltpad. Let goed op de rechterzijde! Vlak
voordat het asfaltpad naar links buigt gaat u R
een smal paadje omhoog en na 20 m gaat u aan
de T-splitsing L over de grindweg. Let op! Na 100
m
gaat
u
meteen
voorbij
de
eerste
markeringspaal L door een greppel en volg RD
(rood) over klein trapje het bospaadje.
U
passeert een knuppelpad en aan de T-splitsing
gaat u R (geel/blauw/groen). Aan de 3-sprong
gaat u RD (geel/blauw/groen). Aan de T-splitsing
gaat u L (geel/blauw/groen). Aan de 3-sprong
gaat u R (geel/blauw/groen) over het knuppelpad.
Het pad buigt naar rechts en dan L over de
houten brug Volg het pad en aan de kruising gaat
u L over het asfaltpad. Volg RD de asfaltweg en
aan de T-splitsing gaat u R. Aan de volgende Tsplitsing gaat u L en neem dan de eerste weg R
terug naar het café met leuk terras, de sponsor
van deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of
drinken, De eigenaar verneemt graag wat u van
de wandeling vindt.
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