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Afrit 30 Midden Limburg
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ENERGIEGEBOUW
- C-mine bezoekersonthaal & C-mine shop
- C-mine cultuurcentrum
- C-mine designcentrum
- Barenzaal
8
- C-mine expeditie
- Brasserie Basic
- Fietsverhuur

2

LUCA SCHOOL OF ARTS - CAMPUS C-MINE

3

LAMPISTERIE
- Euroscoop
- Ciné Città
- Wok Plaza
- Speelmijntje
- Mijn-Erfgoed

4

PAARDENSTALLEN
- Painting with Light
- Curaedis

5

STUDIO PIETER STOCKMANS

6

C-MINE CRIB

7

DEUSJEVOO
- Deusjevoo
- FabLab
- Mitch & Mates
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E314 Antwerpen - Leuven
Brussel- Aken

Afrit 31 Genk Centrum

C-MINE BEZOEKERSONTHAAL: C-Mine 10b2 - 3600 Genk | T +32 (0)89 65 44 90 | visit@genk.be
OPENINGSUREN: maandag: 13-17u | dinsdag - zondag: 10-17u | gesloten op Kerstmis en Nieuwjaar
C-MINE CRIB: C-Mine 12 - 3600 Genk | T +32 (0)89 20 17 00 | info@c-minecrib.be
GPS: C-mine - 3600 Genk of Evence Coppéelaan 91 - 3600 Genk

VESPA VERHUUR

1

Bushalte ‘Genk C-mine’ stadlijn G8 en avondlijn G3

2

Bushalte ‘Genk Esserslaan’ lijn 31 en 47

OP DE SITE
ENERGIEGEBOUW

In het indrukwekkend gerestaureerde energiegebouw vind je nog
machinezalen vol tandwielen, raderwerken en wijzerplaatsen. Na
de renovatie kreeg het gebouw een nieuwe bestemming: het biedt
nu plaats aan C-mine bezoekersonthaal, C-mine expeditie, C-mine
cultuurcentrum, C-mine designcentrum, een brasserie en de prachtige Barenzaal.

GELIJKVLOERS
• C-mine bezoekersonthaal & shop
Hier kan je terecht met al je vragen over wat er te beleven valt op
en rond C-mine en in Genk. Ook voor reservaties en tickets kan je
hier terecht. En wandel zeker eens binnen in de C-mine shop.
+32 (0)89 65 44 90 | visit@genk.be
www.visitgenk.be
Openingsuren: ma 13u-17u | di-zo 10u-17u
gesloten op Kerstmis & Nieuwjaar

• C-mine cultuurcentrum
Theater, dans, muziek, literatuur, comedy,… alle genres komen
aan bod in het indrukwekkende programma van C-mine cultuurcentrum. Wandel ook de tentoonstellingsruimte binnen voor een
interessant aanbod van expo’s.
+32 (0)89 65 50 00
www.c-minecultuurcentrum.be

• Honger of dorst?
Bij Brasserie Basic vind je een stevig mijnwerkersmenu, maar evengoed een lichte lunch of tapas.

VERDIEPING 1
• C-mine expeditie
C-mine expeditie is een uniek belevingsparcours, dat al je zintuigen
zal prikkelen. Ga mee in de oude ventilatietunnel van de mijn, tot
in de nok van de grote schachtbok. De avontuurlijke tocht dompelt
je onder in de boeiende verhalen over de mijn in al zijn vormen.
www.c-mine-expeditie.be

• C-mine designcentrum
In C-mine designcentrum maak je laagdrempelig kennis met
design in al zijn facetten. Jonge ontwerpers krijgen er een platform, maar ook grote namen stellen er regelmatig tentoon. Er is ook
ruimte voor design events en workshops.
www.c-mine.be

• Barenzaal
De voormalige elektriciteitscentrale van C-mine vormt het schitterende decor voor de organisatie van congressen, seminaries,
beurzen en events. Er is geen vrije toegang maar de maandelijks
gidsbeurt passeert er wel, meer info bij C-mine bezoekersonthaal.

IN DE BUURT
LUCA SCHOOL OF ARTS CAMPUS C-MINE

LUCA School of Arts is gelegen in een nieuwbouw aan het C-mine
plein. Studenten kunnen kiezen voor de afstudeerrichtingen Productdesign, Fotografie, Animatiefilm, Communicatie- & Multimedia Design
(Interaction Design & Game Design) en Televisie- Film.
www.luca-arts.be

LAMPISTERIE

In de voormalige bad-en lampenzalen ga van je vandaag gezellig naar de film, in één van 10 cinemazalen van Euroscoop. Maar
je vindt er ook de nieuwe vleugel van incubator C-mine Crib, de
kantoren van erfgoedcel Mijn-Erfgoed en een binnenspeeltuin. Voor
een hapje en drankje kan je terecht bij Ciné Città of Wok Plaza.
www.euroscoop.be | www.c-minecrib.be | www.speelmijntje.be |
www.erfgoedcelmijnerfgoed.be | www.cinecitta.be | www.wokplaza.be

PAARDENSTALLEN

In de voormalige paardenstallen van de mijn is bedrijf Painting with
Light gevestigd. Ze zijn gespecialiseerd in het maken van lichtontwerpen voor de entertainmentindustrie en voor architecturale toepassingen. De overige kantoren worden verhuurd aan innovatief
zorgbedrijf Curaedis.
www.paintingwithlight.be

STUDIO PIETER STOCKMANS

In het voormalige metaalmagazijn is het atelier, shop en exporuimte
van Studio Pieter Stockmans gevestigd. Je kan er het werk van
de internationaal gerenommeerde ontwerper Pieter Stockmans
bewonderen. In de shop vind je serviesgoed, decoratie-items en
geschenkdozen. In de exporuimte stelt hij zelf regelmatig tentoon
met vrij werk, of geeft hij een podium aan andere beloftevolle kunstenaars en ontwerpers.
www.pietstockmans.com

C-MINE CRIB

C-mine Crib is een incubator voor starters en huisvest meer dan veertig creatieve en innovatieve bedrijven en ondersteunt hen in hun
groei. Er hangt een enthousiaste en ongedwongen sfeer. C-mine crib
is niet vrij toegankelijk maar een bezoek met gids is wel mogelijk na
reservatie.
www.c-minecrib.be

DEUSJEVOO & CO

In het Noorden van de site ligt het architecturale bedrijfsgebouw van
Deusjevoo. Het team ontwerpt straffe en originele tv-decors, beursstanden, interieurs en tentoonstellingen. In het gebouw houden ook
enkele andere bedrijven in de creatieve sector kantoor. Daarnaast
vind je maakruimte ‘FabLab’ terug in dit gebouw.
www.deusjevoo.be

VENNESTRAAT

C-mine en de Vennestraat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
In deze oude commerciële straat van de steenkoolmijn vind je sfeervolle en authentieke restaurantjes en bars terug van alle windstreken.
Aangevuld met een designwinkel, galerie en foodshops is het een
heerlijke straat om te vertoeven. Iedere zaterdagvoormiddag is er
een versmarkt en is de straat autovrij.
www.vennestraat.be

MIJNCITÉ VAN WINTERSLAG
De tuinwijk van Winterslag huisvestte de werknemers van de mijn en
hun gezinnen. Iedere “klasse” van werknemer kreeg een huis in een
specifieke stijl. De bijzondere architectuur is de moeite om te ontdekken, net als de groene lanen met hoge bomen.
Hotspots
• Galleriet.Finse | galerie
Vennestraat 187 | www.galleriet.be
• The Box | pop-up ruimte
Vennestraat 127 | www.theboxgenk.be
• OJA | design & giftshop
Vennestraat 145 | www.oja.be
• Mar et Mar | antiek & upcycling shop
Wilde Kastanjelaan 19 | www.mar-et-mar.be
Eten & drinken
Vraag naar het boekje “Soul Food in de Vennestraat” aan C-mine
bezoekersonthaal en ontdek de vele adresjes in de buurt
Vespaverhuur
• Tweewielschop Ventempel
www.tweewielshop.be
+ (0)89 35 35 76 | tweewielshop@telenet.be
• Vespadiscovery
www.vespadiscovery.com
+ (0)471 27 27 75 | info@vespadiscovery.com
Fietsverhuur
Zonder reservatie bij C-mine bezoekersonthaal van 1 april t.e.m.
30 september
di tem zondag vanaf 10 uur | maandag vanaf 13 uur
(zolang de voorraad strekt)
10 euro per fiets (enkel damesfietsen ter beschikking)
+32 (0)89 65 44 90 | visit@genk.be

