Fietslus 2 Genk (17) – Fietsroute.org
Knooppunten: 72-71-79-74-548-73-72

Van 72 naar 71 (7 km)
We vertrekken aan knooppunt 72, dat zich aan het rond punt aan de Margarethalaan bevindt. Na
de spoorwegbrug kan je (indien je wenst) een kijkje nemen in de heksenschoolmet een heus
heksenkasteel en een tuin vol kruiden. Je fietst nu voorbij deSint-Eventiuskerk in de wijk
Winterslag. De Sint-Eventiuskerkwerd op 11 juni 1938 als hulpkapel in gebruik genomen. Baron
Coppée, directeur van de mijn, gaf deze kerk de naam van zijn patroonheilige: Evence Eventius.
Je komt nu aan het educatiefcompostproject Winterslag. Hier vind je alle documentatie over
composteren: er worden demonstraties gegeven en er is ook een siertuin met 800 soorten irissen
in 100 verschillende kleuren. Even verder staat het R.A.F. monument. In 1941 werd op deze
plaats een Engelse Wellington Bommenwerper neergehaald door het Duitse afweergeschut. Drie
bemanningsleden verloren hierbij het leven. Om hun te gedenken werd in 1970 dit monument
ingehuldigd. Het is een massieve muur, opgetrokken in breuksteen, waarin de herdenkingsteksten
zijn ingemetseld, gebeiteld door Raf Mailleux. Je fietst nu nog een klein stukje
langs natuurreservaat ’t Wiken door het Domein Bokrijk.
Van 71 naar 79 (4 km)
Je fietst verder langs Het Wik en langs de wijk Boxbergheide.
Van 79 naar 73 (4km)
Je komt nu langs het mooie en kleurrijke heidelandschap van deSchemmersberg. Knooppunt 73
bevindt zich aan de rotonde vlakbij hetmijngebouw van Winterslag. In de gevel valt het
familiewapen van baron Coppée op. De mijn van Winterslag heeft de oudste en nieuwste
schachtbok, respectievelijk daterend van 1916 en 196263. Diverse gebouwen en installaties zijn
beschermd bij ministerieel besluit. De mijnsite van Winterslag krijgt een nieuwe bestemming
waarbij het respect voor het verleden gekoppeld wordt aan een nieuwe toekomstige bestemming.
Winterslag wordt Cmine, een site die zich profileert op vlak van creativiteit. Deze creativiteit komt
tot uiting in het toeristische bezoekersaanbod en de nieuwe functies die er ontwikkeld worden: de
Academie voor Media en Design, een designcentrum, atelierruimtes voor ontwerpers en een
Cultuurcentrum. In Winterslag kun je op een hedendaagse wijze het mijnverleden beleven in een
prachtig industrieel decor. Je kunt er kennismaken met creativiteit in verschillende vormen of een
bezoek brengen aan Stockmansblauw. De mijnterril wordt een actief stadspark.
De realisatie van Cmine is in volle gang maar nu al kun je er een filmpje meepikken in de
Euroscoop. Vlak voor het mijngebouw, op de rotonde van de Evence Coppéelaan, ligt het
monument ‘De terril’ met een afgeknotte kegel als grondvlak, omsloten door 9 zuilen uit roestvrij
staal. De acht meter hoge zuilen omsluiten de kegel niet. Ze verwijzen naar een dynamisch Genk
dat nog niet af is.
Van 73 naar 72 (1.5 km)
Je fietst nu verder naar de tuinwijk van Winterslag.

