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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

7,15 km  1.50 uur  95 m  115 m 
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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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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 
loopt eerst naar C-Mine, de voormalige steenkolenmijn waar veel gebouwen zijn gerestaureerd en waar de 
schachten te bewonderen zijn. U struint geruime tijd over leuke bospaadjes en dan beklimt u de kale terril. 
Boven op een hoogte van 174 m heeft u een schitterend uitzicht.  Na een steile afdaling wandelt u over 
graspaadjes door een natuurgebied en dan kunt u bij Gepetto de wandeling afsluiten.  Op zaterdag is er 
markt en is het gezellig druk.  Bij Gepetto start ook wandeling 1306. 
 

 
 

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 aan de Wildekastanjelaan op een van de parkeerplaatsen. 
Vanaf de Aldi loopt u de stenen trappen omlaag en steek de weg over naar Gepetto. 
 

 
 

1597. GENK – Winterslag 7,2 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van Gepetto steekt 
u via zebrapad  de Vennestraat over en loop dan  
RD de brede stenen trap omhoog.  Boven gaat u 
meteen R. Bij grote bloempot met olijfboompje en 
bij de halalslager Mevlana  gaat u L met links de 
supermarkt Aldi. Na 25 m steekt u via zebrapad 
de doorgaande weg (Wildekastanjelaan) over en 
loop RD de brede stenen trappen omhoog. Boven 
bij wegwijzer op het voormalig terrein van de 
steenkolenmijn Winterslag/ nu C-mine en 
prachtig industrieel erfgoed, gaat u RD met 
rechts de Euroscoop en links de twee hoge 
mijnschachten en de stalen doolhof 
 

(Boven aan de trap ziet u meteen links de stalen 
gangen (kunstwerk) van de 1400 m² grote stalen 
doolhof, die refereert aan het industriële 
mijnverleden. Vanaf de links staande 65 m hoge 
schachtblok, die u kunt betreden via de C-mine 
expeditie, oogt de doolhof nog indrukwekkender.  
 

Een eindje verder links op de hoek passeert u het 
grote machinegebouw/energiegebouw waar o.a. het 
Toeristenbureau  is gehuisvest. In het gebouw staan 
zowel beneden als boven machines, die toen gebruik 
werden. Zeker even binnenlopen.  
 

Als u hier L gaat, dan kunt de (tweede) schachttoren 
beklimmen Een bezoek aan het ondergronds 
belevingsparcours is ook een must. Via infoborden 
komt u meer te weten over de mijnsite.  
 

Loop RD en via de in- uitgangspoort verlaat u het 
voormalig mijnterrein en loopt u RD de asfaltweg 
omlaag met rechts de grote parkeerplaats. Aan de 
3-spronng gaat u RD verder omlaag. Vlak daarna 
steekt u beneden voorzichtig aan de rechterkant 
de doorgaande weg  (Henri Esserslaan) over en 
loop RD over het gras en na 10 m gaat u schuin L 
het paadje omlaag. Beneden op het grasveld gaat 
u meteen R en meteen daarna gaat u L over de 
asfaltweg. Bij de schietbaan “de Terril” van 

schutterij St. Jozef en bij klimpark gaat u schuin 
R de asfaltweg omhoog en na 10 m gaat u L over 
het grindweg met rechts de bosrand en links het 
clublokaal van schutterij St. Jozef. Negeer 
zijpaden.     
 

2. Let op! Na ruim 100 m, circa 25 m voor 
afrastering van “pijpleidingstation”, gaat u schuin 
R over het bospaadje met links een weiland.  Aan 
de 3-sprong gaat u RD. Vlak daarna gaat u aan de  
Y-splitsing L/RD. Negeer zijpaden.  Aan de T-
splitsing voor huisnr. 2 gaat u R over de smalle 
asfaltweg na 10 m gaat u L over het pad, dat 
meteen naar rechts en links buigt met links een 
wijngaard.   
 

(Links ziet u al de hoge kale terril/steenberg 
Winterslag waar u straks boven op staat).     
 

Negeer zijpaden en even verder loopt het pad 
even door het bos. Na 250 m gaat u aan de 4-
sprong R over de asfaltweg. Aan de T-splitsing 
gaat u L (fietsroute 548).  Na 50 m gaat u aan de 
3-sprong R over de asfaltweg, die vlak daarna bij 
huisnr. 70 een veldweg wordt. 300 m verder, circa 
10 m vóór houten hek, gaat u schuin R over het 
smalle bospaadje met even verder links de 
houten afrastering van paardenweiland. 
 

3.  Voorbij paardenweiland loopt u het bos in en 
dan gaat u meteen aan de T-splitsing L met links 
het paardenweiland. Negeer zijpaden en volg 
geruime tijd RD het licht stijgende bospad. Na 
400 m bij groot grasveld en hoogspannings-
kabels loopt u RD/L over het grote grasveld met 
rechts de bosrand en links de  
hoogspanningskabels. Negeer bospaadjes. Na 
200 m, 5 m voorbij hoogspanningsmast, gaat u bij 
verbodsbordje op paal schuin R over het smalle 
bospaadje. Aan de smalle asfaltweg/fietspad gaat 
u L omhoog.   

http://gepettogenk.be/
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Aan de doorgaande weg bij fietsknooppunt 548 
gaat u R (fr. 74) over het fietspad.  Na bijna 100 m 
gaat u aan de 4-sprong L (Hengelwei) over de 
doodlopend asfaltweg, die 50 m verder voorbij 
het leuke huisje (nr. 2) een grind- bosweg wordt, 
die u RD volgt.    
 

4. Voorbij huisnr. 13 gaat u aan de T-splitsing L 
over het smalle bospad met rechts een steile 
helling/bedrijventerrein. Negeer zijpaden. Na 300 
m gaat u aan de ruime 3-sprong R omlaag en 
negeer meteen grindpaadje rechts omlaag. (Hier 
aan de 3-sprong verlaat u de rode pijl/driehoek). 
Negeer zijpaadjes en vlak daarna loopt u  RD/L  
het  steile “uitgespoelde” zwarte grindpad 
omhoog. (U begint nu aan de beklimming van de 
terril/steenberg). Na 50 m  boven aan de 3-sprong, 
met  spar in het midden, gaat u L het smalle 
paadje omlaag. Aan het klinkerpad gaat u L/RD. 
Negeer zijpaden en volg het klinkerpad dat even 
verder naar rechts buigt richting windturbines. 
Waar het klinkerpad na bijna 400 ophoudt, volgt u 
RD het stijgende pad met rechts prachtig uitzicht 
over de Kempen.  
 

(Rechts beneden ziet u het grote pand van Ikea 
Distributie Centrum Benelux en even verder ziet u 
rechts de witte minaret van de moskee Winterslag).  
 

Negeer zijpaden.  300 m verder aan de ruime 3-
sprong bij bord “Verboden toegang” gaat L het 
grindpad steil omhoog.    
 

5. Na 100 m gaat u boven aan de ruime 6-sprong 
RD/L. (Kijk hier nog even achterom). Na 10 m gaat u 
R het steile grindpad omhoog.   
 

(Te steil, ga dan boven aan de 6-sprong R. Meteen 
daarna aan de Y-splitsing gaat u L omhoog. Na ruim 
50 m gaat u boven aan de 5-sprong scherp L het 
smalle grindpaadje omhoog met links prachtig 
uitzicht. Na bijna 100 m gaat u aan de 4-sprong RD. 
Ga nu verder bij **** in dit punt). 
 

Aan de 4-sprong, vlak voor het zeer steile stuk,  
gaat u L het paadje omhoog dat minder steil is.  
**** Na bijna 150 m boven bij herinneringsplek 
aan Eddy Krystel (1956-2019) gaat u op de 174 m 
hoge terril/ steenberg Winterslag L.    
 

(Links ziet u de 3 terrils van Waterschei (wandeling 
1261), links van de (gele) Christus Koningkerk ziet u 
het voetbalstadion van KRC Genk. Beneden ziet u de 
twee schachten op C-Mine. De rookpluimen, die u  
hier links in de verte meestal ziet, zijn van het 
Chemelotterrein (DSM/Sabic) in Sittard-Geleen).  
 

Let op! Na 30 m gaat u meteen voor het 
herinneringsmonumentje aan Sem, die op 21 dec. 
2015 geboren en gestorven is, scherp L het 

grindpaadje omlaag. (U loopt dus niet steil omlaag). 
Aan de Y-splitsing gaat u R verder omlaag. Aan 
de 3-sprong gaat u R het korte, steile paadje 
omlaag.  
 

(Loop over het gras U kunt hier ook RD het paadje 
omlaag lopen dat even verder naar rechts buigt en 
een vlak pad wordt. Aan de klinkerpad gaat u R. Ga 
nu verder bij **** in dit punt) 

Aan de T-splitsing, waar u weer mooi uitzicht 
heeft, gaat u R over het klinkerpad. **** Aan het 
eind van het klinkerpad volgt u RD het 
grindpaadje. Negeer zijpaadjes. Aan de Y-
splitsing gaat u L.   
 

6. Vlak daarna aan de zeer ruime T-splitsing bij 
ijzeren paal gaat u L het brede grindpad omlaag 
met links de twee mijnschachten en rechts het 
grote distributiecentrum van transportbedrijf 
Essers. (Voor u ziet u de hoge woontoren in het 
centrum van Genk).  Let op!  Na 300 m, met rechts 
beneden het eind van het distributiecomplex,  
gaat u aan de Y-splitsing R/RD het  brede zeer 
steile grindpad  omlaag.  
 

(U kunt hier het beste zigzaggend afdalen of door het 
struikgewas omlaag lopen. Loop in elk geval met 
kleine stapjes omlaag).  
 

Na 100 m beneden aan de ruime 6-sprong gaat u 
RD het grindpad omlaag en u ziet meteen voor u 
de twee mijnschachten.  Aan de Y-splitsing gaat u 
L over het heuveltje en ga dan L over het 
klinkerpad. Vlak daarna aan de 4-sprong gaat u 
RD en u passeert een wijngaard. Na 100 m steekt 
u R via houten brug de ringweg over en loop de 
asfaltweg omlaag. Beneden  aan de 4-sprong bij 
trafokast, lantaarnpaal nr. 09458 en rij eiken gaat 
u R over het tegelpad.  Negeer zijpad links en dan 
buigt het pad naar links met rechts een zwart 
kantoorgebouw (Deusjevoo interieurbouw (2022). 
Vlak voor het tweede  zwarte gebouw (White Light 
(2022)) gaat u aan de 4-sprong L over het 
betonplatenpad/platanenlaan.    
 

7. Let op!  Na 100 m, waar het gazon aan beide 
zijden breder wordt, loopt u nog 10 m RD  en dan 
gaat u R over het smalle (begroeide) graspaadje 
met rechts hoge struiken en links bremstruiken.  
Volg nu het graspaadje met rechts de hoge 
struiken. Na 200 m, waar u rechts bij grasveld het 
half zwarte gebouw en de hoge terril duidelijk 
ziet, gaat u L over het graspaadje.  Aan de T-
splitsing voor de bosrand gaat u L over het 
smalle graspaadje door een stuk “grasland”. 
(Voor u ziet u de mijnschacht). Negeer zijpaden en 
blijf RD parallel aan de bosrand lopen. Aan de  
smalle asfaltweg/fietspad gaat u bij lantaarnpaal 
nr. 09296 R omlaag. Beneden aan de doorgaande 
weg  gaat u L over het tegelpad me rechts de 
weg. Voorbij grote voormalige 
directeursmijnwoning steekt u voor de rotonde R 
via zebrapad de weg  over en loopt u RD over het 
grindpad met links de parkeerplaatsen. Negeer 
zijweg rechts omlaag. Voorbij de supermarkt Aldi 
gaat u RD en na 10 m bij grote bloempot en halal 
slager gaat u R en ga dan L de brede stenen trap 
omlaag. Steek beneden via zebrapad de weg 
over, ga R en meteen links  komt u weer bij 
Gepetto, de sponsor van deze wandeling, waar u 
binnen of op het terras nog iets kunt eten of 
drinken.   
 

(De Vennestraat is in de weide omgeving bekend 
om zijn vele restaurantjes, cafés en de wekelijkse 
versmarkt op zaterdag).  


