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1261. GENK – Waterschei 13,5 km 
www.wandelgidslimburg.com 

 

 
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 loopt u via veel traptreden 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! 
 

http://www.wandelgidslimburg.com/
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Startadres: Taverne De Nieuwe Erven, Boommeerstraat 18, Genk.  Tel: 0032-89384898.  Elke dag open 
vanaf 08.00 uur, donderdag gesloten. Parkeer op de parkeerplaats. 
 

U kunt ook starten op de grote parkeerplaats bij de Parkbegraafplaats Waterschei (Opglabbekerzavel), die 
vlakbij het voetbalstadion van KRC Genk is gelegen. U kunt dan na 9 km pauzeren bij de sponsor. Met uw 
rug naar de begraafplaats gaat u L. Aan het einde van de asfaltweg gaat L langs de doorgaande weg. Ga 
dan verder bij *** in punt 3. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,50 km  3 uur  83 m  116 m 
 

 
 

1261. GENK – Waterschei 13,5 km  
 

1. Vanaf de parkeerplaats gaat u L terug over de 
asfaltweg. Aan de T-splitsing gaat u L 
(Boommeerstraat). Aan de 3-sprong gaat u R 
(Schansbroekstraat). Aan de volgende 3-sprong 
gaat u L richting voetbalveld van De Schans. 
Loop dan bij verbodsbord en paaltje RD over het  
betonnenpad. Aan de 4-sprong gaat u L over het 
betonnenpad met links het clubgebouw van de 
Schans en rechts het voetbalveld. Bij houten 
brug buigt het pad naar rechts met links een 
zitbank en even verder rechts volkstuintjes. 
Negeer zijpaden. Voorbij hoogspanningskabels 
gaat u op de houten brug R over het grindpad 
met links een vijver.  Aan de ongelijke 4-sprong 
gaat u L het betonnenpad, gelegen tussen 2 
vijvers, omhoog. Boven aan de kruising op het 
voormalig mijnterrein gaat u RD (fietsroute 508) 
over de doodlopende betonplatenweg.   
 

(Als u na 50 m L de brede trap omlaag gaat, dan kunt 
u een rondje om het mooie hoofdgebouw van de  
voormalige André Dumont steenkolenmijn lopen. 
Beneden bij de hoofdingang van het hoofdgebouw 
(Thor Central/nu business- en evenementencentrum) 
loopt u RD.  
 

Op de hoek gaat u R met rechts het hoofdgebouw en 
u passeert de ingang van het mijncafé/museum, waar 
o.a. een maquette van de mijnsite te bezichtigen is. 
Zeker even binnen lopen (Open van 1 april t/m 31 
okt. dagelijks van 13 tot 18 uur. Maandag gesloten. 
Van 1 nov. t/m 31 maart vrijdag t/m zondag van 13 
tot 18 uur).  
 

Loop de trap omhoog en ga boven R met rechts de 
achterkant van het hoofdgebouw. Bij de witte 
schachttoren met ophaalgebouw en het links staand   
ventilatorgebouw gaat u L. Ga nu verder bij **** in dit 
punt). 
  

2. Loop bij ijzeren hek en twee pilaren RD met 
rechts de hoge schachttoren/blok met 
ophaalgebouw en links het ventilatorgebouw.  

 

**** (De andere schachtoren is afgebroken en stond 
even verder rechts van deze schachttoren. 
 

Hier werden de mijnwerkers via liften aangedreven 
door het schachtwiel beneden naar de mijn 
gebracht/opgehaald. De mijn was Van 1924 tot 10 
sept 1987 operationeel. De twee (metalen) schachten 
hadden een diepte van resp. 1208 m (diepste in de 
Kempen) en 1088 m. In 1949 werkten 6834 mensen 
in deze steenkolenmijn). 
 

Loop onder de verbindingsbrug door en ga dan   
RD/R (rood/geel/blauw/groen/ grijs/fietsroute 508) 
over de smalle asfaltweg. Negeer zijpaden.  
 

(Voor u ziet u de hoge mijnsteenberg/terril waar u 
straks overheen loopt. Rechts ziet u het campus 
EnergyVille (in ontwikkeling 2021). 
 

Aan de kruising bij wandelwissel (ww) 265 gaat u 
RD (alle markeringen) verder over de smalle 
asfaltweg met rechts en links van u overdekte zit- 
picknickbanken.  
 

(Hier aan de kruising ziet u links ziet u de met gele 
baksteen gebouwde Christus Koningkerk (1923-
1925) in Waterschei, die u tijdens de wandeling ook 
vaker zult zien.  
 

Tijdens de wandeling ziet u langs de paden 
regelmatig steenmannetje staan)  
 

Let op! Na 400 m, aan het eind van het asfaltpad, 
gaat u aan de 4-sprong bij steenmannetje RD het 
grindpad omhoog. (U verlaat hier de wandel-
markeringen). Negeer zijpaadjes. Vlak daarna gaat 
u boven  aan de 3-sprong L het bospad omlaag. 
Beneden steekt u de voormalige spoorlijn As-
Waterschei-Eisden over en loop dan RD het steile 
grindpad omhoog.  Vlak daarna gaat u boven aan 
de T-splitsing R de grindweg, gelegen tussen 
afrasteringen, omhoog.   
 

https://sites.google.com/view/de-nieuwe-erven/homepage
https://sites.google.com/view/de-nieuwe-erven/homepage
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Boven aan de 3-sprong bij infobord 
“natuurgebied Klaverberg”, zitbank en ww 273 
gaat u L (rood/geel/blauw) de grindweg omhoog.   
Aan de 3-sprong gaat u via klaphek RD 
(rood/geel/blauw/ groen) de grindweg omhoog.   
 

(Voor u ziet u de beboste 155 m hoge steenberg). 
 

Aan de 3-sprong bij ww 274 gaat u RD omlaag 
 

3. Beneden bij vijver gaat u aan de T-splitsing R 
(rood/geel/blauw) over de grindweg met rechts de 
vijver. Na 200 m gaat u voor ww 299 L (geel) het 
steile paadje omlaag langs volgende ww 299 en 
volg RD het gras- bospaadje. Steek na klaphek de 
grindweg over en loop meteen daarna RD (gele 
zeshoek) over de smalle asfaltweg/fietspad. Na 
500 m gaat u bij fietsknooppunt 508 R (fr 548/gele 
zeshoek) over het tweerichtings fietspad. 
 

(Hier ziet u voor u het  voetbalstadion (Luminus 
Arena) van KRC Genk. In 1988 fuseerde, onder groot 
protest van de supporters, de voormalige succesvolle 
voetbalclubs KSV Thor Waterschei en KFC 
Winterslag tot het huidige KRC Genk, dat in 2011 en 
2018 landskampioen werd). 
 

De route volgend kunt u even verder bij links aan de 
andere klant van de weg staand bushuisje over de 
asfaltweg lopen, die vlak  langs de grote 
Parkbegraafplaats Waterschei loopt.  
 

Op deze begraafplaats liggen veel graven van 
Italiaanse en Poolse gastarbeiders. Deze graven zijn 
rijkelijk versierd met o.a. veel (kunst)bloemen. Zeker 
even gaan kijken).  
 

Negeer zijpaden en loop bij ww 304 RD (grijs). Na 
400 m, voorbij de links gelegen grote 
Parkbegraafplaats Waterschei, steekt u bij  
markeringspaal L (grijs) de doorgaande weg 
(Opglabbekerzavel) over en ga dan meteen R 
(grijs) langs deze weg. **** Na 25 m gaat u L 
(grijs) over het pad door de Opglabbekerzavel 
heide en volg het smalle pad dat naar links (grijs) 
buigt.  20 m voor het trainingscomplex van KRC 
Genk buigt het pad rechts (grijs) het bos in. Aan 
de T-splitsing, het smalle pad buigt hier naar 
links richting bosrand, gaat u R door de heide. (U 
verlaat hier de grijze markering). 
 

4. Na 100 m steekt u bij lantaarnpaal 02038 de 
doorgaande weg over en ga R over het fietspad. 
Na 10 m gaat u L over het brede zandpad door de 
heide. Negeer zijpaden.  
 

(Na circa 250 m ziet u links de hangar van het 
vliegveld Zwartberg, dat de thuisbasis van een club 
van zweefvliegers (Limburgse Vleugels) en 
parachutisten is). 
 

Na 700 m gaat u aan de ruime 3-sprong L verder 
over het brede zandpad. Let op! Circa 150 m 
verder gaat u aan de Y-splitsing (slecht te zien), 
met rechts een alleenstaande vliegden, L over het 
smalle zandpaadje. Na 50 m gaat u L over de 
zanderige crossbaan. Waar na 150 m de 
crossbaan naar links buigt, loopt u RD over het 
zand en na 20 m gaat u aan de 3-sprong bij 

wandelmarkeringspaal RD (geel/grijs/paars).  
Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u L het 
brede zandpad omhoog en u passeert links een 
hangmat.  Aan de 4-sprong bij ww 295 gaat u RD 
(geel/grijs) over het bospad. Negeer zijpaadjes. 
Na 300 m gaat u aan de 3-sprong RD. (U verlaat de 
wandelmarkeringen). Negeer meteen smal zijpad 
rechts.  Vlak daarna gaat u R over het smalle 
bospad en na 10 m passeert u links een 4-
stammige boom.   
 

(Hier is inmiddels een verbodsbodje geplaatst 
bedoeld om mountainbikers te weren).   
 

Bijna 100 m verder aan de kruising met 
mountainbikepaadje RD.  
 

5.  Na 150 m steekt u de smalle asfaltweg/fietspad 
over en loop RD. Meteen daarna gaat u aan de T-
splitsing L over de grindweg.  Na 250 m gaat u R 
door het klaphek en loop RD de bosweg omhoog. 
Negeer zijpaden. U verlaat het bos en ga dan 
meteen aan de 4-sprong RD steil omhoog. Meteen 
daarna gaat u boven L over de grindweg, die na 
150 m bij ww 301 en zitbank een ruime bocht naar 
rechts maakt en dan ziet u even verder weer de 
imposante terril/steenberg. Na 400 m gaat u aan 
de ongelijke 4-sprong bij ww 280 RD omhoog met 
even verder links een klaphek. (U verlaat hier even 
de wandelmarkeringen). Aan de 3-sprong gaat u 
RD en even verder voorbij zitbank loopt u RD 
(geel/blauw) het 80 treden tellende trappenpad 
omhoog. Boven aan het trappenpad gaat u R 
(geel/blauw/ grijs) het grindpad omhoog. Negeer 
zijpaden en blijf geruime tijd het pad, dat een 
ruime bocht naar rechts maakt en waar u rechts 
mooi uitzicht heeft, RD (geel/blauw/grijs) volgen.   
 

6. Na 600 m aan de 3-sprong bij ww 277 gaat u 
RD.  (Op dit punt komt u straks weer terug). Vlak  
daarna, meteen voorbij zitbank, gaat u L en loop 
rustig het brede 108 tellende treden stenen 
trappenpad omhoog. Boven bij zitbank gaat u R 
en loop even verder het 79 treden tellende  
volgende brede trappenpad omhoog. Boven bij 
zitbank gaat u RD over het grasveld en loop dan 
het 72 treden tellende trappenpad omhoog. U 
komt boven op de terril/steenberg  Waterschei, 
(142 m N.A.P.) waar u rondom prachtig uitzicht.   
 
(Als u hier boven een rondje loopt met rechts de 
spijlenafrastering dan ziet u achtereenvolgens rechts 
in de verte achter de Christus Koningkerk de 
mijnschacht Winterslag, de  schachttoren 
Waterschei, bij helder weer heel in de verte 
steenbergen op Duits grondgebied 
(Alsdorf/Merkstein),  de twee koeltorens van de 
Clauscentrale in Maasbracht, de overdekte skibaan 
in Peer,  het voetbalstadion van KRC Genk en de 
Sint Albertuskerk in Zwartberg, één van de zeven 
mijnkathedralen)  
 

Loop dan de 3 stenen trappenpaden, die u 
beklommen heeft, omlaag. Bij zitbank en ww 277  
loopt u het 187 treden tellende brede trappenpad 
omlaag.  
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Beneden voorbij klaphek en bij www 276 gaat u L 
(rood/geel/blauw)  over de grindweg en u 
passeert meteen rechts een zitbank. Negeer 
zijpaden en volg geruime tijd RD   grindweg  die 
een ruime bocht naar rechts maakt met rechts 
zicht op de mijnschacht en de Christus 
Koningkerk.  
 

7. Na 600 m, voorbij de volgende vijver en hoge 
zitbank,  met mooi zicht op de trappenpaden op 
de terril, gaat u bij  ww 275 L 
(rood/geel/blauw/groen) het 72 treden tellende 
stenen trappenpad omlaag.  Beneden aan de 3-
sprong, bij links gelegen mooie waterpoel en bij 
twee zonnepanelen op palen, gaat u RD/L en 
meteen daarna aan de ongelijke 4-sprong bij ww 
272 gaat u R (geel/blauw/groen). U steekt RD weer 
de voormalige spoorlijn over en 10 m verder aan 
de kruising bij volgende ww 272 gaat u RD.  
Meteen daarna aan de 5-sprong gaat u R over het 
smalle licht stijgende bospaadje.  
 

(U loopt nu evenwijdig aan de rechts gelegen 
spoorlijn. Het 70 km lange Kolenspoor was de 
verbindende schakel tussen de verschillende 
mijnsites waarover werkkrachten en goederen 
werden vervoerd. Het tracé van deze voormalige 
spoorlijn wordt nu op verschillende plekken gebruikt 
als fietspad).  
 

Aan de kruising, waar u rechts de spoorrails ziet, 
gaat u L het smalle bospaadje omlaag. Aan de Y-
splitsing gaat u R omlaag.  10 m verder gaat u 
aan de volgende Y-splitsing R over het paadje 
door “grasland”. Na 100 m buigt het pad naar 
links. (Hier ziet u links de witte schachttoren 
Waterschei). 150 m verder, meteen voorbij links 
gelegen berkenbosje, gaat u aan de Y-splitsing L 
en u ziet voor u weer de witte schachttoren en 
hoofdmijnzetel. Na 100 m gaat u aan de 
omgekeerde Y-splitsing RD richting 
schachttoren/hoofdmijngebouw. Aan de 4-sprong 
gaat u RD over het graspad. Meteen daarna  gaat 
u aan de T-splitsing R. Vlak daarna gaat u aan de 
smalle asfaltweg/fietspad L. (Hier heeft u al 
gelopen). Aan de kruising bij ww 265  gaat u L 
over de smalle asfaltweg met links overdekte zit- 
picknickbanken.  Negeer graspad links naar 
volgende overdekte zit- picknickbanken.  

8. Vlak daarna gaat u L over het vlonderpad door 
het natuurgebied en op het vlonderpad passeert 
u twee zitbanken. Aan de 3-sprong gaat u R.  Aan 
de T-splitsing bij zitbank op vlonderpad gaat u R.  
Na 10 m gaat u aan de 3-sprong bij de volgende 
zitbank L.  Aan de kruising met stalen rooster pad 
gaat u RD. Aan de 4-sprong gaat u verder RD 
over het vlonderpad. Aan de smalle asfaltweg, die 
u net verlaten heeft,  gaat u L. (Voor u ziet u weer 
de witte hoge schachttoren). Na 50 m gaat u L over 
het volgende vlonderpad.  
 

(U kunt hier ook RD over de smalle asfaltweg lopen. 
Ga dan verder bij **** in dit punt).  
 

Aan de 3-sprong gaat u R. Aan de smalle 
asfaltweg gaat u L.  **** Let op!  Vlak voordat de 
smalle asfaltweg naar links buigt, gaat u R het 
paadje omhoog. Na 20 m gaat u aan de T-
splitsing L de grindweg omlaag. Na 100 m bij ww 
263 gaat u meteen voorbij de eerste 
markeringspaal L (rood) door het ”greppeltje” en 
loop via  trapje RD (rood) over het bospaadje. U 
passeert een vlonderpad. Aan de T-splitsing gaat 
u R (geel/blauw/groen) over de grindweg. Aan de 
3-sprong bij grote zitbank gaat u RD 
(geel/blauw/groen)en even verder loopt u over het 
lange vlonderpad.  Aan de T-splitsing gaat u L 
(geel/blauw/groen) en 50 m verder gaat u R over 
het vlonderpad.  Aan de T-splitsing, einde 
vlonderpad en voor greppel, gaat u R en meteen 
daarna steekt u L (geel/blauw/groen) via houten 
brug/trap de greppel/”gracht”  over horend bij de 
16e eeuwse Waterscheischans. die hier in de 
Stiemerbeekvallei lag. Volg RD het grindpad door 
de kleine schans, die aangelegd werd om 
inwoners te verdedigen tegen vreemde troepen.  
Voorbij platte brug gaat u aan de 4-sprong bij 
infobordje “16 eeuwse Quade (oude)  Schans” L   
over het betonplatenpad, dat een asfaltweg 
wordt. Aan de T-splitsing gaat u R. Aan de 
volgende T-splitsing bij huisnr. 12 gaat u L en 
neem dan de eerste smalle asfaltweg 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. 

      
Auteur: Jos Wlazlo.   
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 


