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0nze reporter Marijn Fottebout
doorkruist een hete zomèr [ang
Vtaanderen met één missie: het
vinden van het beste provinciate
domein. Ats expert binnentandse

recreatie beoordeett hij de
vèrschi Itende, trekpteiste rs op
basisvan tien criteria. 0p het

einde van de zomer ontdekken
we wetk domein zichzetf

'Marijns fijnste domein' mag
'noemen. Ontdek ze meel

0nzeiury selecteerde
deze 7 domeinen Yoor

een uitgebreid onderroek

1. Deze Week van 28 juni -

Puyenbroeck,
Wachtebeke
Score:8|l100

2. DezeWeekvan 5 juti

Bokrijk,- Genk
Score:90/100

3. Deze Week van 12 jul.i

De Averegten,
Heist-oP-¿en-Berg

Score:.,,/100

4. DezeWeekvan l9juti

De Gavers,
Harelbeke
Score:..,/100

5. Deze Week van 9 augustus

Hatve Maan,
Diest

Score:...llOO

ó. Deze Week van 1ó augustus

Het Leen,
Eeklo

Score: ..-l1Ûg

7.Deze Week van 23 augustus

Raversijde,
Oostende

9core..JIOO

0p 26/07 en 02/A8 is er geen Deze Week.

H,ASSELT 2OI7
5-2OAUGUSfUS

Z0MERREEKS: MARIJN Z0EKT HET FIJNSTE D0MEIN
2.BOKRIJK IN GENK (LIMBURGI

een
De drie B's van Bokrijk Bos,
Bouwsels en Baktcen plezier.
Het is met zijn 550 hectare de
grootste onder de provinciale
domeinen van Vlaanderen. Al
decennialang komen schoolrei-
zen op het openluchtmuseum
af, maar ook de grote speeltuin
in de niet-betalende zoneis een
superbelangnj ke troef.

II fe beginnen onze ontdekking van het pro-
W nio"ia¿ domein Bokrijk op de fiets. Àan

het infocenter naþij parking I kanje fietsen huren
om het Land van de Wijers met zijn 1001 vijvers
te verkenrien. Ons doel is knooppunt 91 waarje
kan 'fietsen door het wàter', een topbeleving op
het fietsroutenetwerk. Je vindt het aan de achter-
kant van het domein. Van hieruit kanje zo verder
(richting knooppunt 92) naar het arboretum fiet-
sen. Wie lievèr alles te voet doet, vindt op parking
2 een groot overzichtsbord met alle bewegwijzer-
de wandelingen door het niet-betalende deel van
Bokrijk en wijde omgeving.
Het leld<er geurende arboretum ligt er rustig bij.
Er valt geen levende ziel te bespeuren. Aanrader
is even binnen te wandelen in hèt Groene Huis.
Op het eerste zicht lijkt dit een oVerwoekerd
kraaþand. De waarheid is dat dit een kunsþro-
ject is van de Nederlander Krijn de Koning die
speelt met rurnes en verval. Het is een bijzondere
ervaring om door dit 'labyrint' rond te lopen.

NIEIIWSGIERIGIIEID PRIKKELEN
Voor het infocentrum treffen we Peter Çornelis
(41),.leerkracht van 4b op de Ernmaüsschool in
Aalter. Het is het tiendejaar op rij dat de school-
reis naa¡ Bokrijk gaat. Ter voorbereiding krijgen
de leerlingen .'De legende van de BokJ<erijder' te
zien, een serie van beginjaren 90. "Op basis van
de serie stippelden we eeû zoektocht uit in het
openluchtmuseum. Hoewel de speeltuin bij velen
enorrn in de smaak valt, heb ik toch het gevoel dat
het museurh nog meer hun nieuwsgierigheid
prikkelt", zegt Peter, die zelfbenieuwd is naar de
hemieuwde Speelschuur in 'De Kempen'.

\vtËsê
\ FEESTEN

ANDEREWERELD
Via de geuren- en kleurentuin naast het kasteel
bereiken we de uitgestrekfe speeltuin met zijn
klimtuigen, coole glijbanen, een Hopladorp en
een avonfurenparcours. "Je komt als het war¡ in
een andere wereld", zegtjuffrouw Lore van De
Bron uit Wellen. "Onze leerlingen krijgen er
maar niet genoeg van." Leerlingen van het twee-
de leerjaar van het Minnepoortje uit het Vlaarns-
Brabantse Assent amuseren zich ìot op en rond
het water waar ook het avonturenparcours start.
"WekozenvòorBokrijkomdathethier schaduw-
rijkis", zegtjuffrouw Rina. "Debossen geveneen
welkome afkoeling op deze bijzonder hete dag."

ECHTEACTET]RS
Het hart van Bokrijk.is het openluchtmuseum.
Hiervoormoetje toegang betalen. Het loont, echt
waar! "Met één dag kom je hier niet toe", beves-
tigt Kevin Wauman (26) uit Hamme, die samen
mèt zi¡n vriendin Freke Vandeneynden (19) en
hun twee maanden oude zoontje Frans Bokrijk
bezoekt. Kevin kwam hier vroeger vaak met zijn

grootvader. "Ik hou vooral van het Haspengouw-
gedeelte waa¡ eçhte acteurs de huisjes bevolken
en waarze de actualiteit van honderdjaargeleden
dag op dag volgen." In het gedeelte 'Kempen'
worden vooral kinderateliers gegeven. In de mu-
ss"mshop kanjejetons kopen. Voor 5 euro kanje
aan een workshop deelnemen. Nog in de Kempen
opende onlangs het artisanaal broodatelier van
sterrenchef Kobe Desramaults. De hele.zomer
lang staat Bokrijk in het teken van het brood bak-
ken. Vergeet ook niet de 'Sixties'te bezoeken,
waar alles wordt overgoten met,een glitterlaagje.
De Vlaamse regering besliste onlangs om de ko-
mende vijf.jaar 14,5 miljoen euro te investeren
voor de restauratie van de ongeveer 120 gebou-
wen in het domein. In 2018 zal jein het domein
kunnen overnachten, 'glamping' heet dat.

PRAKTISCH
r Adres: BokrijHaàn 1, Genk.
o Openvan l0tot 18uur.
. Het arboretum en de speeltuin zijn het hele jaar
door gratis toegankelijk. Het openluchtmuseum
(open tot 22 oktober) kost 12,50 euro. Kinderen
tot en met l2jaar betalen 2 euro.
o Parkingkost5euro.
o Tip: Achteraan de speeltuin is een zintuiglijk
parconrs, geschikt voor buggy's of rolstoelen.
o Info: www.bokrijk.be r

Het rapport Yan Bokriik
Het provinciaal donlein Bokt'ijk stiaatt
een zekere rust uit. Dat is meteen ook
het rieest gehoorde argument voor
een bezoek. Met de fiets ben je niet
overalwetkom op het domein, maar die
hou je beter achter de hand om de om-
geving te bezoeken. Aan horeca geen
gebrek. Je trekt best een voltedige dag
uit voor een bezoek aan Bokrijk.

¡ Speelmogetijkhedén: 1 0/1 0

r Horeca:9110
r Park en natuur: 8/10
r Dieren: 8/10
r Wandelen: 9/10
¡ Fietsen: 9/10
r Extra animatie/acteurs: 10/10
r Erfgoed:9/10
r Zwembad/waterbeLevi n g : 9/1 0

¡ Andere sporten/workshops: 9/1 0

Totaal: 90/100
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