
Wandeldriedaagse Dag 1:  
Historisch wijerlandschap met een snuifje cultuur 

 
Domein Kiewit 
Het statige heren- en koetshuis onthalen je met grandeur in dit Engelse park. Een wandeling over avontuurlijke 

knuppelpaden doet je poelen en vijvers van dichtbij beleven en de geschiedenis van het domein ontdekken. Kom zeker nog eens 
met het hele gezin terug naar de kinderboerderij met speeltuin, smul van een picknick aan de parkvijver of ontdek het mysterie 
van Kiewit. In het Natuurpuntwinkeltje in het ‘kasteeltje’ vind je leuke natuurspulletjes. 
www.dewijers.be/nl-bokrijk-kiewit  

Fietsen door het Water & Bokrijk 
Terecht verkozen tot één van ’s werelds mooiste plekjes: Fietsen door het Water. Het water op ooghoogte zorgt voor 

een unieke natuurbelevenis. Door het uitgestrekte vijverlandschap bereik je het interactieve Openluchtmuseum.  Al in 1252 
werd er voor het eerst melding gemaakt van ‘Buscurake’. Het zou echter tot 1938 duren voor de Provincie Limburg eigenaar 
werd van de site en tot 1953 vooraleer de plannen om een Openluchtmuseum te bouwen officieel werden.  De wandelroute 
loopt over stukken van de oude historische wal rond Bokrijk uit de 13e eeuw. 
www.dewijers.be/nl-bokrijk-kiewit 

Arboretum Bokrijk & Het Groene Huis 
Het arboretum van Bokrijk werd aangelegd begin jaren zestig. Aanvankelijk systematisch gerangschikt, in de jaren ’80 

omgevormd tot een mooie landschappelijke tuin. Het huidige arboretum is zo’n 18 ha groot en is opgebouwd uit een 
landschappelijk gedeelte, een moerastuin en een bosarboretum. Verscholen in het arboretum ligt ‘Het Groene Huis’, waar 
vroeger het Provinciaal Natuurcentrum zetelde. Na hun verhuis vormde kunstenaar Krijn de Koning het om tot een kunstwerk: 
hij stripte het gebouw van binnenuit en laat het nu als ruïne deel worden van het arboretum. 
www.bokrijk.be 

Het Wik 
We wandelen hier langs de rand van het vijvercomplex Het Wik. Dit natuurgebied is slechts voor een klein deel 

toegankelijk. De natte kern van Het Wik bestaat uit 19 vijvers. Deze werden lang geleden aangelegd voor viskweek of zijn het 
gevolg van de vroegere ijzerertswinning. De Zusterkloosterbeek voorziet alle vijvers van water via een ingenieus systeem van 
grachten, sloten, sluizen en overlopen. Sinds de jaren ’90 zorgt Natuurpunt voor het beheer. 
www.natuurpunt.be/natuurgebied/het-wik 

Schemmersberg 
De Schemmersberg is een heide- en duinengebied van 40 ha groot. De naam is afgeleid van het middelnederlands 

‘schim’ wat schaduw betekent. De zandkuil die je onderweg tegenkomt, is het restant van een oude zandgroeve (1961-1970). 
Hier werd zand gewonnen en wetzand geproduceerd. Wetzand diende om zandasfalt mee te maken.  
www.visitgenk.be/nl/wandelen/schemmersberg 

Terril Winterslag 
Net voor je het bos uitloopt zie je aan je linkerkant de terril van Winterslag. Terrils zijn een ophoping van steenafval als 
bijproduct van de ondergrondse mijnbouw. In Winterslag waren oorspronkelijk drie mijnterrils. Tussen 1966 en 1992 

werd uit deze oude terrils nog 10 – 15% steenkool gerecupereerd. Hierdoor werden de drie terrils herleid tot één grote. De terril 
van Winterslag is maar liefst 163 meter hoog.  

Turkse moskee Fatih Camii 
In 2018 opende de vernieuwde Fatih moskee in Genk officieel haar deuren. De oorspronkelijke moskee die hier stond 

was één van de oudste moskeeën van Limburg. De huidige moskee - met minaret en koepel - is maar liefst 1.600 m² groot en 
heeft een capaciteit van 1.000 gelovigen. Breng een virtueel bezoek via: https://my.matterport.com/show/?m=wmYN4ZtDzjR 

Stiemer 
Deze gekanaliseerde beek is 16 km lang en voorziet in haar loop de vijvers van De Maten van water om uiteindelijk in 

Diepenbeek in de Demer uit te monden. De naam zou Keltisch zijn (‘steymer, sitmer, steymara’ = beek). Met het project 
‘Ontwikkeling van de Stiemervallei’ wil de stad Genk de Stiemervallei opwaarderen tot een blauw-groene levensader doorheen 
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de stad.   
www.stiemervallei.be 

Slagmolen 
Deze watermolen werd reeds in 1523 gebouwd door het lakenambacht van Hasselt. In de volmolen werd vilt 

vervaardigd op basis van wol. Vanaf 1645 produceerde men hier koorden van vlas en hennep en olie uit raap- en koolzaak. 
Tussen 1843 en 1955 deed de molen uiteindelijk dienst als korenmolen. Na restauratie in 1986 is de molen opnieuw in bedrijf. 

De Maten 
De Maten is een van de oudste natuurgebieden in Vlaanderen met nog een authentiek snoer van vijvers. Voor 

viswinning werden hier eeuwen geleden maar liefst 35 vijvers aangelegd. Vis was immers een waardevolle bron van eiwitten in 
deze regio met arme zandgronden. Natuurpunt Genk en Diepenbeek herstellen hier het landschap van open heidevelden met 
stuifduinen en gagelstruwelen. Ook de vijvers met rietkragen en moeraszones krijgen alle kansen.  
www.dewijers.be/nl-slagmolen 

Meer weten over De Wijers? Ga naar www.dewijers.be 
We bedanken graag Natuurpunt, Limburgs Landschap, Agentschap voor Natuur en Bos en alle publieke en private eigenaars 
voor hun samenwerking aan de Wandeldriedaagse De Wijers. Het is dankzij hen dat dit landschap elke dag opnieuw zo goed 
beheerd wordt. 
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