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C-mine omgevingsplan
C-MINE BEZOEKERSONTHAAL: C-Mine 10b2 - 3600 Genk | T +32 (0)89 65 44 90 | c-minebezoekersonthaal@genk.be
OPENINGSUREN: maandag: 13-17u | dinsdag - zondag: 10-17u | gesloten met Kerstmis en Nieuwjaar
GPS: C-mine - 3600 Genk of Evence Coppéelaan 91 - 3600 Genk

OP DE SITE
Energiegebouw

De vroegere energiegebouwen zijn schitterend gerenoveerd en
hebben een nieuwe bestemming gekregen.
Hier vind je nu:
C-mine bezoekersonthaal. Wil je weten wat er op de site
te beleven is of ben je op zoek naar leuke activiteiten in Genk
of omgeving? Hier kan je terecht met al je vragen. Ook voor de
aankoop van tickets en reservaties voor voorstellingen en
activiteiten moet je hier zijn.
C-mine bezoekersonthaal, C-Mine 10b2,
T +32 (0)89 65 44 90, c-minebezoekersonthaal@genk.be,
www.c-mine.be, www.visitgenk.be
C-mine cultuurcentrum breidde hier uit met twee nieuwe zalen
en een tentoonstellingsgalerij. Het beste op het vlak van theater,
dans, muziek, literatuur en comedy staat hier op het podium.
C-mine cultuurcentrum, C-Mine 10b1, T +32 (0)89 65 50 00
www.c-mine.be, www.visitgenk.be

1ste verdieping

De Barenzaal
De prachtige barenzaal, vroegere machinezaal van de
electrische centrale, vormt met een uniek inrichtingskarakter
een schitterend decor voor de organisatie van congressen,
seminaries, beurzen en andere activiteiten.
C-mine expeditie
Dit belevingstraject vertrekt vanuit de zintuiglijke ervaring van de
bezoeker. Door aanwezige ondergrondse tunnels en ruimtes met
elkaar te verbinden is een parcours ontstaan dat de bezoekers
uiteindelijk tot bij de grote schachtbok brengt die ze als orgelpunt
kunnen beklimmen. Hierna duikt de wandeling weer onder het
plein en eindigt in de centrale inkomhal van C-mine.
C-mine designcentrum
C-mine designcentrum biedt ruimte aan individuele bedrijven of
organisaties. Deze bedrijven gaan, elk vanuit hun eigen invalshoek, gezamenlijk op zoek naar toekomstgerichte innovatiemogelijkheden die hun positie versterken en die leiden naar toekomstgerichte vernieuwende producten en diensten.
Zin in een hapje of een drankje? Ook daarvoor kan je in het
Energiegebouw terecht.

Media, Arts & Design-Faculty

De Media, Arts & Design-Faculty is een afdeling van de Katholieke
Hogeschool Limburg (KHLIM). Hier kan je opleidingen volgen in
onder andere de Audio-Visuele sector, de beeldende kunst,
produktdesign, communicatie en multimedia.
MAD-Faculty, C-Mine 5, T +32 (0)89 30 08 50, www.khlim.be

RONDOM DE SITE
Lampisterie

De voormalige badzaal herbergt een bioscoop met 10 zalen, het
Italiaans restaurant Ciné Città, een Oosters restaurant Wok plaza,
het healthcentrum Q-sports en een binnenspeeltuin.
Ook Mijn Erfgoed en Nascom zijn hier ondergebracht.
Euroscoop Genk, C-Mine 1,
T +32 (0)89 30 80 00, www.euroscoop.be, genk@euroscoop.be
Restaurant Ciné Città, C-Mine 1b1,
T +32 (0)89 36 38 85, www.cine-citta.com
Restaurant Wok plaza, E. Coppéelaan 89,
T +32 (0)89 56 81 00, www.wokplaza.be

Paardenstallen – Painting with light

Waar vroeger de paarden gestald werden, worden binnenkort
wonderlijke dingen met licht gecreëerd. Menig podium in binnenen buitenland is belicht door de firma Painting with light die hier
haar nieuwe thuisbasis gaat uitbouwen.

Magazijngebouw – Studio Pieter Stockmans

Wat eens het centrale magazijn was, is nu Studio Pieter Stockmans.
De bekende vormgever en kunstenaar Piet Stockmans vervaardigt
hier installaties, unieke artisanale vazen, schalen, juwelen en zelfs
urnen in porselein.
Studio Pieter Stockmans, C-Mine 100, 3600 Genk, T +32 (0)89 38 23 62,
www.stockmansblauw.be, info@pietstockmans.com

Bureelgebouw

C-mine crib is een dienstencentrum dat startende en jonge creatieve
bedrijven ondersteunt bij hun opstart en doorgroei door het aanbieden van gespecialiseerde begeleiding, coaching en huisvestingsmogelijkheden in diverse formules. Het centrum huisvest ook onderzoeksgroepen en organisaties die creatief ondernemerschap ondersteunen.
Alle bedrijven en organisaties kunnen in C-mine crib terecht voor hun
events en vergaderingen in de creativity loft, de bar d’office, unieke
vergaderzalen en de demoruimte.

Deusjevoo

Vennestraat

In deze multiculturele handelsstraat vind je sfeervolle en typische
restaurantjes van diverse nationaliteiten. Er zijn ook tal van horecazaken en winkeltjes met een gevarieerd uitheems aanbod. Iedere
zaterdagvoormiddag is er een versmarkt.

De mijncité van Winterslag

Deze tuinwijk is aangelegd door de vroegere mijnmaatschappij.
Om het de werknemers van de mijn en hun gezinnen aangenaam
te maken is er veel groen aangeplant. Iedere ‘klasse’ van werknemer
had zijn eigen huisstijl. Je ziet hier dan ook duidelijk het onderscheid
tussen de straten van de ingenieurs, bedienden en arbeiders. Het
loont beslist eens de moeite om door deze multiculturele wijk te
wandelen of te fietsen.

De Terril

De voormalige terril van Winterslag krijgt een nieuwe vorm en wordt
bezaaid met een lage begroeiing. Van op de top zal je kunnen
genieten van een prachtig panoramisch uitzicht over Genk en omstreken.
Nog niet vrij toegankelijk voor bezoekers wegens hermodulering.
Meer info: C-mine bezoekersonthaal, C-Mine 10b2, 3600 Genk,
T +32 (0)89 65 44 90, www.c-mine.be, c-minebezoekersonthaal@genk.be

Interessante adresjes
Galerij:
Galleriet.Finse, Vennestraat 187, T +32 (0)89 35 59 95, www.galleriet.be
BoxStore, Vennestraat 127, gsm +32 (0)477 79 59 32, www.boxstore.be
Authentieke eetgelegenheden in de omgeving:
• Da Fausto, E. Coppéelaan 84, T +32 (0)89 35 52 85
• Carbone, Vennestraat 195, T +32 (0)89 25 53 68
• ’t Konijntje, Vennestraat 74, T +32 (0)89 35 26 45
• La Posta, Vennestraat 185, T +32 (0)89 30 30 48
• Afi, Vennestraat 98, T +32 (0)89 30 65 80

Deusjevoo ontwerpt en realiseert straffe, originele en uitdagende
tv-decors, beursstanden, interieurs en tentoonstellingen. Alle creaties van Deusjevoo zijn op maat. Elk project komt tot stand in hun
ontwerpstudio en wordt vervaardigd in hun eigen ateliers.

Vespaverhuur:
Tweewielshop bvba, E. Coppéelaan 106, 3600 Genk,
T +32 (0)89 35 35 76, www.tweewielshop.be
Vesparoute.com, startplaats: C-mine, ingang Wildekastanjelaan,
T +32 (0)474 09 61 66, www.vesparoute.com, info@vesparoute.com

Spotters

Fietsverhuur:
C-mine bezoekersonthaal, C-Mine 10b2,
T +32 (0)89 65 44 90, c-minebezoekersonthaal@genk.be

Op de C-mine site vind je 2 intelligente periscopen. Deze geven je
niet alleen een prachtig uitzicht op de omgeving, maar aan de
hand van filmpjes, foto’s en geluidsfragmenten kom je nog meer te
weten over de geschiedenis en eigenaardigheden van de streek.

C-mine omgevingsplan

