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 LABIOMISTA EN GENK

Gastvrijheid, joie de vivre en verrassend vernieuwend. 
Genk is met haar 66.000 inwoners de tweede grootste 
stad van Belgisch-Limburg. Gelegen op een boogscheut 
van de Duitse en Nederlandse grens, vormt deze pro-
vincie het centrale hart van de Euregio. Genk staat voor 
een heldere visie richting toekomst, waarbij het focust op 
haar sterktes en de kracht van haar bewoners. 
Laat je inspireren door het innovatieve karakter van de 
stad, het ondernemerschap, het imposante industrieel 
erfgoed en de prachtige fauna en flora. Het team van 
LABIOMISTA en stad Genk heten u van harte welkom.

Op de fundamenten van het mijnverleden en de oude 
dierentuin van Zwartberg (Genk) evolueert een project 
dat je meeneemt in de unieke visie van kunstenaar Koen 
Vanmechelen en zijn levenswerk op vlak van identiteit, 
fertiliteit & bioculturele diversiteit. Een tuin van orde en 
chaos, een arena van cultuur en natuur. Vanmechelen’s 
wonderlab. 

Terwijl je in een 24 hectare park de weg vindt door een 
openluchtexpositie met tal van zijn (levende) kunstwer-
ken en installaties worden universele maatschappelijke 
onderwerpen als diversiteit en mensenrechten tastbaar en 
bespreekbaar dankzij de taal van de kunst.

In deze unieke samenwerking tussen kunstenaar Koen 
Vanmechelen en Stad Genk krijgt een gedeelde visie over 
het potentieel van identiteit & diversiteit op verschillen-
de manieren vorm. LABIOMISTA is een permanent en 
evoluerend kunstwerk dat je uitnodigt, uitdaagt en inspi-
reert. Het is een broedplek voor tal van nieuwe ideeën, 
creaties, projecten en samenwerkingen. En het vormt een 
ontmoetingsplek voor alle soorten op deze wereld. 

LABIOMISTA schept ook nieuw leven. Het inspireert 
en bevrucht meteen ook de omgeving met energie en 
initiatief  op tal van culturele, sociale & economische  
domeinen. Zo ontstaat een diepgaande en unieke kruis-
bestuiving tussen kunstenaar en stad, mens en maat-
schappij.
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 NOMADLAND

Nomadland wordt uitgebouwd door stad Genk en de 
bewoners van Zwartberg naar een concept van Koen 
Vanmechelen. Samenwerking met omliggende (of  verre) 
gemeenschappen is een van de basispijlers van waaruit 
Koen Vanmechelens werk vorm krijgt. Zijn kunst is 
doordesemd met de geest van de nomade, de outsider. 
Het element op zoek naar bevruchting buiten zijn cocon, 
dat daardoor tegelijk andere gemeenschappen kan be-
vruchten.
Van zijn kant streeft stad Genk ernaar de nieuwe or-
ganische ontwikkeling van LABIOMISTA in te zetten 
als socio-economische hefboom voor de buurt. Op dat 
snijpunt van doelstellingen is Nomadland gebouwd. Het 
verbindt de bestaande volkstuintjes aan de westelijke 
zijde van de Meeuwerstraat met LABIOMISTA. 
Naast de volkstuintjes vind je er picknickplekken, een 
evenementenweide waar er drie kleurrijke pipowagens op 
te vinden zijn, die lokale food en drinks aanbieden. De 
wagens werden gebouwd door een actieve vrijwilligers-
groep uit de buurt, naar een ontwerp van Vanmechelen. 
Het verbindt LABIOMISTA met de buurt. Koen 
Vanmechelen: “Nomadland creëert een sfeer waar mensen elkaar 
ontmoeten en waar ze een ‘samencentrum’ uitbouwen met ingrediën-
ten van over de hele wereld.” De kunstenaar verwijst naar de 
nomade, de reiziger langs de zijderoute, die de rijkdom-
men van verschillende culturen samenbrengt. Voor hem 
zijn de producten die de tuintjes verlaten de hedendaagse 
variant van wierrook, goud en mirre.

— Installaties en kunstwerken van Koen Vanmechelen  
 Nomadland, neon-installatie, The Worth of  Life.  
 Gebouwd met hulp van de buurtbewoners
— Architect Picknicktafels Voet en De Brabandere

 The Worth of  Life

Hoe belangrijk is het om een community te zijn? Zo 
belangrijk als het leven zelf. Communities zijn de dragers 
van het DNA van een dorp, een stad, een land, een we-
reld. Zij broeden en verbroederen tot in de genen van een 
samenleving. Nomadland is zo’n plaats waar de waarde 
van het leven schakelt naar een momentum dat het waard 
is om te leven. 

Als communicerende vaten vloeit het water van de vijvers 
van LABIOMISTA in Nomadland en omgekeerd. Deze 
levensader is noodzakelijk om de vruchtbaarheid van bei-
de sites te garanderen. Het inspireert het onmiskenbare 
gevoel tussen lichaam en geest. De kracht van deze bewe-
ging is kunst. Kunst stimuleert voortschrijdende kennis 
en wederzijdse nieuwsgierigheid om nieuwe ideeën te 
kunnen implanteren. De overlevingskansen van dit broos 
project zijn afhankelijk van een deelmodel. De projecten 
krijgen een vruchtbare kiem in een micro-omgeving. De 
kracht van de kiem zal afhankelijk zijn van de passie en 
de inzet die de community haar geeft. 

Iedere gast van LABIOMISTA en Nomadland wordt 
zo eigenlijk een virtueel lid van een nieuwe commu-
nity. Door jouw aanwezigheid geef  je de kans op een 
ontplooien van een nieuwe wereldgemeenschap waar de 
mindset van de nomade en van “The Worth of  Life” 
centraal staat.

 Koen Vanmechelen



 TICKETS
 
 Prijs tickets < 10 personen = individueel tarief
 
Volwassenen 19 t.e.m. 59 jaar € 10  
Volwassenen vanaf  60 jaar € 8
Leerkrachten
(op vertoon van een geldige lerarenkaart) € 8
Studenten (secundair onderwijs, 
hogeschool of  universiteit, op vertoon 
van een geldige studentenkaart) € 6
Kinderen t.e.m. 18 jaar  Gratis
Inwoners van Genk Gratis
Personen in het bezit van een 
geldige museumpas Gratis
 
 Prijs tickets > 10 personen = groepstarief  

Exclusief  audiogids € 6
Inclusief  audiogids € 8 

 KRUISBESTUIVER (max 20 personen) 

Nederlands € 80
Engels  € 90
Duits   € 90
Frans   € 90

 ADMINISTRATIEKOSTEN 

Eénmalige administratiekosten per reservatie € 10

 Groepsbezoek met kruisbestuiver

Dompel je volledig onder in LABIOMISTA en de 
filosofie van kunstenaar Koen Vanmechelen. Samen met 
een kruisbestuiver - een gids – ga je op pad doorheen het 
groene Cosmopolitan Culture Park en maak je kennis 
met Vanmechelens werk. De duur van deze rondleiding 
bedraagt ongeveer 2 uur.

 Opgelet!
De kruisbestuivers dienen minstens een (1) maand 
op voorhand gereserveerd worden. 
Reserveer online via deze link.

 ETEN EN DRINKEN

Er zijn twee horecazaken op wandelafstand van onze site:

 Da Mangia
Koning Boudewijnlaan 7
+32 (0)89 41 41 43 
+32 (0)496 70 22 48
www.damangia.com

 IO
Marcel Habetslaan 25
+32 (0)89 24 88 94
www.io-25.be

Heerlijk picknicken op Nomadland of  LABIOMISTA? 
Dat kan. Reserveer jouw picknick via:

 Two Cooks 
+32 (0)89 71 82 17 
info@twocooksgenk.be 
www.twocooksgenk.be

De picknick wordt afgeleverd aan het onthaal van 
LABIOMISTA rond 12 uur. Dit kan niet gekoeld 
worden, dus kom het best op tijd afhalen.

Picknicken in Nomadland is altijd mogelijk, de 
pipowagens zijn open op specifieke momenten:

— Tijdens de schoolvakanties, van dinsdag t.e.m.  
 zondag van 11 uur tot uiterlijk 20.30 uur, in 
 oktober en november uiterlijk tot 18.30 uur. 
— Buiten de schoolvakanties, enkel in het weekend 
 en bij officiële feestdagen van 11 uur tot 
 uiterlijk 20.30 uur. 

 Belangrijk!
Nomadland is een openbare ruimte waar iedereen 
welkom is, er kunnen geen tafels gereserveerd worden. 

Andere opties in Genk vind je via onze website 
Visit Genk. 
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https://groepsbezoeken.genk.be/BegeleideBezoeken/Activiteiten/tabid/94/CategoryID/9/ActivityID/57/language/nl-NL/Default.aspx
https://www.visitgenk.be/nl/eten-drinken


1 Bij aankoop van dit boek ondersteun je de beurs voor studenten Vienna Master of  Art 
 in Applied Human Rights.
2 Bij aankoop van deze mondmaskers ondersteun je de SHOEBOX project van Kiwanis 
 Genk Midden-Limburg en de sociale projecten van Koen Vanmechelen. Zie www.mouthmask.be. 
 Maat: kind, standaard of  large.

 TOTEBAG — SEIZOEN 2023

We hebben de mogelijkheid om een totebag aan te 
bieden aan de deelnemers van jouw business event als 
herinnering aan het bezoek van LABIOMISTA. Deze 
inhoud kan zelf  bepaald worden door de aanbieder. 
Hieronder vind je een lijst van onze producten: 

Katoenen totebag € 4
Totebag de luxe € 10
Boek “This is not a chicken” - 
Koen Vanmechelen & Geerdt Magiels  € 25,99
Boek “The Worth of  Life” - 
Koen Vanmechelen € 40
Boek “Imagine Human Rights”1

Koen Vanmechelen € 48
Boek “Not to be mistaken”
Koen Vanmechelen € 54,50
Postkaarten allerlei  € 1/stuk
MOUTH Mask © Koen Vanmechelen2  € 10/stuk
Notebook LABIOMISTA € 4
Potlood LABIOMISTA € 2
Paraplu LABIOMISTA  € 15
Genkse koekjes (bakkerij Goiris) € 6/zakje
Assortiment Genkse koekjes 
(bakkerij Goiris) € 15/doos
Honing (van onze bijenhallen op de site, 
enkel bij beschikbaarheid) € 8
Poster Cosmopolitan Chicken € 5
Poster Nachtvlinders € 5
Toeristische gids stad Genk gratis 

 CONTACTEN 

Lucy Vandamme
Onthaalmedewerker
lucy.vandamme@genk.be 
+32 (0)89 65 55 93

LABIOMISTA
Marcel Habetslaan 50
3600 Genk(B)
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https://www.mouthmask.be
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ZUTENDAAL

DIEPENBEEK

BILZEN

HASSELT

ZONHOVEN

HOUTHALEN-

HELCHTEREN

LABIOMISTA

NATIONAAL PARK

HOGE KEMPEN

NATIONAAL PARK

HOGE KEMPEN

C-mine

Thor Park

Centrum

Bokrijk

Kattevennen

Karting Genk

SportinGenk

KRC Genk

DE WIJERS

BENIEUWD WAT JE NOG IN GENK KUNT BELEVEN? 
LAAT JE INSPIREREN VIA VISIT GENK.

https://www.visitgenk.be/nl

