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Boomgaarden in Vochtig Haspengouw: Bilzen-Tongeren
Met de vorige etappe bent u aangekomen in Vochtig Haspengouw. Dit lieflijke, glooiende
landschap met zijn velden, bosjes en hagen is vooral in het voorjaar prachtig als de
boomgaarden in bloei staan. Vanaf het station in Bilzen komt u al snel in park Haffmans,
waar een watermolen aan de rivier de Demer staat. Een paar kilometer verder komt u
langs de idyllisch gelegen Jeugdkapel. Na de kerk van Werm volgt u een mooi graspad
tussen hagen in het natuurgebied van de Gerlabeekvallei. Die hagen zijn in 2011
aangeplant om het de das meer naar zijn zin te maken. Een mooie pauzeplek is de Kluis
van Vrijhern met de Loretokapel waar jarenlang kluizenaars leefden. Zij zorgden voor het
zielenheil en de gezondheid van de plaatselijke bevolking. De route gaat verder via het
'boomgaardmuseum' van natuurgebied Steenbroek. Hier heeft men meer dan 50 soorten
appel- peren en pruimenbomen geplant om het typische landschap van deze streek te
behouden. Via een bebost villapark en nog meer boomgaarden komt u in Vallei van de
Fonteinbeek waar u een blik kunt werpen op het kasteel van Kolmont en het kasteel van
Rooi. De laatste kilometers naar Tongeren gaan over het Romeinse aquaduct naar het
centrum van Tongeren. In die stad maakt u nog even als toegift een mooi ommetje over
een van de oudste begijnhoven van Vlaanderen alvorens op het station te eindigen.Voor
alle etappes zie: www.wandelzoekpagina.nl/rondom-zuid-limburg
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Routebeschrijving
Aan de voorzijde van het station met uw rug naar het station even naar R lopen naar de
huizenrij en daar LA (huizen dan dus aan rechterhand). Slechts even verder op kruising
met aan linkerhand Eetkaffee Big Louis RA naar rotonde. Daar LA Parklaan in. Na 250 m
RA door hek van park en direct LA achter huizen langs. Even verder loopt het pad langs
de Demer en komt dan langs de watermolen. Waar asfaltpad naar R buigt RD verder
langs Demer. Na 200 m LA brug over en direct RA. Viaduct onderdoor en dan LA
(richting dierenpark) met Demer aan rechterhand.
De Demer buigt al snel af en het pad gaat dan door een bosrijker omgeving. Hol pad naar
L negeren en even daarna door voetgangerssluis. Met pad mee naar L buigen en dan
aan einde bij snelwegtalud LA. Tunnel door en dan LA asfaltweg. Na 300 m bij
vakwerkhuisjes RA. Deze asfaltweg wordt een landweg. Op driesprong bij bankje scherp
RA. Einde RA verharde weg. Deze wordt onverhard en buigt dan naar L. Op Y-splitsing L
aanhouden naar vlonderpad en aan einde daarvan LA. Na 200 m met bocht van
hoofdpad mee naar R. Op asfaltweg RA viaduct over en dan direct LA
Buckenslindestraat. Na 300 m scherp RA richting fietsknooppunt 108. Op Y-splitsing R
houdend omlaag en bij kapel RD.
Op T-splitsing met asfaltweg LA. Aan einde is een plantsoen met Mariabeeld. Dit
plantsoen aan uw linkerhand passeren (Broekstraat). Aan einde RA spoor over en dan
direct LA over fietspad langs spoor. Na 300 m RA asfaltweg. Bij kapel LA over fietspad
langs weg. Tegenover huisnummer 77 RA betonweg in. Na 600 m weg naar L negeren.
Weer 400 m verder bij kerk van Werm LA Gillebeekstraat. Na 450 m, even voor weg naar
L buigt RA natuureducatief wandelpad in (niet per ongeluk de landweg direct voor het pad
nemen (verboden toegang)).
Na 650 m buigt dit pad naar R en komt dan even verder bij het informatiebord aan de
andere kant van het natuureducatief wandelpad. Hier een paar meter doorlopen en dan
LA langs 2 houten bielzen. Bij een betonnen weg RD. Op T-splitsing LA. Op kruising met
asfaltweg RD betonweg vervolgen (nu rode driehoek volgen). Na 200 m RA klinkerpad.
Bij verkeersweg LA. Slechts even verder RA Sint-Annastraat en 50 m verder RA
Kluisstraat. Na parkeerplaats met informatieborden LA over grindpad. Dit buigt verderop
naar R en loopt langs een andere parkeerplaats. Passeer de Kluis van Vrijhern aan uw
rechterhand.
Iets doorlopen en dan LA paadje volgen tussen prikkeldraad met aan rechterhand
weiland. U komt uit op een grasweg die 2 weilanden met elkaar verbindt. Hier LA en voor
weiland weer RA pad vervolgen. Bij asfaltweg deze naar R volgen (blauwe ruit volgen).
Waar weg bij huisnummer 33 (B&B De Vrijheerlyckheid) naar R buigt RD voetpad in. Het
pad knikt naar L en even verder maakt u kort achter elkaar twee keer een knik naar R en
een knik naar L. Daarna loopt u over een landweg langs een boomgaard. Waar deze
landweg op de hoek van de boomgaard naar R buigt LA smal pad langs prikkeldraad
(blauwe ruit gaat RA). Klaphekje door en dan bij bankje RA (weer blauwe ruit volgen).
Pad blijven volgen tot u in het plaatsje Sint-Huibrechts-Hern uitkomt op een asfaltweg.
Op driesprong LA Tommenstraat richting knooppunt 130. Direct op volgende driesprong
RD betonweg in. Op T-splitsing LA en dan even opletten: na 200 m RA smal MTB-paadje
(pas op fietsers!) gemarkeerd met rode driehoek. Dit paadje buigt naar L en wordt een

landbouwweg langs de bosrand. Even verder RA dat bos in. U loopt langs een aantal
villa's en bungalows en gaat dan bij huisnummer 83 LA naar beneden. Op driesprong
scherp RA Fazantstraat. Deze straat helemaal uitlopen tot T-splitsing na 550 m. Hier LA.
Na 400 m Grimmertingenstraat naar R negeren en direct daarna weg naar L negeren. Op
kruising met verkeersweg RD Bissemstraat.
In S-bocht weg naar R negeren en langs kapel lopen. Daarna LA bij ingang van grote
hoeve. Waar asfaltweg naar R buigt RD over halfverharde weg (rode driehoek volgen).
Na stal met chalet wordt dit een pad. Op hoek van weiland niet RD langs houten paaltjes
maar LA met weiland aan rechterhand. Even verder via draaihekje boomgaard in. Weer
draaihekje door en trap af. Het pad maakt een bocht naar L en naar R. Weer draaihekje
door en dan RA. Aan einde RA over asfaltweg. Even voor huizen LA Herkerhofweg. Bij
huis LA door boomgaarden. Na 150 m RA over taps toelopend grasveld tussen twee
boomgaarden. Even verder via draaihekje holle weg in. Na vlonderpad weer draaihekje
door en dan weg naar L volgen. Aan einde bij uitkijkpunt LA richting knooppunt 128 (rode
driehoek gaat hier RA). Na 400 m fietspad naar R negeren. Op kruising RD. Na 200 m op
kruising LA. Na 400 m hekje door en smal pad volgen. Na 800 m op driesprong RD langs
picknicktafel. Na 700 m komt u uit op een betonweg waarop u RA gaat (even LA voor een
blik op Kasteel van Rooi). Aan einde op T-splitsing gaat de hoofdroute RA.
Afsteekroute:
Voor een kortere variant buiten het centrum van Tongeren gaat u hier LA door het
klaphek de oude spoordijk op. Na 900 m komt u uit op een verkeersweg. Deze naar R
volgen en dan 1e LA Groenstraat. Na 400 m LA Driekruisenweg en direct RA fietspad. Na
450 m buigt pad vlak voor verkeersweg naar L. U komt dan 70 m verder op een weg. Hier
RA naar verkeersweg en deze naar R volgen. U loopt weer 70 m terug om dan LA een
fietspad in te gaan. Direct na speeltuin RA asfaltweg. Nu steeds RD (blijkt Henisstraat te
zijn) en aan einde LA Stationslaan die u bij het trein - en busstation van Tongeren brengt.
Voor de hoofdroute door het centrum van Tongeren:
Op eerder genoemde T-splitsing RA en dan direct een bocht naar links maken. Aan einde
LA en dan 1e RA langs steile rand aan linkerhand. Waar weg naar rechts buigt schuin L
voetpad in. Twee hekjes door en dan op betonweg RA. Na 200 m LA langs hek van
kassencomplex voor biotechnisch onderwijs. Bij hoek van hek RA en dan met bocht naar
L wal op (restant van Romeins aquaduct).
Aan einde trap af, LA en weer RA met muur aan linkerhand. Verderop loopt u weer
bovenop de wal van het aquaduct. Op asfaltweg deze naar L volgen en dan 1e weg RA
(dat is vóór een stuk Romeinse muur). Op Y-splitsing R houden en dan op kruising LA
richting kerktoren. Op kruising met ringweg RD centrum in richting Grote Markt. Daar
aangekomen kerk aan linkerhand houdend naar restaurant 't Vrijthof lopen en direct
daarna RA dat Vrijthof oversteken. Dan LA Piepelpoel en na 100 m RA Repenstraat.
Einde LA Sint-Catharinastraat, dan 1e RA Brouwersstraat en weer 1e RA Bredestraat. Na
50 m RD Onder de Linde. Dan met bocht mee naar L en 50 m verder weer LA SintUrsulastraat. Aan einde met bocht mee naar L en dan op einde RA naar poort. Vóór poort
LA. De weg gaat over in een pad langs resten van de Middeleeuwse muur. Bij asfaltweg
even RA en direct LA zebrapad over en RD over voet - en fietspad. U moet nu de 2e weg
naar R nemen (Stationslaan) om bij het station uit te komen.

Praktische informatie
Lengte van de wandeling
27,5 km
Beginpunt
Station Bilzen. Bereikbaar (behalve op zondag) met bus 20 vanaf Maastricht Station
Perron L (De Lijn geeft een onlogische route als u alleen Maastricht Station invult als
eindhalte). Zie www.delijn.be
Doordeweeks gaat er ook een trein vanaf Maastricht naar Bilzen (www.9292.nl en
www.ns.nl kennen deze verbinding). In het weekend kunt u per trein vanaf Maastricht
naar Bilzen met een overstap in Luik (zie www.ns.nl/international).
Eindpunt
Station Tongeren. Vanaf hier kunt u bus 62 nemen naar Maastricht Station Perron K (De
Lijn geeft een onlogische route als u alleen Maastricht Station invult als eindhalte). Let op
dat de laatste bus op zondag al vroeg in de avond gaat. Zie www.delijn.be
Doordeweeks gaat er ook een trein vanaf Tongeren naar Maastricht (www.9292.nl en
www.ns.nl kennen deze verbinding). In het weekend kunt u per trein reizen naar
Maastricht met een overstap in Luik (zie www.ns.n/international).
Inkorten
2,5 km door de afsteekroute te nemen buiten het centrum van Tongeren om. U kunt de
route ook in tweeën knippen door bus 10 naar Tongeren of Bilzen te pakken bij halte
Hoeselt Metser (10/17,5) even voor de Kluis van Vrijhern.
Horeca
Taverne Wimbledon
Zeepstraat 2
3740 Bilzen
Kluis van Vrijhern (enkel zondagmiddag open)
Kluisstraat 1
3730 Hoeselt
Tongeren
Diverse horeca
Overnachten
Diverse adressen in Tongeren.
U kunt deze etappe in twee dagen lopen:
Dag 1: 11,5/12,5 km Bilzen - Sint-Huibrechts-Hern
overnachting in Bed & Breakfast De Vrijheerlyckheid (www.devrijheerlyckheid.be,
Vrijhernstraat 33) of in De Tommen (www.detommen.be, Tommenstraat 17).
Dag 2: 15/16 km Sint-Huibrechts-Hern - Tongeren
Etappe 7 en 8 kunt u combineren tot een driedaagse tocht.
Dag 1: 11,5/12,5 km Bilzen - Sint-Huibrechts-Hern
Overnachting in Bed & Breakfast De Vrijheerlyckheid of De Tommen (zie hierboven)
Dag 2: 21/22 km Sint-Huibrechts-Hern - Nerem
Eventueel 2 km in te korten met afkorting buiten centrum Tongeren om.
Overnachten in Bed & Breakfast De Dubbelmolen (www.dedubbelmolen.be,
Tweemolenstraat 38)
Dag 3: 21,5 km Nerem - Visé

Deze route is opgenomen in de wandelgids 'Een wandeling Rondom Zuid-Limburg'. Zoek
je grenzen op en spijker je Frans en Duits bij op deze internationale tocht van 11 stevige
etappes. Zuid-Limburg staat dan wel te boek als een on-Nederlands landschap, maar
voor het echte buitenlandgevoel moet u toch even ons mergellandje uit. Deze wandelgids
is te zien en te bestellen op www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

