
Op 29 april vindt het officiële startschot voor de WK-campagne plaats in Genk. De HollandBelgium 
Bid, de overkoepelende Nederlands-Belgische structuur, organiseert een tocht langs de 12 kandidaat-
speelsteden in het kader van het WK Voetbal 2018/2020 waarbij in iedere stad een stukje van het bid-
book wordt opgehaald. Het bidbook is het officiële document dat op 14 mei aan de FIFA wordt overhandigd 
door de diverse kandidaat gastlanden in het hoofdkwartier van de Wereldvoetbalbond te Zürich. 

Het hele traject wordt met de boot, per fiets, met de bus of 
met de trein afgelegd. Dit niet alleen om de korte afstanden 
tussen de verschillende speelsteden te benadrukken maar ook 
de aandacht voor duurzame oplossingen onder de aandacht 
te brengen, een zeer belangrijk thema voor de WK’s van de 
toekomst.

De Limburgse delegatie neemt in de haven van Genk de boot 
tot in Luik waar het volgende deel van het bidbook opgehaald 
zal worden. Van daar zal het traject verder gezet worden naar 
Brussel. 

Dit officieel moment is even-
eens de start voor de campagne 
die nog de rest van het jaar 
gevoerd zal worden in Limburg. 
Deze campagne wil de bevolking 
informeren en enthousiasmeren 
voor de organisatie van een WK. 
Dit brengt immers niet alleen een 
toename mee in de bestedin-
gen ten voordele van de lokale 
handelaars en horecazaken maar 
zorgt ook voor aanzienlijke toe-
name van de investeringen in 
infrastructuur binnen onze regio.

Start!
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Een enthousiaste bevolking blijkt een belangrijke parameter 
te zijn die beoordeeld wordt tijdens de inspecties van de 
FIFA. Voor Nederland en België worden deze verwacht in de 
loop van augustus. De beslissing waar het WK 2018 en 2020 
doorgaat wordt bekend gemaakt op 2 december 2010. Een 
datum om naar uit te kijken!



Een nieuwe look voor de Cristal Arena
Indien Genk geselecteerd wordt als gaststad voor het WK, wordt de Cristal Arena uitgebreid van 22.000 tot 
44.000 zitplaatsen en krijgt het een trendy en futuristische look. Bij het uittekenen van de plannen werd vooral 
rekening gehouden met het behouden van de intieme en gezellige sfeer die het Genkse stadion kenmerkt. 
Hiervoor zorgt vooral het omlaag-hellende dak aan de binnenkant van het stadion alsook de verbouwing van 
de hoofdtribune. Beide elementen zorgen ervoor dat de Genkse voetbalarena de allure krijgt van een WK-
stadion.

De plannen werden ontworpen door de BAM, Nederlandse partner van the HollandBelgium bid.

De kosten worden geraamd op 50 miljoen EUR. Om het geheel te financieren zullen de diverse betrokken 
partijen hun engagement op moeten nemen: zowel KRC, stad Genk, de provincie Limburg als ook de Vlaamse 
en Federale overheid.



Praktische info:
Meer info over the HollandBelgium Bid en het opzet en het parcours van de 12-stedentocht vind je op: 
www.thebid.org

Contactpersonen Genk:

KRC Genk: Erik Gerits 
erik.gerits@krcgenk.be

Stad Genk: Schepen Luc Dullers/Kathleen Monard  
luc.dullers@genk.be 
kathleen.monard@genk.be

Contactpersonen The Bid:

François Collin 
francois.colin@thebid.org 
M +32 (0) 475 44 84 96


