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  blz 2 van 3 

 

Tijdens dit leuke rondje stadswandeling Bilzen met liefst 5 parkjes en een uitkijktoren, wandelt u eerst naar 
het vijverpark en even later loopt u door park Haffmans. In het centrum loopt u eerst door het kleine Park 
Goed Claes met het wasvrouwtje in de Demer en dan loopt u over het gezellige Marktplein, waar op 
woensdag markt is.  U maakt een rondje door het Park Petry en even later door het park Warande Heilig 
Graf. Langs de Demer wandelt u naar de uitkijktoren Borreberg met uitzicht op de stad. Via leuke 
bospaadjes door o.a. het bos Katteberg loopt u terug naar de parkeerplaats. Het centrum van Bilzen met de 
vele horeca en terrasjes is heel leuk.  
 

Startpunt: Parkeerplaats Dierenparkje Katteberg en indoor kinderspeelhal Kinderrijk,  Vrankrijk 14. Bilzen. 
De parkeerplaats ligt vlak naast Basic Fit. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

6,21 km  1.25 uur  25 m  52 m 

 
 

1430. BILZEN 6,2 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de grote 
speelhal genaamd Kinderrijk. Aan de smalle 
asfaltweg gaat u L door de eikenlaan omlaag met 
rechts de speelhal. Beneden aan de T-splitsing 
voor het ‘t dierenparkje Katteberg gaat u L 
(groen/blauw/rood) over het grindpad.  Aan de 
grindweg gaat u L omhoog. Boven aan de T-
splitsing, met links de ingang van het 
paardenhumaniora Bilzen (opleiding paardrijden en 
paardenverzorging), gaat u R over asfaltweg met 
links een parkeerplaats. Aan de 3-sprong gaat u 
RD (Zeepstraat) met rechts het sportcomplex de 
Katteberg. Meteen voorbij de grote parkeerplaats 
gaat u R (groen/blauw/rood/fr. 85) over de 
doodlopende weg met rechts het voetbalveld. 
Negeer omlaag lopend voorbij het tenniscomplex 
zijpad links en loop RD met links de skatebaan. 
Let op! Tegenover het links gelegen zwembad de 
Kimpel gaat u R en ga dan meteen R over het pad 
met links de vijver en rechts het voetbalveld van 
V.V. Bilzerse Waltwilder.  Let op! Waar het pad  na 
200 m bij lantaarnpaal 00636 naar rechts buigt, 
gaat u L over het smalle bospaadje. (Dit is 50 m 
voordat het pad een ruime bocht naar links maakt). 
Meteen daarna gaat u L over het gras met rechts 
de  vijver.   
 

2. Na 100 m steekt u R de twee stalen bruggen 
over en ga dan R over het gras. Steek het pad 
over en meteen daarna  gaat u L de grindweg 
omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat u R over 
de asfaltweg (voormalig spoortraject) en meteen 
daarna gaat u L de trap omlaag. Meteen daarna 
aan de 3-sprong bij brug gaat u RD met rechts de 
Demer, die nabij Tongeren ontspringt en bij 
Werchter in de Dijle stroomt.  Negeer zijpad links.  
Aan de 3-sprong bij zuil gaat u RD over het 
grindpad door het Park Haffmans, (de 
oorspronkelijk tuin van notaris Haffmans). Bij vistrap 
passeert u het waterrad van de Bilzer watermolen 
waar reeds in de 13e  eeuw een watermolen 
stond. Negeer meteen daarna leuk bruggetje 
rechts. Aan de 3-sprong bij zitbank en 
muzikanten gaat u RD. Negeer zijpaden en blijf 
het pad, met rechts de Demer, RD volgen.  

(Even verder, voorbij links gelegen vijver passeert u 
een dikke oude boom. Bijna aan het einde van het 
pad passeert u rechts een woning waarvan de 
eigenaar zo te zien, vogelkastjes verzameld).   
 

Boven verlaat u R via het grote mooie hek het 
park ga dan R over het brede trottoir. Aan de 4-
sprong gaat u RD (Demerlaan) over de 
eenrichtingsweg.   
 

3. Aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD en u 
passeert  het Tuinprieel.   
 

(Het Tuinprieel was oorspronkelijk een achthoekige 
kapel (1749), die in de tuin van de pastorie stond. 
Later is de kapel naar deze plek verhuisd. Het prieel 
heeft een prachtig  rococogewelf. Bij het Tuinprieel 
staan ook twee oorlogsmonumenten waarvan een 
van het Geheime Leger).  
 

Let op! Waar de weg naar rechts buigt en u links 
het stadhuis en de kerk ziet, waar u straks nog 
langs komt, gaat u meteen bij huisnr. 25 L het 
vlonderpad omlaag met beneden de Demer. Aan 
de kruising bij Brasserie Zoemerik gaat u R de 
brug over en volg het pad dat meteen naar links 
buigt.   
 

(U loopt hier door het Park Goed Claes, de 
voormalige tuin van Paul Henri Claes,  die 
vredesrechter was in Bilzen).  
 

Aan de 3-sprong bij zit- babbelbank gaat u R het 
pad omhoog met rechts afrastering. Aan de  
volgende 3-sprong gaat u L omlaag met rechts 
afrastering. Aan de 3-sprong bij picknickbank 
gaat u RD.  
 

(Hier ziet u links in de Demer het wasvrouwtje. Ooit 
bevond zich op deze plek de bleekweide. De 
begijnen deden hier in de Demer hun was en legden 
de kleren dan op het gras om ze te laten bleken).   
 

Voorbij brug gaat u aan de T-splitsing L.  Aan de 
kruising bij brasserie, hier bent u al geweest,  
gaat u R de klinkerweg omhoog en u loopt het 
centrum binnen. Steek bij horeca/terrassen de  
weg over en loop dan schuin L over het 
Marktplein.   



  blz 3 van 3 

 

U komt bij de voorkant van het prachtige stadhuis 
waar ook een perroen staat.   
 

(Het stadhuis (1686-1689) werd gebouwd nadat het 
oorspronkelijke stadhuis in 1636 tijdens de 80 Jarige 
Oorlog door de Kroatische troepen van Jan van 
Weert, een Duitse militair en veldheer, in brand werd 
gestoken. Het stadhuis maakte oorspronkelijk deel uit 
van een huizenrij, die in 1890 werd afgebroken om 
het huidige marktplein te vormen. Voor het stadhuis 
staat een perroen/perron, in Bilzen het “piegelke“ 
genoemd, die hier in 1336 werd geplaatst. In 1799 
werd de perroen, een symbool dat het prinsendom 
Luik schonk aan “goede steden”,  afgebroken en in 
1968 werd de huidige replica geplaatst).  
 

Meteen voorbij het stadhuis gaat u R en bij de  
ingang van de Sint Mauritiuskerk gaat u RD.    
 

(Een kijkje nemen in de Sint-Mauritiuskerk 
(hallenkerk) met zijn prachtige glas-in-lood ramen is 
zeker de moeite waard. Al in de 7e of 8e eeuw stond 
hier een houten zaalkerkje. De huidige kerk is 
ontstaan na een ingrijpende verbouwing in 1904-
1906. Het koor stamt uit de 15e eeuw en de toren 
dateert uit 1667. Zie infobordjes).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L (Klokkestraat) 
omhoog.   
 

4.  Bij huisnr. 15 gaat u R door de passage.   
 

(Als u hier 10 m RD loopt, komt u bij de mooie, rijk 
versierde, voorgevel van het voormalig Huize Petry 
(1865) nu restaurant Huize  Briers).   
 

Na 30 m loopt u L het Park Petry binnen. Meteen 
daarna aan de 3-sprong bij grote vaas (1865) gaat 
u L met meteen links de leuke binnenplaats met 
de mooie winterserre en links een beukenhaag. 
Volg nu het pad, dat twee bochten naar rechts 
maakt, door het park. Bij de derde bocht naar 
rechts gaat u bij het kunstwerk Her-denken, 
vredesboom en ingang van ijskelder, die tijdens 
de WO II door omwonenden als schuilkelder werd 
gebruikt, L over het pad dat meteen enkele 
bochten maakt. Bij grote vaas gaat u L door het 
hek en ga dan R weer door de passage. Aan de T-
splitsing gaat u L (Klokkestraat) en volg de 
dalende eenrichtingsweg die links omlaag buigt.   
Aan de 3-sprong voor het bekende café Tribunaal  
gaat u R en ga dan meteen aan de volgende 3-
sprong L met links de in de regio bekende frituur 
Big Joske. Voorbij het grote standbeeld van 
Kamiel Huysmans gaat u vlak voor de brug L over 
het grindpad met rechts de Demer.   
 

(De Bilzenaar Kamiel Huysmans was meer dan 50 
jaar een belangrijke politicus in de landelijke politiek. 
In 1945 is hij zelfs benoemd tot  minister van Staat 
en hij is ook burgemeester van Antwerpen geweest).  
 

Bij de toren van de brandweerkazerne met op het 
dak een gsm-mast gaat u door het poortje en ga 
dan L over de asfaltweg met links een 
parkeerplaats/omheind korfbalveld. Voorbij 

ijzeren doorgang gaat u meteen R het Park 
Warande Heilige Graf binnen en loop RD over de 
grindstrook.  
 

(Is het park gesloten, loop dan verder RD over de 
asfaltweg. Ga dan verder bij **** in punt 5).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L en ga dan meteen aan 
de 3-sprong  bij boom R met links de vijver.  
 

5. Via brug loopt u tussen de vijvers door en 
meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD langs 
de haag. Via uitgang verlaat u het park en ga R 
verder over de asfaltweg. **** Aan het eind van de 
afrastering van schoolplein en bij de ingang van 
voormalig klooster gaat u R de asfaltweg omlaag 
met rechts de lagere school Sint Martinus. Aan 
het eind van de asfaltweg gaat u L over het 
grindpad. Steek vlak daarna R de ijzeren brug 
over en ga dan meteen R over het grindpad met 
rechts  de Demer. Negeer bospaadje scherp links 
omhoog. Aan de 3-srong bij  parkeerplaats,  hoge 
toren en wegwijzer gaat u L met rechts de muur 
van de brandweerkazerne en links de 
parkeerplaats. Aan het eind van de parkeerplaats  
gaat u R over het trottoir. Steek de asfaltweg over 
en loop bij zitbank en betonblokken de grindweg 
door de platanenlaan omhoog en loop dan via het 
brede stenen trappenpad de Borreberg omhoog.  
 

(Boven kunt u bij zitbank en kruis (1929) de 
uitkijktoren beklimmen, waarop u mooi uitzicht heeft 
over de Demervallei en de Haspengouw. Op deze 
plek stond vroeger één van de Loonse burchten, de 
Borreberg burcht, die in 1483 is verwoest). 
 

Loop aan de andere kant het lange stenen 
trappenpad omlaag.   
 

6.  Bijna beneden neemt u de linker trap, steek via 
zebrapad de weg over en ga dan L de asfaltweg 
omhoog.   
 

(U passeert meteen rechts  het grote herenhuis, met 
twee haakse dienstgebouwen, dat in 1902 is 
gebouwd door notaris Hauben, burgemeester van 
Bilzen).  
 

Negeer kasseienpad schuin rechts omlaag.  
Voorbij huisnr. 69 gaat u R de doodlopende 
klinker- kasseienweg omlaag. Beneden voorbij 
huisnr. 11 volgt u RD de (bos)weg omhoog.  
Beneden negeert u brug rechts en loopt u RD 
onder het voormalige spoorwegviaduct door van 
de voormalige spoorlijn Genk-Bassenge. Aan de  
T-splitsing bij volgende brug gaat u L met links 
het spoorwegtalud van de voormalige spoorlijn.  
Na 600 m gaat u aan de 3-sprong RD 
(groen/blauw/rood) en u passeert een ijzeren 
doorgang. Aan de T-splitsing voor ringweg gaat u 
R (groen/blauw/rood) omlaag en via brug steekt u 
weer de Demer over. Aan de 3-sprong bij het  
dierenpark gaat u L de smalle asfaltweg/ 
eikenlaan omhoog. Boven komt u rechts weer bij 
de parkeerplaats. 

    
Auteur: Jos Wlazlo.   
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   


