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FIETSTOCHT GENK EN OMGEVING 

ROUTEGIDS 

 

 

 

**WELKOM** 

Je bent klaar om van start te gaan met de fietsroute naar aanleiding van Rerum Novarum & 100 jaar 

beweging. Deze route is ongeveer 39 km. Voor we vertrekken geven we enkele aandachtspunten en 

tips mee: 

• De route wordt in deze gids stap voor stap beschreven, maar je kunt ook altijd op het kaartje 

zien of je nog op de juiste weg bent. 

• Onderweg krijg je informatie via deze gids, maar op sommige plaatsen staat er ook een 

infobord op de route (in de etalage, aan een omheining, ...). We geven altijd aan waar je zo'n 

infobord precies vindt. Heb je een infobord niet gevonden of is het verdwenen? Op het 

wedstrijdformulier in deze gids vind je een vakje om het ons te melden. 

• Hou je aan de verkeersregels. De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke 

ongevallen. 

• Leef de coronamaatregelen na! Hou afstand van andere deelnemers. Staat er nog volk bij 

een infobord? Wacht tot ze hun route verder zetten vooraleer je zelf tot bij het infobord 

stapt. 

 

**WOORDJE VAN ONZE VOORZITTER** 

Rik Bloemen, voorzitter van beweging.net Limburg, verwelkomt u op deze 

fietstocht. Scan deze QR-code in om zijn ingesproken boodschap te 

beluisteren. 

 

**SPEEL MEE MET ONZE WEDSTRIJD** 

• Speel onderweg mee en maak kans op enkele toffe prijzen! 

o Gedurende deze fietstocht stellen we 7 kwisvragen. Voornamelijk voor de 'fun', maar 

je kunt ook meespelen om prijzen te winnen. De antwoorden vind je terug op de 

infoborden, dus aandachtig lezen is de boodschap. 

o Goede antwoorden leveren punten op. Per domicilieadres geldt enkel de eerste 

volledige deelname om mee te spelen met de wedstrijd. De antwoorden vul je in op 

het antwoordformulier achteraan deze routegids. 

o Als er op een stopplaats een wedstrijdvraag is, wordt dit in de routegids aangegeven 

met de vermelding “WEDSTRIJDVRAAG” + de nummer van de vraag. 
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**PRAKTISCHE UITLEG VOORAF** 

• Om van stopplaats tot stopplaats te geraken, krijg je in 

deze gids telkens een reeks routebeschrijvingen. Als titel 

geven we aan waarheen de route leidt. 

• Als je bent aangekomen op de stopplaats, omschrijven 

we altijd duidelijk of er een infobord op die locatie 

aanwezig is en waar je dat dan precies kan terugvinden. 

Indien er geen infobord is, staat de info in deze routegids 

zelf. 

• Tijdens deze tocht nemen we je mee in 100 jaar 

beweging.net en de verhalen van onze 

partnerorganisaties. Je vindt onderweg twee soorten 

borden: 

1. WITTE BORDEN MET GROENE BAND IN HET MIDDEN 

EN PAARSE BALK ONDERAAN: deze borden zijn op de één of andere manier gelinkt aan de 

plaats waar je dit bord aantreft. Aan de hand van de link, krijg je een beetje uitleg over de 

plaats, over onze geschiedenis of over één van onze partners. 

2. PAARSE BORDEN MET DE GROENE VLAGGENLIJN 

ONDERAAN: de voorbije 100 jaar, en nu nog steeds, 

heeft de beweging ingezet op diverse thema's. We 

hebben 13 thema's uitgewerkt waarbij je de korte inhoud 

op het infobord aantreft. Voor meer info (ook als 

audiofragment beschikbaar) scan je de QR-code in. 

De 13 infoborden zijn NIET ALLEMAAL in deze route 

terug te vinden, maar zijn verdeeld over de 3 

verschillende routes van beweging.net Limburg. Wie niet 

van plan is om ook de andere routes nog te volgen op 

een ander moment (je hebt daarvoor tijd tot 30 juni) kan 

alle info van deze 13 thema's terugvinden via een link op 

de pagina van een ander thema. 

 

**ROUTE NAAR STARTPLAATS** 

De fietsroute start bij Groep INTRO (Sint-Martensbergstraat 34, 3600 Genk). Een overzichtsplannetje 

van de hele route vind je achteraan in deze routegids. 

 

**INFOBORD** 

Je vindt een eerste infobord aan de voorkant, tegen de omheining van het sportpleintje. 

**WEDSTRIJDVRAAG 1** 
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**ROUTE NAAR ACV-KANTOOR GENK** 

• Tijd om te vertrekken. Als je onderweg even van de route afwijkt, is dat niet zo erg. Zorg 

alleszins ervoor om dan via de kortste weg terug op de blauwe lijn van je plannetje terecht te 

komen. 

• Draai je met de rug naar het gebouw van Groep Intro; ga dan linksaf tot op het einde van de 

Sint-Martensbergstraat; 

• Ga rechtsaf de Stoffelebergstraat op; 

• Op het einde van de Stoffelbergstraat rechtsaf = Winterslagstraat; 

• Op het einde ga je rechtsaf = Europalaan; 

• Aan de eerste rotonde (ingang station) blijf je de Europalaan volgen; 

• Aan de tweede rotonde ga je linksaf = Eerste Cyclistenlaan; 

• Aan de rotonde linksaf = Dieplaan; 

• Even verderop aan de rechterkant, Dieplaan 19, is je volgende stopplaats. 

 

 

**INFOBORD** 

Je vindt het infobord in de etalage van het ACV-kantoor, Dieplaan 19. 

**WEDSTRIJDVRAAG 2** 

**DOE OOK MEE AAN DE ACV-KWIS** 

Op het infobord van het ACV staat onderaan rechts een QR-code waarbij je kan meespelen met hun 

eigen wedstrijd. Scan de code en doe mee. Ook de andere QR-codes op de infoborden zijn de moeite 

om eens in te scannen en meer informatie te vernemen. 



Routegids Fietstocht Genk en omgeving - p. 4 
 

**ROUTE NAAR ALTERNATIEF VZW** 

• Volg nog even de Dieplaan en ga rechts aan de rotonde = Centrumlaan; 

• Op het einde links meedraaien = Grotestraat; 

• Ga de tweede straat linksaf = Stationsstraat; 

• Ga de eerste straat rechtsaf = Molenstraat; 

• Ga aan het eerste kruispunt linksaf = Albert Remansstraat / Burgemeester Bijnenslaan; 

• Aan de rotonde steek je recht de Europalaan over, volg links de Weg Naar As mee; 

• Ongeveer 500 meter verderop ligt je volgende stopplaats aan de linkerkant: Alternatief 

vzw,Weg Naar As 91. 

 

 

**INFOBORD** 

Je vindt het infobord vooraan bij Alternatief vzw (Weg Naar As 91), vlak aan de ingang. 

Ben je onderweg aan een verfrissing toe en zijn we open op het moment 

dat je hier passeert tijdens je fietstocht? Kom dan langs in onze bistro 

“mijn bord”. Wij mogen je door corona nog niet ontvangen, maar we kun- 

nen je wel een gratis take-away drankje aanbieden ter waarde van maxi- 

mum 3 €. Vermeld de code **"RNWF"** (rerum novarum wandeling fiets- 

tocht) en wij bedienen je graag. 

Ben je van Genk en omstreken? En wil je onze huis-aan-huis catering 

beter leren kennen? Wij hebben een documentje voor je klaar liggen dat 

je hiervoor kan invullen. 

Openingsuren Bistro "Mijn bord", elke werkdag van 8.30 tot 15 uur. 

Groetjes van horecateam Christel, Frank, Hilde, Nancy, Brigitte, Vero. 

 

P.S. Bij onze wedstrijd zijn waardebonnen te winnen voor “Mijn bord” … 

**ROUTE NAAR FAMILIEHULP GENK** 
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• Je volgende stopplaats is vlakbij: vlak aan de overzijde heb je de Welzijnscampus Portavida; 

• Ga nog een klein stukje verder over de Weg Naar As tot net voorbij de gebouwen van 

Portavida; 

• Daar vind je rechts de weg waar auto's van deze campus komen met vlak erachter een 

fietspad in twee richtingen; 

• Ga hier rechtsaf en je ziet onmiddellijk het tweede gebouw rechts als je stopplaats = 

Familiehulp Genk op nr. 23. 

**INFOBORD** 

Ga de parking van Familiehulp op. Je vindt het infobord aan het ijzeren hekwerk aan de ingang van 

het gebouw. 

**WEDSTRIJDVRAAG 3** 

**ROUTE NAAR VRIJ CLB GENK** 

• Verlaat de Welzijnscampus en draai rechtsaf zodat je verder de Weg Naar As volgt; 

• Aan het kruispunt met de Brethelstraat ga je linksaf de Brethelstraat in; 

• Steek het kruispunt met de Reinpadstraat over; 

• Aan het volgende kruispunt ga je rechtsaf = Mosselerlaan; 

• Blijf de Mosselerlaan volgen tot aan de rotonde; 

• Aan de rotonde neem je de tweede straat (= schuin links voor je), dit is de Emiel Van 

Dorenlaan; 

• Ga de eerste straat rechtsaf = Zevenbonderstraat; 

• Onmiddellijk op de hoek links is je volgende stopplaats, bij het Vrij CLB. 

 

**INFOBORD** 

Ga de parking van Vrij CLB op. Je vindt het infobord achter één van de ramen aan de rechterzijde van 

het gebouw. 

**WEDSTRIJDVRAAG 4** 

**ROUTE NAAR FIETSBIEB OUDSBERGEN** 
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• Ga verder over de Zevenbonderstraat; 

• 100 meter verderop kom je op één van de routes van het fietsroutenetwerk Limburg; 

• Nu volg je de blauwe bordjes naar knooppunt 508; 

• Aan knooppunt 508 volg je de bordjes naar knooppunt 512; 

• Vanaf nu naar knooppunt 39; 

• Vervolgens naar knooppunt 529; 

• Aan knooppunt 529 NIET meer verder het fietsroutenetwerk volgen; 

• Aan knooppunt 529 aangekomen ga je linksaf = richting knooppunt 70 (maar enkel dit eerste 

pijltje volgen; 

• Als je van dit vrijliggend fietspad terug op de weg komt, links / rechtdoor Industrieweg-Zuid 

volgen; 
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• Volg Industrieweg-Zuid tot op het einde; 

• Ga linksaf = Weg naar Zwartberg; 

• Na ongeveer 1 km eerste straat rechtsaf aan apotheek Van Thoor = Resedastraat (enkele 

doodlopende straatjes voordien tellen niet mee); 

• Ga eerste straat linksaf = Violastraat; 

• Je passeert eerst de Korenbloemstraat en dan kom je aan het kruispunt met de 

Petuniastraat; 

• Ga rechtsaf de Petuniastraat in, onmiddellijk aan de linkerkant ligt de Fietsbieb van 

Oudsbergen op nr. 15. 

**INFOBORD** 

Je vindt het infobord achter het raam van de Fietsbieb zelf. 

**WEDSTRIJDVRAAG 5** 

**ROUTE NAAR KINDERDAGVERBLIJF DE SPEELBOOM** 

• Volg NIET verder de Petuniastraat, maar draai om en ga terug naar het kruispunt; 

• Ga rechtsaf = Lavendelstraat; 

• Aan het kruispunt met de Zonnebloemstraat steek je recht over (Lavendelstraat verandert 

van naam en wordt Irisstraat); 

• Op het einde van de Irisstraat linksaf = Heidebloemstraat; 

• Op het einde van de Heidebloemstraat rechtsaf = Weg naar Zwartberg; 

• Aan het kruispunt met verkeerslichten ga je rechtsaf = Weg Naar Meeuwen; 

• Eerste straatje links op 50 meter negeren, volgende straat op ongeveer 200 meter moet je 

linksaf = Weg Naar Houthalen (weg is aangeduid met een blauw bordje naar knooppunt 75); 

• de Weg naar Houthalen gaat over in de Zalmstraat, blijf deze rechtdoor volgen; 

• Aan het kruispunt (met Baarsstraat - Grote Heide) steek je recht over en blijf je de Zalmstraat 

volgen; 

• Aan het kruispunt met de Forelstraat steek je recht over = Edelweisstraat; 

• De Edelweisstraat blijven volgen tot op het einde; 

• Op het einde van de Edelweisstraat is er een splitsing = Lindeplein; 

• Volg het Lindeplein rechts; 

• Neem de eerste straat rechts = Kastanjestraat; 

• 100 meter verderop aan de linkerkant bereik je de volgende stopplaats, Kinderdagverblijf De 

Speelboom, Kastanjestraat 7. 
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**INFOBORD** 

Je vindt het infobord in de etalage van kinderdagverblijf De Speelboom, Kastanjestraat 7. 

**WEDSTRIJDVRAAG 6** 

**ROUTE NAAR KASTEEL ENGELHOF, HENGELHOEF** 

• NIET verder rijden in deze straat, maar omdraaien; 

• Ga de Kastanjestraat terug tot op het Lindeplein en volg hier rechtsaf mee; 

• Op het einde van het Lindeplein rechts meevolgen = Tulpenstraat; 

• De Tulpenstraat is een heel lange straat (ongeveer 2,5 km), blijf deze helemaal tot het einde 

volgen; 

• Op het einde van de Tulpenstraat ga je vlak voor het kruispunt met de Donderslagweg links 

de Hengelhoefdreef in = volg hier de blauwe bordjes van het fietsroutenetwerk naar 

knooppunt 74; 

• Na ongeveer 500 meter vind je de volgende stopplaats aan je rechterkant = Kasteel Engelhof 

(Hengelhoef). 

 

**INFOBORD** 

Je vindt het infobord aan het raam van de inkomhal van kasteel Engelhof. 

P.S. Het zomerterras op de binnenkoer is open op zaterdag, zondag en feestdagen van 11 tot 18 uur 

(enkel bij droog weer). Geniet van een lekker hapje en drankje, midden in het groen! 
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**ROUTE NAAR CAMPING HOLSTEENBRON** 

• Volg verder het fietsroutenetwerk naar knooppunt 74; 

• Ga nu naar knooppunt 79; 

• Ga nu rechtsaf = richting knooppunt 305, maar NIET blijven volgen tot aan dat knooppunt; 

• Na ongeveer 1 km op deze route is er een bordje dat aangeeft dat knooppunt 305 rechtdoor 

is, met hierboven een bordje van Camping Holsteenbron linksaf; 

• Volg het pijltje Camping Holsteenbron linksaf, waar bordje "gevaarlijke afdaling" staat; een 

fietspad in beton of asfalt verandert hier voor enkele kilometers in verharde grond of 

kiezelweg; 

• Op het einde van de daling ga je linksaf, je volgt nu de blauwe bordjes met aanduiding van 

fietspad naar camping = Hengelhoefseweg; 

• Na enkele wegwijzerbordjes is er een bordje dat rechts naar de ingang van de camping wijst; 

• Je gaat NIET de camping op, je stopplaats is vlak naast de ingang van Camping Holsteenbron. 

 

**INFOBORD** 

Je vindt het infobord aan de omheining, rechts van de ingang van de camping. 

**ROUTE NAAR CASA PAPA GIOVANNI** 

• Volg NIET verder langs de omheining van de camping, maar met je rug naar de ingang van de 

camping ga je 20 meter ervan weg en dan rechtsaf de kiezelweg waarvan het begin 

aangegeven staat met een verkeersbord "30" (maximumsnelheid 30 km/u); 

• Deze weg blijven volgen tot aan het eerstvolgend kruispunt met een echte straat; 

• Ga op het kruispunt linksaf = Kapelbergweg; 

• Bocht naar rechts in de Kapelbergweg volgen, en op het einde van de Kapelbergweg linksaf = 

Molenweg; 

• Blijf de Molenweg rechtdoor volgen, deze verandert onderweg van naam in Moleneindeweg; 

• Aan de rotonde volg je rechtdoor = Zonhoverweg; 

• Blijf de Zonhoverweg rechtdoor volgen tot aan de volgende rotonde; 

• Ga recht over de rotonde = Noordlaan; 

• Ongeveer 400 meter verderop aan de rechterkant ligt je volgende stopplaats = Casa Papa 

Giovanni, Noordlaan 111, 3600 Genk. 
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(vervolg van het kaartje) 

 

**INFOBORD** 

Je vindt het infobord naast de toegangsdeur vooraan, vastgemaakt aan het ijzerwerk met kasseien. 

**WEDSTRIJDVRAAG 7** 
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**ROUTE NAAR EINDPUNT** 

• Vervolg je weg op de Noordlaan tot aan de rotonde; 

• Volg vanaf hier het fietsroutenetwerk naar knooppunt 72; 

• Aan knooppunt volg je de borden richting knooppunt 249, maar niet tot aan het knooppunt 

zelf; 

• Draai achter de kerk om, en dan rechtsaf de Kerkstraat in; 

• Vanaf hier NIET langer richting 249 volgen; maar rechtdoor de Kerkstraat blijven volgen; 

• Steek de Oostlaan en Vennestraat over; nu verandert de straatnaam naar Kuilenstraat; 

• Ga over de fietsbrug en volg op het einde van de fietsbrug links de Kuilenstraat verder aan de 

andere kant van de Westerring; 

• Ga de eerste straat rechtsaf = nog steeds de Kuilenstraat; 

• Volg de Kuilenstraat helemaal tot op het einde; 

• Ga rechtsaf de Sint-Martensbergstraat in; 

• Na 250 meter ben je terug op de startplaats van deze fietsroute = eindpunt. 

 

**OPMERKINGEN** 

Een infobord onderweg verdwenen? Een routebeschrijving die duidelijker kan? Iets anders dat je ons 

nog wil vertellen? Laat het ons zeker weten. Geef je reactie op het wedstrijdformulier (ook als je niet 

aan de wedstrijd deelgenomen hebt)! 

 

**ANDERE ROUTES** 

Goesting in nog meer routes? Naast deze fietsroute in Genk zijn er ook nog twee routes in Hasselt: 

een wandelroute in Hasselt centrum van 4,5 km en een fietstocht in Hasselt en omgeving van 37 km. 

Alle info op onze website www.beweging.net/renolimburg. 

En misschien tot binnenkort ... 
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WEDSTRIJDFORMULIER 

De wedstrijd loopt van 13 mei tot en met 30 juni 2021. Enkel de eerste deelname per adres komt in 

aanmerking om mee te spelen met de wedstrijd. Winnaars worden begin juli bekendgemaakt via 

onze website en persoonlijk op de hoogte gebracht. Vermeld dus duidelijk je contactgegevens op dit 

formulier! (Volledig wedstrijdreglement op www.beweging.net/renolimburg) 

Naam:   ____________________________________________________ 

Straat + nr.:  ____________________________________________________ 

Postnr. + gemeente: ____________________________________________________ 

Mailadres:  ____________________________________________________ 

**WEDSTRIJDVRAAG 1** 

Wat is de baseline van Groep INTRO? 

___________________________________________________________________________ 

**WEDSTRIJDVRAAG 2** 

Hoeveel bedraagt het verschil in Belgische franken tussen het minimumloon van mannen en 

vrouwen volgens de illustratie op het infobord van ACV? 

___________________________________________________________________________ 

**WEDSTRIJDVRAAG 3** 

Op welke dag gebeurde het bombardement op Mortsel, dat een bepalende rol speelde bij de 

ontstaansgeschiedenis van Familiehulp? 

___________________________________________________________________________ 

**WEDSTRIJDVRAAG 4** 

Zet de volgende acties in chronologische volgorde: nummer van 1 (oudste) tot 4 (jongste). 

       Armendokters gaan één keer per maand de gemeenteschool bezoeken 

       Vanaf dat jaar wordt ook advies geven belangrijk zodat leerlingen onder de beste 

              voorwaarden aan de lessen kunnen deelnemen 

       Hygiënisten pleiten voor een permanent schooltoezicht 

       Ontstaan van de eerste centra voor beroepsoriëntering 

**WEDSTRIJDVRAAG 5** 

Hoeveel uitleenpunten heeft de Fietsbieb momenteel in Limburg? (Omcirkel het juiste antwoord) 

12  36  70 

**WEDSTRIJDVRAAG 6** 

Welk van onderstaande antwoorden is correct? (Kruis het juiste antwoord aan) 

       Familiehulp biedt met 90.000 medewerkers zorg en ondersteuning aan 13.000 klanten in Vlaanderen en Brussel 

       Familiehulp biedt met 31.000 medewerkers zorg en ondersteuning aan 90.000 klanten in Vlaanderen en Brussel 

       Familiehulp biedt met 13.000 medewerkers zorg en ondersteuning aan 90.000 klanten in Vlaanderen en Brussel 
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**WEDSTRIJDVRAAG 7** 

Hoeveel lidverenigingen uit Vlaanderen en Brussel zijn momenteel bij het IC aangesloten? (Omcirkel 

het juiste antwoord) 

30  120  350 

**SCHIFTINGSVRAAG** 

100 jaar beweging vieren we gepast door de 

kurken te laten knallen. En die kurken gooien 

we uiteraard niet bij het restafval, maar 

sorteren we voor recyclage. Ze worden 

opnieuw grondstof, voor bijvoorbeeld 

isolatiemateriaal. Beweging.net Limburg 

zamelde de voorbije 5 jaar al meer dan 2,5 

miljoen kurken in! 

Op de foto hiernaast zie je een bokaal gevuld 

met slechts een klein aantal kurken. En nu 

onze vraag: Geef het gewicht van de 

compositie op de foto, dus bokaal + kurken. 

Gewicht = ________ kg, ________ gr. 

Te winnen: 

2x waardebon 25 euro van “Koe-Vert” (Kiewit) + 2x waardebon 25 euro van “Mijn bord” (Genk) 

Plooi deze pagina in drie met onderstaand adres naar de buitenzijde en stop je formulier zo in de 

brievenbus van Groep INTRO op het eindpunt van je fietsroute. Bedankt! 

Opmerkingen over de route en/of infoborden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Aan Groep INTRO 

      Sint-Martensbergstraat 34 

      3600 Genk 


