1306. GENK – Winterslag 17,7 km
www.wandelgidslimburg.com

blz 2 van 4
Net ten noorden van Genk ligt in het voormalig steenkoolmijngebied Winterslag. Hoog(s)te punt van deze
wandeling is de 148 m hoge kale mijnterril/steenberg Winterslag waar u rondom geweldig uitzicht heeft. U
wandelt eerst tussen de oude mijngebouwen en schachten (cultureel industrieel erfgoed) door. U loopt
even door het multiculturele Winterslag en dan begint de wandeling pas echt. U wandelt door het mooie
heidegebiedje over de Schemmersberg en dan loopt u via bossen verder. Dan struint u geruime tijd over
het prachtige heidegebied Molenheide dat in de zomer paars kleurt. Via bospaadjes bereikt u na 9 km lopen
een picknickbank aan het schitterende Ven aan de Teut, een heerlijke pauzeplek. U loopt beneden langs
een oud spoorwegtalud en dan volgt weer een mooi stuk over de heide. Via fietspad en een stukje drukke
weg loopt u via bospad naar de kale terril Winterslag. Boven op de top heeft u rondom geweldig uitzicht
Via o.a. steile paadjes loopt u omlaag naar de mijn. Neem zelf proviand mee en zoek een heldere dag uit.
Op de klim naar de terril/steenberg na is zit een zeer gemakkelijke wandeling. U kunt de wandeling
afsluiten bij Gepetto.

Startadres: Koffie en Eethuis Gepetto, Vennestraat 123, Genk. Tel: 0032-89234869. Geopend: Woensdag
t/m zondag vanaf 09.00 uur, zaterdag vanaf 07.00 uur (markt). Parkeer op de parkeerplaats bij de Aldi,
Wildekanstanjelaan 5 (Winkelcentrum inrijden) of in de Wildekastanjelaan op een van de parkeerplaatsen.
Vanaf de Aldi loopt u de stenen trappen omlaag en steek de weg over naar Gepetto.
U kunt ook starten vanaf de parkeerplaats Hengelhoefseweg (geen nummer) in Zonhoven. Vanaf de
parkeerplaats loopt u over de licht stijgende grindweg. Na 250 m bij klaphek en bord “Hondenlosloopzone”
gaat u L. U kunt hier ook parkeren. Na circa 10 km kunt u dan pauzeren bij Gepetto. De beklimming van de
steenberg zit er dan op. Start dan bij **** in punt 5.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

17,67 km

4.15 uur

100 m

145 m
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1. Met uw rug naar de ingang van Gepetto steekt
u schuin rechts de Vennestraat over en gaat u RD
de stenen trappen omhoog. Boven gaat u R
tussen de gebouwen door met links de Aldi. Aan
de doorgaande weg gaat u L en na 25 m steekt u
via
het
zebrapad
de
doorgaande
weg
(Wildekastanje Laan) over. Loop RD de stenen
trappen omhoog en boven bij wegwijzer gaat u
RD richting C-Mine (aan de rechterzijde) met
rechts een restaurant en links de hoge
mijnschachten. Neem de eerste weg L met links
van u de twee hoge mijnschachten en de stalen
doolhof en rechts de machinegebouwen (zie
infobord).
(In het grote machinegebouw bevindt zich o.a. het
Toeristenbureau en een winkeltje. In het gebouw
staan zowel beneden als boven machines, die toen
gebruik werden. Zeker even binnenlopen. Links ziet u
de stalen gangen (kunstwerk) van de 1400 m² grote
stalen doolhof, die refereert aan het industriële
mijnverleden. Vanaf de rechts staande 65 m hoge
schachtblok, die u kunt betreden via de C-mine
expeditie, oogt de doolhof nog indrukwekkender).
Aan het eind van de mijngebouwen gaat u L over
de plaveienweg met links de school Luca, school
of arts (kunstopleidingen).

(Hier ziet u voor u de terril/steenberg waar u straks
bijna aan het eind van de wandeling boven komt).
Loop RD de stenen trappen omlaag. Beneden
gaat u R het smalle grindpad omhoog met links
de asfaltweg. Aan de kruising met de Terrillaan
gaat u RD over het betonnen fietspad door de
essenlaan. Na 300 m steekt u de asfaltweg over
en gaat u L over het betonnen fietspad door de
lindelaan. Na ruim 300 m maakt het pad 2 haakse
bochten. Steek de doorgaande weg (Noordlaan)
over en ga R over het fietspad/platanenlaan langs
huisnr. 57.
(U loopt nu een stukje door het multiculturele
Winterslag, waar vele nationaliteiten samenwonen).
Na 600 m gaat u aan de grote rotonde, waarop
een grote mijnlamp staat, RD (Noordlaan/fr. 242)
over de spoorbrug. Negeer zijweg rechts
(Watertorenstraat). Vlak daarna bij de witte Sint
Eventiuskerk gaat u aan de 4-sprong R
(Doornstraat). Voorbij huisnr. 16
bij de
Myosotisstraat gaat u RD over het tegelpad en
loop dan RD over de betonnen weg. Negeer
zijwegen. Voorbij huisnr. 7 gaat u aan de kruising
L (Hortensiastraat). Aan de volgende kruising
gaat u R (Hortensiastrat (26a - 26b).

2. Bij ijzeren hek en het gebouw van Gigos
Winterslag
Eldorado
gaat
u
bij
wandelmarkeringspaal L (De Weijers) over de
parkeerplaats van het Stedelijk Sportcomplex
Winterslag. Aan het eind van de parkeerplaats
gaat u in de rechterhoek RD (de Weijers) over het
bospaadje. Na 100 m gaat u aan de 3-sprong bij
markeringspaal 59 R (rode driehoek/groene
rechthoek) het grindpaadje omhoog met boven
rechts het sportcomplex Winterslag. Na de
volgende 100 m gaat u aan de 3-sprong L over
het smalle paadje dwars door de Schemmersberg
heide. Na 100 m gaat u aan de kruising van
smalle paadjes R het paadje door de heide
omlaag en dan omhoog. Boven aan de ongelijke
4-sprong bij links staande markeringspaal gaat u
RD met links een voormalige zandgroeve. Na 100
m gaat u aan de 3-spong RD (rood/groen) met
links de voormalige groeve. Meteen daarna gaat u
aan de omgekeerde Y-splitsing RD (de Wijers).
Vlak daarna gaat u aan de Y-splitsing R
(rood/blauw/groen/de Wijers) over de zandheuvel
en loop beneden RD. Aan de kruising bij
markeringspaal gaat u RD (de Wijers). Meteen
daarna
gaat
u
aan
de
3-sprong
RD
(rood/blauw/groen). Bijna beneden gaat u aan de
ongelijke 4-sprong RD. Meteen daarna gaat u aan
de kruising RD (rood/blauw/groen/de Wijers) het
pad omhoog met links de bosrand.
3. Aan de T-splitsing gaat u L (rood/blauw/de
Wijers) over het bospad. Aan de kruising bij
rechts hangend betonnen bord “Gemeente Genk”
gaat u RD (rood/blauw/de Wijers) omlaag. Aan de
kruising bij hoogspanningsmast gaat u RD
(rood/blauw/de Wijers). Let op! Beneden aan de
asfaltweg gaat u meteen R over het pad. (U verlaat
hier de markeringen). Vlak daarna gaat u aan de
kruising bij betonnen paaltjes RD (rode pijl) het
pad omhoog met links de bosrand. Na 300 m gaat
u beneden aan T-splitsing bij wilduitkijkhut met
brievenbus L (rode pijl). Aan de kruising gaat u
RD (rode pijl/driehoek) verder over de bosweg.
Aan de volgende kruising gaat u R omhoog. (U
verlaat hier de rode markeringen). Steek de
doorgaande weg (Wagemanskeel) over en loop
bij afsluitboom RD over de bosweg. Na 100 m
steekt u het betonnen fietspad over en loop
verder RD. (Het fietspad loopt over het traject van
de voormalige spoorlijn 18 Winterslag-Achel). Na 300
m gaat u aan de T-splitsing bij markeringspaal L
(X). Na 50 m aan de ongelijke 4-sprong met rechts
twee paden, neemt u van deze twee paden het
linker (gele zeshoek/de Wijers) pad. Na 100 m
gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing scherp L
over het bospad. (U verlaat de wandelmarkeringen).
4. Na 50 m gaat u aan de 3-sprong R (groene pijl)
over het zandpaadje door de mooie heide. Negeer
zijpaadjes. Aan de 6-sprong neemt u het tweede
zand- grindpad L (groene pijl/gele zeskant/de
Wijers/ruiterroute 111). Aan de ruime 4-sprong
op de zandvlakte op de Molenheide gaat u bij
zitbank RD (groene pijl/gele zeshoek/de Weijers)
over de brede zandweg. Na ruim 300 m gaat u aan
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de 3-sprong R (groene pijl) het pad langs de
zitbank door de heide omhoog. (U verlaat de gele
zeshoek/de Weijers). Boven op de heideheuvel,
met rondom mooi uitzicht, gaat u aan de kruising
RD (groene pijl) het pad door de heide omlaag.
Beneden aan de kruising gaat u RD (groene pijl)
het zandpad omhoog. Na 200 m gaat u aan de
ongelijke 4-sprong RD (groene pijl). Negeer
meteen zijpad links. Beneden aan de kruising
gaat u R (groene pijl) het zandpad omhoog
richting berkenbos. Let op! Na bijna 100 buigt het
pad naar links (groene pijl), steek het grindpad
over en loop RD (groene pijl) door het berkenbos.
Boven aan de kruising gaat RD (groene pijl) het
bospad (even) omlaag.
5. Aan de T-splitsing voor zitbank en voormalige
zandgroeve gaat u R. Vlak daarna gaat u aan de
kruising bij markeringspaal RD. (U verlaat hier de
markeringen). Aan de 4-sprong RD. Meteen daarna
gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing RD (groene
pijl/rr. 111) de zand- bosweg omlaag. Aan de
kruising gaat u L (groen). Negeer meteen klaphek
links (Hondenlosloopzone). Bij volgend bord
”Hondenlosloopzone”
en
klaphek,
einde
hondenlooploopzone steekt u de brede zandweg
over en loopt u RD over het smalle bospad.
****Na 30 m gaat u aan de ongelijke 5-sprong voor
ijzeren hek RD met links afrastering/weiland.
Steek de asfaltweg (Holsteenweg) over en loop
RD over het bospaadje. Negeer zijpad rechts.
Vlak daarna gaat u aan de Y-splitsing L het
bospad omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat
u L. Aan de asfaltweg gaat u bij huisnr. 5 R over
het bospad. U steekt de Roosterbeek over. Aan
de T-splitsing gaat u R (X/de Weijers/rr.110) over
de grindweg. Aan de kruising bij groot infobord
loopt u RD (blauwe ruit/X/de Wijers) onder het
voormalig spoorwegviaduct door. Aan de 3sprong gaat u RD (de Weijers). Na 100 m komt u
na 9 km lopen bij picknickbanken aan het
prachtige Ven aan de Teut, een schitterende
pauzeplek.
6. Na de pauze loopt u 20 m hetzelfde pad terug
en dan gaat u aan de Y-splitsing L over het smalle
bospaadje. Steek de grindweg en loop RD over
het bospaadje. Aan de T-splitsing gaat u L met
rechts het hoog talud van de voormalige
spoorlijn. Negeer zijpaadje rechts omhoog en
vlak daarna steekt u weer de Roosterbeek over.
Volg nu geruime tijd het paadje met rechts het
talud van de voormalige spoorlijn 18 WinterslagAchel waar nu een fietspad overheen loopt. Na
bijna 600 m steekt u boven schuin R het fietspad
over en loop RD omlaag en ga dan meteen het
linker bospaadje omlaag. Vlak daarna gaat u
beneden aan de ongelijke 4-sprong L het
bospaadje omlaag met nu links het voormalige
spoortalud. Na bijna 400 m gaat u aan de Ysplitsing L omhoog. Boven aan de omgekeerde Ysplitsing RD omlaag. Negeer 2 zijpaden rechts.
Aan de kruising bij infobord gaat u L (De Weijers)
over de grindweg onder het voormalig
spoorwegviaduct door.

Meteen na het viaduct gaat u aan de 4-sprong bij
afsluitboom
R
(Klein
Hengelhof/blauwe
ruit/groene pijl/de Weijers). (150 m verder passeert
u een zitbank waar u links mooi zicht heeft op een
vennetje).
7. Aan de Y-splitsing gaat u R (rr.112) de zandweg
omhoog. Negeer zijpaden en blijf lange tijd het
pad RD door de mooie heide volgen.
(Aan dit pad staan verschillende zitbanken. Na 600 m
bij ruiterknooppunt 112 gaat verder RD (rr. 110)).
Na 1,6 km gaat u aan de ruime 3-sprong L met
rechts boven de vangrail van doorgaande weg.
(U verlaat de wandelmarkeringen). Na 200 m buigt
het pad naar links en meteen daarna naar rechts.
Boven steekt u, met links het plaatsnaambord
Zonhoven en rechts de rotonde, voorzichtig de
doorgaande weg (/N726) over (50 m naar links is
een oversteekplaats) en ga R het grindpad omlaag.
Beneden aan de T-splitsing gaat u L het fietspad
omhoog. Vlak daarna gaat u L (fr. 74) het fietspad
omhoog. Volg geruime tijd het twee richtingen
fietspad, dat na 150 m boven naar rechts buigt en
100 m verder naar links buigt en een asfaltbosweg wordt. (In het weekend bij mooi weer kan
het op dit fietspad druk zijn. Loop dan links over de
grasstrook). Na 1 km gaat u aan de T-splitsing
voor het viaduct van de autoweg E-314 bij
fietsknooppunt 74 R (fr.548). Vlak daarna aan de
ruime 3-sprong steekt u L (rode pijl) de weg
(Transportlaan) over en gaat u L (rode pijl/fr. 548)
over het fietspad met links de asfaltweg
(Hengelhoefstraat). U steekt de spoorlijn over en
30 m verder steekt u L (rode pijl) via
oversteekplaats
de
doorgaande
weg
(Hengelhoefstraat) over. Aan de overzijde steekt
u meteen R
(rode pijl)
de asfaltweg
(Seinhuisstraat) over en volg RD (fr. 548) het
fietspad.
8. Na 300 m gaat u aan de 4-sprong R
(Hengelweistraat)
over
de
doodlopende
asfaltweg, die na 100 m een bosweg wordt.
Negeer zijpaden. Na 300 m gaat u meteen voorbij
huisnr. 13 aan de T-splitsing L (rode pijl) over het
bospad. Negeer zijpaadjes en volg RD (rode pijl)
het smalle pad door de bosrand. Na 250 m gaat u
aan de schuine 4-sprong RD. (U verlaat hier de
rode route). Negeer zijpaden. Bijna 50 m verder
gaat u L het steile “uitgespoelde” zwarte
grindpad steil omhoog. (U begint nu aan de
beklimming van de terril/steenberg). Na 50 m buigt
boven het pad links omlaag. Aan het klinkerpad
gaat u L. Waar het klinkerpad vlak daarna naar
rechts buigt, gaat u L over de grindweg. Let op!
Na 50 m gaat u aan de 4-sprong R en meteen
daarna gaat u L het smalle paadje gelegen tussen
dennenboompjes omhoog. Na 50 m gaat u aan de
T-splitsing L. Voorbij bruggetje gaat u aan de
volgende T-splitsing R het grindpad, dat u net
verlaten heeft, omhoog. Negeer zijpaadjes rechts.
Aan de 4-sprong gaat u R het bruggetje over en
ga dan R omhoog richting windturbine.
(In de verte ziet u voor u de twee schachten van de
mijn Heusden Zolder).
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Steek het klinkerpad over en loop RD het steile
grindpaadje omhoog.
(Hier bij het klinkerpad ziet u links vanaf links in de
verte de overdekte skibaan in Peer. De
terril/seteenberg Zwartberg en de twee terrils van de
mijn Waterschei).
9. Boven steekt u volgend klinkerpad over en ga
L over het grindpad met links het klinkerpad.
Een eindje verder buigt het grindpad rechts steil
omhoog.
(Links in de verte ziet u de witte mijnschacht in
Waterschei en beneden de schachten van de mijn
Winterslag, de oudste mijn van België).
Aan de kruising gaat u RD verder omhoog.
Negeer zijpaden. Boven op de top van de terril
gaat u bij het herinneringsmonumentje aan Sem,
die op 21 dec. 2015 geboren en gestorven is, R en
dan loopt nu een heel rondje over de top met
rondom prachtig uitzicht (U staat op een hoogte
van 148 m N.A.P.). Na het rondje gaat u weer voor
het herinneringsmonumentje aan Sem schuin R
gedeeltelijk hetzelfde paadje omlaag. Aan de Ysplitsing gaat u R omlaag. Aan de kruising gaat u
R steil (korte stapjes) omlaag. Steek dan het
klinkerpad over en loop RD het steile grindpad
omlaag. Negeer zijpad links en loop dan het
laatste steile stuk omlaag.
(Wil of kan u niet u zo steil omlaag lopen, ga dan hier
schuin L het paadje omlaag dat even verder links
omlaag buigt. Beneden aan de klinkerweg gaat u R
omlaag met voor u de mijnschachten van Winterslag.
Na 150 gaat u bij ijzeren paal RD. Ga dan verder bij
*** in dit punt).
Beneden aan de 4-sprong bij ijzeren paal gaat u R
**** over de grindweg. Aan de 4-sprong gaat u R
het pad omlaag. Beneden negeert u zijpad rechts
en volg het pad omhoog met links de bosrand en
rechts mooi uitzicht op de steenberg.
10. Boven, vlak voordat het pad begint te dalen,
gaat u L en neem het eerste (meest linkse) paadje
L steil omhoog. Vlak daarna gaat u boven aan de
T-splitsing R over het smalle bospad. Aan de
ongelijke 4-sprong gaat u L holle pad omlaag dat
meteen daarna een steil dalend bospaadje wordt.
Een eind verder gaat u aan de kruising, vlak vóór
steile afdaling, L het bospad over het huppeltje
omhoog met rechts een steile rand. Aan de Ysplitsing gaat u R met rechts beneden een
klinkerweg. (Rechts ziet u weer de mijnschachten).
Aan het eind van het pad gaat u bij brug L over de
klinkerweg. Na 25 m gaat u schuin R over het
smalle graspaadje. Aan het eind steekt u RD de
asfaltweg over en volgt u RD het fietspad. Neem
de eerste weg R richting C-Mine P3 en loop RD
door de poort. Loop RD langs de schacht en dan
RD de stenen trap omlaag. Steek de doorgaande
weg over en loop RD het winkelcentrum binnen.
Ga dan L de stenen trappen af. Beneden steekt u
de weg over en komt u bij Gepetto, de sponsor
van deze wandeling, waar u nog iets kunt eten of
drinken.

