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Leuke bospaadjes, prachtige vijvers, het langste knuppelpad uit deze wandelgids en de vele winkels in het 
centrum van Genk,  naar Grand Café Relaxy om te pauzeren, zijn de ingrediënten van deze gemakkelijke 
combinatie van stads- en natuurwandeling. Vanaf de parkeerplaats loopt u via het sportcentrum  
Kattevenia (Taverne met koffie), het Planetenpad met lang knuppelpad, het Heempark, het Zonnewijzerpark  
en het Molenvijverspark naar het centrum van Genk met de vele winkels waar u bij Grand Café Relaxy, de 
sponsor van de wandeling, kunt pauzeren. Langs het Stadhuis en de grote bibliotheek wandelt u via een 
speeltuin naar de bossen van Melberg waar u een grote begraafplaats passeert. Via o.a. kronkelend 
bospaadje komt u langs het Ziekenhuis Oost-Limburg en loopt u weer terug naar de parkeerplaats. De 
leuke route biedt veel afwisseling en er is veel te zien.  
 

 
 

Startadres: Parkeerplaats VV Genk, Kattevennen 6 A, Genk. Start bij punt 1. 
Neem meteen de meest rechtse parkeerplaats bij het sportcomplex want daar begint in de rechterhoek het 
bospaadje van de route. Als de parkeerplaats vol is rijdt dan nog 200 m verder naar de hoogspanningsmast, daar 
is nog een parkeerplaats. 
 

Startadres: Grand Café Relaxy,  Fruitmarkt 1, Genk.  Tel: 0032-89254844.  Geopend: dagelijks vanaf 10.30 
uur.  Betaald parkeren en beperkte tijd. Start bij punt  5. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,08 km  2.15 uur  38 m  60 m 
 

 
 

1317. GENK 10,1 km 
 

1. In de rechterhoek van de meest rechtse 
parkeerplaats gaat u bij einde tegelpad R over het 
bospaadje met links aan de bosrand het 
sportcomplex.  
 

(U kunt ook met uw rug naar de parkeerplaats L over 
de asfaltweg gaan. Waar deze na 50 m naar rechts 
buigt, gaat u bij verbodsbord en schanskorfmuren L  
(Bronsbosstraat) over de asfaltweg. Ga dan verder bij 
**** in dit punt).    
 

Aan de brede asfaltweg gaat u L (Bronsbosstraat) 
. **** Waar deze weg circa 300 m verder naar links 
buigt richting grote parkeerplaats, gaat u RD  
over het smalle paadje  Aan de kruising L 
(Kattevennen) over de doodlopende weg. Bij 
stalen toegangspoort van domein “Katvenia” 
gaat u R door de doorgang en volg RD de 
asfaltweg over het terrein van het domein. Aan de 
rotonde loopt u RD de klinkerweg omlaag met 
links maneges en Taverne Kattevenia, waar ze 
lekkere koffie hebben.  Let op! Aan de volgende 

rotonde loopt u RD (u loopt dus niet rechts langs de 
rotonde) de rotonde (betonplaten) op en na 10 m 
gaat u op de rotonde met rechts de hoge 
korfschansmuur en voor kunstwerk bij grote 
zitbank en lagere korfschansmuur L richting 
parkeerplaats Kattevennen. Steek de asfaltweg 
over en loop bij keien RD over het grindpad met 
links en rechts parkeerplaatsen. Aan het eind van 
de grote parkeerplaats gaat u R over de 
asfaltweg.  Let op! Na 25 m gaat u L tussen twee 

steenkorfpilaren  door over het gras en loop dan 
RD het grindpaadje omhoog met links een 
“hangende”  boomstam.   
 

2. Boven aan de smalle asfaltweg gaat u meteen L  
(rode driehoek/blauwe ruit/groene rechthoek/rr. 
86) het bospad omlaag. Vlak daarna aan de 
ongelijke 4-sprong, met voor u 3 paden, gaat u R 
(rood/blauw/groen) het bospad omhoog. (U loopt 
hier over het “Planetenpad”). Voorbij infobord 
“Saturnus” gaat u aan de kruising RD 
(rood/blauw/groen). Meteen daarna aan de 
volgende kruising RD (rood/blauw/groen). Na  
100 m gaat u aan de 4-sprong L 
(rood/blauw/groen) omlaag. Negeer zijpad rechts 
en na 40 m loopt u  RD (rood/blauw/groen) over 
het langste  (600 m) knuppelpad  uit deze 
wandelgids. Aan de kruising gaat u RD 
(rood/blauw/groen) verder over het vlonderpad 
dat gelegen is in een breed hol bospad.  Aan het 
einde van het knuppelpad gaat u aan de kruising 
bij zitbank, wandelwissel 127 en infobord 
“Neptunus” RD (wit-rood) richting station. Na 20 
m gaat u aan de 4-sprong L (wit-rood) omlaag en 
u passeert het infobord “Pluto”. Voorbij bruggetje 
gaat u R over de asfaltweg. (U verlaat hier domein 
Kattenvennen en het Planetenpad). Aan de 3-
sprong gaat u L onder het viaduct door.   
 

3. Meteen na het viaduct gaat u bij infobord 
“Heempark” R (wit-rood) over het bospad, dat 
even verder naar links buigt met rechts van u een 
vijver. Negeer hangbruggetje links.  

http://www.grandcaferelaxy.be/
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(Waaghalzen kunnen hier L via het hangbruggetje de 
route afsnijden en ga dan L. Ga dan verder bij **** in 
dit punt). 
 

Volg het pad nog even verder langs de vijver. 
Steek het bruggetje en volg het pad (rode 
driehoek/groene rechthoek) dat meteen naar 
rechts en dan meteen naar links buigt. Negeer 
hangbruggetje links **** en volg RD het pad dat 
vlak daarna naar rechts buigt. Aan de 3-sprong 
gaat u L (rood/groen/wit-rood). Via brug steekt u 
het  Dorpsbeekje over en volg het graspad langs 
de afrastering van dierenparkje. Aan de kruising 
bij bijenhotel en speeltuin gaat u R over het 
grindpad verder door het Heempark. Steek na 150 
m het tegelpad en asfaltpad over en loop RD. 
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L over het 
grindpad verder door het park. Aan de T-splitsing 
gaat u L. 
 

(Rechts ziet u zonnewijzers (zie infoborden). U loopt 
hier door het zonnewijzerpark waar 12 unieke 
zonnewijzers staan). 
 

Meteen daarna aan de kruising gaat u R.  Aan de 
volgende T-splitsing gaat u R omlaag langs de 
granietblokken (middagwijzer/zie infobord).   
 

4. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L over het 
vlonderpad.  
 

(Rechts ziet u hier in het park een groot houten 
kunstwerk en  voor u de Analemmatische 
zonnewijzer (zie infobord)). 
 

Volg dan RD het grindpad met rechts een vijver 
en even verder links het Dorpsbeekje. Aan de 
kruising met rechts een bruggetje gaat u RD. Na 
15 m gaat u aan de 3-sprong L over het volgende 
bruggetje en volg het pad met rechts de mooie 
grote vijver. Aan de 3-sprong gaat u R omlaag 
verder langs de grote vijver.   
 

(Deze  grote vijver diende als vergaarbekken om de 
nodige waterkracht te leveren aan het molenrad van 
de voormalige molen genaamd De Dorpsmolen).  
 

Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (rood). 
Negeer brug links en loop RD (rode driehoek) 
verder langs de vijver.  Aan het eind van het pad 
gaat u R (rood) met links het hotel en rechts de 
vijver.   
 

(Het hotel is gehuisvest in het pand van de 
voormalige (ban)watermolen, die reeds in de 9e 
eeuw bestond. In het begin waren alle boeren uit de 
omgeving verplicht hier hun graan te laten malen De 
molen was tot ongeveer 1930 in bedrijf). 
 

Aan de 3-sprong meteen voorbij het hotel gaat u 
L over het grindpad. Steek via zebrapad de 
doorgaande weg  over en loop dan RD door het 
shoppingcentrum met de bijzondere 
wandbekleding.  
 

(Op zondag zijn de winkels gesloten maar de 
passage is open. Als die toch dicht is, ga dan voor de 
ingang L en neem de eerste weg R. Neem weer de 
eerste weg R en u komt bij de uitgang).   
 

Aan de T-splitsing in het winkelcentrum gaat u L. 
Vlak daarna aan de volgende T-splitsing gaat u R 
en even verder verlaat u via uitgang het grote  
winkelcentrum. Ga nu R over de klinkerweg met 
links de fontein/zitbanken. Let op Meteen na de 
fontein gaat u bij stalen afsluitpalen L over de 
klinkerweg, die bij huisnr. 31 naar links buigt. 
Vlak daarna tegenover uitgang passage en nog 
voor het pleintje waar rechts tegen de muur het 
beeld van ”De Brommel, het wijnmenneke” staat,  
gaat u R (wit-rood) langs huisnr. 29 door de 
passage. Aan het eind van de korte passage gaat 
u L de brede winkelstraat omlaag. Na 50 m gaat u 
aan de 3-sprong R (Marktstraat). Bij het beeld van 
de “Rollezenger”, dat hier aan de Fruitmarkt 
staat, gaat u RD. Meteen daarna komt u bij het 
begin van de links gelegen grote markt rechts op 
de hoek bij Grand Café Relaxy, de sponsor van 
de wandeling, waar u binnen of op het 
(overdekte/verwarmde) terras, kunt pauzeren. Op 
de kaart staan veel lekkere gerechten o.a.  de aan 
te bevelen tomatensoep en het broodje smos 
(broodje gezond) dat super is.    
 

5. Met uw rug naar de ingang van Relaxy gaat u R 
over het plein met rechts terrassen. Aan de 
kruising gaat u RD door de brede winkelstraat.  
Negeer zijweg links.  Aan het grote plein voor het 
stadhuis gaat u bij wegwijzer R. Let op! Na 10 m 
gaat u L de brede stenen trap op en volg RD het 
stijgende pad met rechts de grote bibliotheek/ 
toeristenbureau. Boven bij stadhuis en stenen 
zitbank gaat u R over de kasseienweg. Vlak 
daarna aan de 3-sprong gaat u L met links het 
stadhuis en steek dan RD de parkeerplaats over.  
Aan het eind van de parkeerplaats gaat u L en ga 
dan meteen R het trapje omlaag.  Steek de 
doorgaande weg over en loop RD het parkje 
binnen en volg het grindpad door de speeltuin. 
Voorbij groot houten kunstwerk (manneke) gaat u 
aan de T-splitsing L met links de vijver. Aan het 
einde van de vijver buigt het grindpad naar rechts  
Aan het eind van het grindpad steekt u L via  
zebrapad  de 3 rijstroken over en ga dan R. Na 20 
m gaat u L over de smalle asfaltweg. Let op! Na 
30 m, waar de smalle asfaltweg naar links buigt, 
gaat u RD over het klinkerpad, dat meteen bij 
enkele zitbanken naar rechts buigt met rechts het 
appartementengebouw. (U gaat dus niet R de 
klinkerweg omhoog).  
 

6. Boven aan de trap gaat u bij afsluitpalen L het 
tegelpad omhoog. Aan de T-splitsing voor het  
gebouw “Notariaat” gaat u L langs huisnr. 132.   
 

(Voor u ziet de 64 m hoge kerktoren van de St 
Martinuskerk met beiaard bestaande uit 52 klokken. 
De kerk en het stadscentrum werden op 2 okt. 1944, 
twee weken na de bevrijding, per vergissing door 
Amerikaanse bommenwerpers gebombardeerd. 
Hierbij kwamen 36 burgers om en vielen veel 
gewonden. Een zeventigtal gebouwen werden 
vernield/beschadigd).  
 

Aan de 4-sprong bij zebrapad gaat u R (Het 
Hofken) de eenrichtingsweg omhoog.  



  blz 4 van 5 

 

Aan de T-splitsing bij verkeersspiegel gaat u L de 
eenrichtingsweg omhoog. Boven gaat u R over 
de asfaltweg, die meteen links ( Bremakkerstraat)  
omhoog buigt. Let op! Na bijna 200 m gaat u 
boven voorbij huisnr. 27 R (rode driehoek/blauwe 
ruit) over het bospaadje met rechts het leuke 
optrekje met drie garagepoorten. Aan de 
ongelijke 4-sprong gaat u L (rood/wit-
rood)/blauwe ruit/55) over het pad dat even verder 
rechts omhoog buigt. Waar pad weer naar rechts 
buigt, negeert u zijpaadje links.  Meteen daarna 
aan de 3-sprong gaat u L (rood/blauw/wit-rood).  
Aan de ruime 5-sprong neemt u het tweede pad L 
door de heide omlaag.  (U verlaat hier even de 
wandelmarkeringen). Negeer zijpaden en volg RD 
het pad dat na 100 m beneden naar links buigt 
met rechts afrastering. Negeer zijpaden.   
 

7. Beneden aan de ruime 6-sprong neemt u het 
tweede pad L. Negeer zijpaden en volg RD het 
pad dat na 50 m rechts (rood/groen) omhoog 
buigt. Aan de kruising bij wegwijzer van de GR-5 
route gaat u L (rood/groen). Aan de 3-sprong gaat 
u R (rood/blauw/groen) over het bospad waaraan  
lantaarnpalen staan. Aan de volgende 3-sprong 
gaat u RD (rood/blauw/groen). Meteen daarna  
gaat u aan de T-splitsing L omhoog. (U verlaat de 
wandelmarkeringen). Bij de bosrand steekt u RD 
het grasveld over en loop dan RD over de 
asfaltweg langs huisnr. 67. Let op! Waar de 
asfaltweg na 200 m bij clubgebouw van Chiro-St-
Gerolfplein (nr.16) naar rechts buigt, loopt u RD 
over het tegelpad. Loop dan links van huisnr. 16 
RD over het (bos)pad met rechts groene 
afrastering van achtertuinen. Aan de asfaltweg bij 
trafokast gaat u R omlaag. Meteen daarna gaat u 
L de smalle asfaltweg omhoog. De smalle 
asfaltweg buigt voor grasveld haaks naar rechts. 
Meteen daarna voorbij huisnr. 107 en houten 
afsluitpaaltjes volgt u RD het bospad.   
 

8.  Even verder buigt het pad naar links. 10 m 
vóór grasveld/speelveld gaat u R over het 
bospaadje. Negeer zijpaden. Na bijna 100 m buigt 
het pad naar rechts met links de begraafplaats. 
Op de hoek van afrastering buigt het pad haaks 
naar links. Voorbij de grote begraafplaats gaat u 
aan de T-splitsing in het bos L.  Vlak daarna aan 
de 3-sprong gaat u RD. Bij (afgesloten) groot 
toegangshek van de begraafplaats volgt u RD de 
bosweg. Steek aan de rand van de wijk Kolderbos 
de asfaltweg over en loop RD over het fietspad. 
Steek de doorgaande weg over en loop RD over 
het beklinkerde fietspad, dat even verder parallel 
loopt aan de rechts gelegen asfaltweg. Let op! Na 
100 m, waar de asfaltweg naar rechts buigt,  gaat 
u bij huisnr. 9 R over deze asfaltweg. Na 150 m 
passeert u rechts huisnr. 18. Let op! 20 m verder 
gaat u L over het bospaadje. Negeer na 100 
zijpaadje links (markeringsbalk op boom) en 
meteen daarna zijpaadje rechts en loop RD 
(rode/groene/blauwe pijl). Aan de 3-sprong bij 
volgende markeringsbalk gaat u L 
(rode/groene/blauwe pijl) en volg het kronkelde 
bospaadje. Bij de bosrand gaat u L over het 
graspad met rechts het Ziekenhuis Oost Limburg 
Campus St. Jan en de laag gelegen asfaltweg.  
Aan het eind volgt u RD de asfaltweg of pad langs 
de parkeergarage. Waar de asfaltweg naar rechts 
buigt, steekt u RD het fietspad over en loopt u RD 
(groene en blauwe pijl) over het smalle bospad. 
Aan de 3-sprong bij markeringsbalk gaat u RD 
(blauwe pijl). Aan de kruising bij houten 
schuttingen gaat u RD. Aan de smalle asfaltweg 
gaat u R omhoog. Aan de T-splitsing bij grote 
zwerfsteen, waarop tekst staat,  gaat u L het 
fietspad omhoog met rechts de ingang van de 
ondergrondse parkeergarage van het ziekenhuis. 
Steek via de voetgangersoversteekplaats de 
doorgaande weg over en loop RD over het 
klinkerpad en u komt weer bij de  parkeerplaats. 

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.   
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Op vertoon van deze wandeling. 

 

 

 

 
 


