Alle info over de wandeldriedaagse
Hoe schrijf ik me in voor
de wandeldriedaagse?

Hoe kom ik aan
het vertrekpunt?

Waar kan ik overnachten
in Haspengouw?

Inschrijven voor de wandeldriedaagse is heel eenvoudig.
Via de website van het regionaal landschap www.rlh.be
kan je dit unieke wandelarrangement boeken.
Inschrijven kan van 1 maart tot 15 april 2015.

De vertrekpunten zijn met de fiets of het openbaar vervoer goed te bereiken. Wie met de auto komt kan parkeren in de buurt van het startpunt.

Kostprijs wandelarrangement:

’t Speelhof, Speelhoflaan 5
Met de fiets: tussen knooppunten 135 en 189
Met de trein: vanaf het station van Sint-Truiden is het
ongeveer 1,5 km lopen tot het startpunt
Met de bus: lijn S1
Met de auto: gratis parking Veemarkt of parking Begijnhof
(let op: op parking Veemarkt kan je niet parkeren op zaterdag omwille van de rommelmarkt, dus wie zijn auto het
hele weekend wil parkeren gebruikt best parking Begijnhof)

Je overnachting zit niet in het arrangement. Kies daarom nu alvast één van de talrijke logies uit langs de
route. Maar liefst 25 logies organiseren voor de wandeldriedaagse vervoer; ze halen je bij aankomst op en
brengen je ’s morgens eventueel terug naar de vertrekplaats voor het vervolg van je tocht.

• Één dag: 20 € p.p.
• Twee dagen: 35 € p.p.
• Drie dagen: 45 € p.p.

Het wandelarrangement bevat:
•
•
•
•
•

Koffie, koek en een versnapering voor onderweg
Een streekpicknick, incl. een consumptie
Eén wandelkaart (per familie)
Busvervoer terug naar het startpunt
Bagageservice (je bagage wordt iedere dag naar het
aankomstpunt vervoerd)

Opmerking:
• Om praktische redenen kunnen we maximaal 500
personen inschrijven. Dus wees er snel bij.
• Je inschrijving is definitief na betaling.
• Een week voor de wandeldriedaagse krijg je met de post
je wandelpakket met alle praktische informatie
toegestuurd.
• Is het wandelarrangement volzet? Ook dan ben je
uiteraard welkom. Neem gewoon je eigen picknick mee
en zorg zelf voor vervoer. De wandelkaart koop je aan
het startpunt.

Schrijf je in via
www.rlh.be

Sint-Truiden

Borgloon

Stroopfabriek, Stationsstraat 54
Met de fiets: tussen knooppunten 152 en 136
(even afwijken)
Met de bus: vanuit Tongeren of Sint-Truiden: lijn 23a halte
Graethemstraat: ongeveer 1 km wandelen; vanuit Hasselt:
lijn 38 of 3 halte Stationsplein
Met de auto: gratis parking aan het Stationsplein, Borgloon

Tongeren

De Motten, Kanstanjewal
Met de fiets: knooppunt 111
Met de trein: vanaf het station is het ongeveer 800m lopen
tot het startpunt
Met de auto: gratis parking De Motten: 5 min wandelen
tot het startpunt; parking Plinius: 15 min wandelen tot het
startpunt (let op: vanwege de antiekmarkt is parkeren op
parking De Motten op zondag beperkt)

Bilzen

Parking Landcommanderij Alden Biesen
Een shuttlebus pendelt naar het station van Bilzen tussen
13.00 uur en 18.00 uur

Kasteel Mariagaarde, Borgloon
www.kasteelmariagaarde.be
(vermeld daarbij ‘RLH arrangement – wandeldriedaagse’)
Jeugdherberg ‘Begeinhof’, Tongeren
www.begeinhof.be
(vermeld daarbij ‘RLH arrangement – wandeldriedaagse’)

Kamperen:
Op de Bleekweide langs het Begijnhof, Sint-Truiden,
mits reservatie, info.toerisme@sint-truiden.be

Deelnemende logies:
Sint-Truiden
Gasthof De Statie, 011-69 69 53 of 0496-12 06 47
De Metstermolen, 011-74 36 98
Casa de Paja, 011-67 27 97 of 0479-71 96 72
De Wijn-Auberge, 011-59 33 08 of 0475-28 51 42
Wellen
De Vroling, 0472-25 17 37
Michaëlhoeve, 011-48 41 23
Karrehof, 011-48 51 77
De Joleberg, 011-48 12 87 of 0473-25 22 76
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een waardevol landschap. Naar het voorbeeld van een ‘Natur-
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Slothappening
Alden Biesen

Praktische info
wandeldriedaagse
De Wandeldriedaagse is een organisatie van het

park’ in Duitsland of een ‘Parc Naturel Regional’ in Frankrijk,
werd in onze streek het Regionaal Landschap Haspengouw en

met De Wroeter/Puur Limburg , de toeristische diensten van

Voeren opgericht. Het RLH-team werkt aan de uitbouw van

Sint-Truiden, Borgloon, Tongeren en Bilzen en

recreatie. In opdracht van de 16 Haspengouwse gemeenten,

Nieuw is een langeafstandswandeling: je kan er verschillende dagen op uit trekken en van het fascinerende landschap genieten. Deze nieuwe Streek-GR is een extra-troef voor onze regio. Wij hopen je het eerste weekend van
mei te mogen verwelkomen op onze wandeldriedaagse. Het wordt een unieke Haspengouw-beleving op maat van
elke wandelaar. Tot dan.

De toeristische diensten helpen je graag
met je reservering

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren in samenwerking

deze streek op vlak van natuur, landschap en natuurgerichte

BESTE LEZER, Haspengouw nodigt uit om te wandelen, het hele jaar door, maar zeker ook in het voorjaar.

Borgloon
B&B De Kersentuin, 012 39 44 63
Loonderhof, 012 74 11 84
Het Kloosterzicht, 0476 64 15 38

Bilzen
B&B Linnerveldwinning, 089 49 20 68
B&B Kerkevelde, 089 30 34 80 of 0477 61 72 23
B&B Maantje, 0473 60 39 41

Werkten mee aan deze editie
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Gingelom
Het Pachthof, 011-88 39 23
Schoon Goed, 0476-97 10 80
Aan het Tombos, 011-88 59 90 of 0475-47 50 48

Hoeselt
De Vrijheerlyckheid, 012 21 51 76 of 04476 503 264

COLOFON

Haspengouw en Voeren

Groepsverblijven:

Tongeren
B&B Campola Gastenkamers, 012 233 665
Hoevetoerisme Lisa’s Weelde, 012 23 61 38

Een Regionaal Landschap is een streek in Vlaanderen met

LANDSCHAPSKRANT

Inschrijven
Vertrekpunten
Logies

de vzw Grote Routepaden.

Voeren, de Provincie Limburg en het Vlaams Gewest. In samenwerking met de Haspengouwse verenigingen voor na-

Het evenement werd mogelijk gemaakt dank zij het

tuur, landbouw, toerisme en weidelijke jacht. En met de steun

investeringsfonds voor plattelandsontwikkeling:

van het Agentschap voor Natuur en Bos en het Agentschap
voor Onroerend Erfgoed.

Europa investeert in zijn platteland.

Volg ons ook
op Facebook
en Twitter

De Streek-GR Haspengouw
De mooiste wandeltrajecten van de streek in één langeafstandswandeling
Wie niet genoeg krijgt van wandelen in
Haspengouw kan vanaf 1 maart kiezen
voor een langeafstandswandeling: een
meerdaagse wandeluitdaging om de
streek anders te beleven. Het Regionaal
Landschap Haspengouw en Voeren werkte
samen met de vzw Grote Routepaden de
allereerste Limburgse Streek-GR uit. De
Streek-GR Haspengouw is een lusvormige
langeafstandsroute door Haspengouw van
ongeveer 130 km.
De wandellus kan je inkorten tot kortere lussen van
40 à 50 km. In totaal werd, inclusief de doorsteken,
ongeveer 180 km bewegwijzerd. Maar liefst 81 km
van de wandeltrajecten is onverhard, 129 km is autoluw! Dat is op en top genieten van de rust die
Haspengouw je kan bieden en ideaal om de natuur
en het afwisselende landschap van Haspengouw te
ontdekken. Je wandelt door boomgaarden, langs
akkers, kastelen of monumentale boerderijen of
struint door natte beekvalleien. In het zuidelijk deel
van de streek wandel je over het Haspengouwse
leemplateau en zijn het de vergezichten die je doen
stil staan. Houd ook zeker halt in één van de vele

typische Haspengouwse dorpjes en geniet er van
een streekgerecht of een fris streekbiertje. Of ga je
eerder voor de Haspengouwse cultuur zoals de Abdijtoren van Sint-Truiden, de oudste stad van België,
het Gravenstadje Borgloon met de stroopfabriek of
de monumentale Landcommanderij Alden Biesen
in Bilzen? Voor wie de Streek-GR Haspengouw
wandelt, heeft Haspengouw geen geheimen meer!
Hoe vind je je weg? De Streek-GR is lusvormig en
is met geel-rode streepjes bewegwijzerd. Waar de
Streek-GR samenvalt met een bestaande GR-route
volg je de wit-rode symbolen. De kruispunten van de
streek-GR en de bestaande GR’s kregen een nummer (referentiepunten). Op deze kruispunten kan je
met behulp van de wandelkaart de hoofdroute afsnijden. Zo kan je vrij eenvoudig een kortere lus samenstellen. De wandelkaart kan je bestellen in de webshop van het Regionaal Landschap Haspengouw en
Voeren, via de vzw Grote Routepaden en bij de toeristische diensten van de streek (prijs: 8 €).
Wil jij graag met ons deze nieuwe wandeluitdaging aangaan? Op 1, 2 en 3 mei organiseren we
de eerste wandeldriedaagse in Haspengouw.
Het programma vind je in deze Landschapskrant.
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Grote Routepaden
in Haspengouw
Nooit gehoord van een GR-route? Grote
Routepaden of GR-paden zijn wandelroutes over lange afstand. Ze doorkruisen
Europa. Je kan ze volgen met behulp van
wit-rode of geel-rode markeringen en een
topogids of wandelkaart. Het is nooit de
snelste route van A naar B, wel de meest
aantrekkelijke. GR-routes hebben steeds
een nummer. GR128 (Vlaanderenroute)
en GR564 (Kempen-Condroz) doorkruisen
Haspengouw. Kijk voor meer informatie op
www.groteroutepaden.be

www.rlh.be

Wandeldriedaagse
Haspengouw

De wandeldriedaagse van dag tot dag
DAG 1

DAG 2

Sint-Truiden – Borgloon
23,8 km

Borgloon – Tongeren
23,4 km

Tongeren – Bilzen
21,7 km

Vertrek Sint-Truiden:
’t Speelhof, Speelhoflaan

Vertrek Borgloon:
Stroopfabriek, Stationsstraat 54

Vertrek Tongeren:
De Motten, Kastanjewal

Tip: kom een dagje eerder en
overnacht in één van de logies in
Sint-Truiden of in je eigen tent op de
Bleekweide langs het Begijnhof.

Tip: boek je slaapplaats
bij kasteel Mariagaarde

Tip: boek je slaapplaats bij de
Jeugdherberg ‘Begeinhof’

Reserveren:
www.kasteelmariagaarde.be
Vermeld daarbij ‘RLH arrangement –
wandeldriedaagse’.

Reserveren:
www.begeinhof.be
Vermeld daarbij ‘RLH arrangement –
wandeldriedaagse’.

1, 2 & 3 mei 2015

Lekker wandelen
in de streek

Reserveren is noodzakelijk:
info.toerisme@sint-truiden.be

Meld je iedere dag tussen 8 en 10 uur aan bij de infostand
Picknick onderweg
Vervoer terug naar startplaats en bagageservice zijn inbegrepen

Schrijf je in via onze website www.rlh.be

Op 1, 2 en 3 mei wordt de Streek-GR
Haspengouw officieel ingewandeld. We
stippelden voor jou drie dagetappes uit tussen
21 en 24 km. Startpunt is Sint-Truiden, dag één
eindig je in Borgloon, dag twee wandel je naar
Tongeren en dag drie trek je naar Bilzen: het
eindpunt. Hier vindt onze jaarlijkse Landschapsdoedag plaats met een leuke streekproductenmarkt, workshops en hopelijk ook een
‘zonnig’ terras. Haal je wandelschoenen onder
het stof vandaan en schrijf je alvast in voor de
wandeldriedaagse!
1

De eerste dag vertrek je in ’t Speelhof van Sint-Truiden en eindig
je bij de stroopfabriek van Borgloon, waar je op een onthaal met
lekkere proeverijen uit de streek kunt rekenen. Ook de stroopfabriek opent zijn deuren en organiseert een aantal rondleidingen.
’s Avonds organiseert de Wroeter een heuse barbecue op het
plein. Hiervoor kan je je inschrijven via de inschrijvingsmodule
(kostprijs: 17,50 € p.p.). De tweede dag vertrek je aan de stroopfabriek van Borgloon en wandel je via hoogstamboomgaarden
en open akkerlandschappen naar Tongeren. Hier kan je opgaan
in het bruisende stadsleven van de oudste stad van België. De
derde dag wandel je van Tongeren naar Bilzen. Op dit traject
wandel je door de valleigebiedjes van de Jeker en de Demer die
door de natuurverenigingen Natuurpunt en Orchis worden beheerd. Na de derde etappe van de wandeldriedaagse kom je
aan in Alden Biesen. Hier kan je heerlijk nagenieten van alle indrukken die je hebt opgedaan onderweg en terugblikken op je
sportieve prestatie.

Alden Biesen

Stroopfabriek

‘t Speelhof

Vrijdag 1 mei 2015 – vanaf 13.30 uur
Bijzondere wijntjes en biertjes op een
unieke locatie, op een zachte lenteavond… Heerlijk als je net van een fikse
wandeling terugkeert, of gewoon… om
het moment te plukken!
Op vrijdagavond halen we de magazijnen
van Puur Limburg leeg, een merk voor
fantastische lokale producten. En dan
stallen we de Limburgse wijnen en bieren voor je uit op een uitgebreide proeverij. Wijnen van Borgloon, Aldeneijck,
Genoels-Elderen, bieren van Toetëlèr,
Bink of Jessenhofke… Schuif je benen
onder een tafeltje op het terras van de
streekproductenwinkel in Borgloon. Je
kijkt uit op een prachtige oud-industriële site die geschiedenis ademt:
de stoomstroopfabriek van Borgloon.

Klein historisch erfgoed
in de kijker

Bilzen

G
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e Haspengouwse wandeldriedaagse belooft een sportieve én gezellige happening te worden. We werkten
een leuk wandelarrangement uit waarbij je drie dagen
lang kunt genieten van al het goeds dat Haspengouw te bieden
heeft. Wie zich inschrijft krijgt onderweg een lekkere streekpicknick, kan rekenen op toffe verwennerijen en krijgt de wandelkaart van de Streek-GR Haspengouw cadeau. Ook wordt
voor je bagage gezorgd en kan je gebruik maken van pendelbussen die je iedere dag terug naar het startpunt brengen. Iedereen
is welkom! Je wandelt op eigen tempo en onderweg kan je op
de rustplekken even uitrusten en genieten van het Haspengouwse
landschap.

DAG 3

Bier- en wijnproeverij op het
terras van de stoomstroopfabriek

Langs de Streek-GR zetten we tijdens de wandeldriedaagse bijzonder
klein historisch erfgoed in de kijker. Het regionaal landschap werkte
de afgelopen jaren aan het herstel van tal van deze cultuurhistorische
elementen: smeedijzeren weidebarrieren, hekwerken, veldkruisen, kapelletjes, waterputten, bronnetjes, bomen met een verhaal… Dit klein
historisch erfgoed had meestal een speciale betekenis of vervulde een
zekere functie. Het was dikwijls ook een ontmoetingsplaats voor de
lokale bevolking, een plaats voor gebed of waterbevoorrading... Deze
kleine cultuurhistorische erfgoedelementen vormen een onderdeel
van onze cultuur en zijn onlosmakelijk verbonden met ons landschap.
Daarom mogen ze niet verloren gaan. Sta tijdens de wandeltocht even
stil bij het bijzondere verhaal dat achter deze kleine erfgoedelementen
schuil gaat.

Borgloon
3
DAG

Sint-Truiden

Slothappening Alden Biesen
Landschapsdoedag
Zondag 3 mei 2015 – van 14.00 uur tot 18.00 uur

De Motten

Tongeren

DAG 2
Op onze jaarlijkse Landschapsdoedag is iedereen welkom. We verwelkomen je op de Landcommanderij Alden Biesen met een groot terras,
een streekmarkt en heel wat DOEdingen. Het thema voor deze dag is
fruit en hoogstamboomgaarden. Je kan deelnemen aan allerlei activiteiten en workshops rond fruit, je onderdompelen in het leven van wilde
bijen of de rust van een oude boomgaard opzoeken. Tevens maken we
van de dag gebruik om een nieuw streekproduct voor te stellen: het
Biesonder Appelsap, sap geperst van appels geplukt in Alden Biesen.
Ook kinderen zullen zich niet vervelen. Voor hen zijn er workshops op
kindermaat zoals circuskunsten en bijenhotels bouwen.
Voor de workshops en de geleide wandelingen kan je je vanaf 13.30 uur
inschrijven aan de infostand van het Regionaal Landschap Haspengouw
en Voeren in Alden Biesen. Deelnemen is gratis, het aantal deelnemers
per wandeling/workshop is beperkt.
Het volledige programma van de Landschapsdoedag staat in april
op de website van het regionaal landschap www.rlh.be.

