1502. TONGEREN - Piringen 12,6 km

blz 2 van 4
Startpunt: Parkeerplaats Herman Dessersplein, Piringen (voor de kerk). Navigatie: Piringenstraat 3, Piringen Tongeren.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

12,64 km

2.50 uur

49 m

80 m

Tijdens deze leuke combinatie van natuur- en stadswandeling Tongeren, wandelt u vanuit het rustige dorpje
Piringen door natuurgebied Herenbos via leuke bospaadjes naar het centrum van Tongeren, waar u op de
Grote Markt langs het grote standbeeld van de krijger Ambiorix komt. U passeert hier o.a. ook de imposante
Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, die u beslist even moet bezoeken. Via leuke straten loopt u naar de Veemarkt
waar brasserie Century is gelegen, een leuk pauzeplek met terras en o.a. lekkere stokbroodjes. Dan loopt u
via de binnenstad naar de Site Romeinse Tempel waar een echte tempel heeft gestaan, een bijzondere plek.
Terug lopend passeert het mooie kasteel Betho en dan wandelt u door het Pliniuspark. Via mooi bospad
loopt u naar het mooi gelegen kasteel Rooi. Via leuke paden en veldweggetjes loopt u terug naar Piringen. Dit
laatste stuk kan na regenval modderig zijn.

1502. TONGEREN - Piringen 12,6 km
1. Staande op de parkeerplaats, met uw rug naar
de brede trap/zitbanken op de parkeerplaats, loopt
u RD (wit-rood/fietsroute 139) de asfaltbetonnenweg omlaag met links St. Gertrudiskerk
(1940-1941). Na 250 m gaat u beneden aan de
ongelijke 4-sprong bij de O. L. Vrouw der Armen
kapel (1947) RD omhoog. Meteen daarna aan de
3-sprong gaat u RD de doodlopende weg omhoog
met links de voormalige carréhoeve. 200 m verder
loopt u boven het dorp uit en volg de
betonplatenweg. Waar de weg naar links buigt,
gaat u bij zitbank R (rode pijl) de veldweg omlaag.
Via twee draaihekken volgt u RD het bospad
omhoog met rechts afrastering. (U loopt hier door
het natuurgebied Herenbos). Boven aan de
T-splitsing gaat u R (rode pijl) de betonplatenweg
omlaag.
(Hier ziet u voor u de vierkante toren van de OnzeLieve-Vrouwebasiliek In Tongeren, waar u straks
langs komt).
Aan de 4-sprong bij fietsknooppunt 128 en zitbank
gaat u L (rode pijl) over het graspad met rechts
een loods/gebouw die hoort bij het Provinciaal
instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO). Na
150 m gaat u aan de 3-sprong RD het graspad
omlaag met voor u de basiliek in Tongeren.
Na 500 m, aan de volgende 3-sprong, met voor u
een populierendreef, gaat u R over het 250 m lange
houten vlonderpad omhoog met links de muur van
de kasteeltuin.
(Meteen links ziet u het kasteel van Betho waar u
straks nog komt).
2. Negeer zijpaden en volg geruime tijd het pad RD
met boven links van u een steile helling/aardenwal
(Beukenberg), die een onderdeel van het
Romeinse aquaduct was.
(De Beukenberg een inmiddels met (beuken)bomen
begroeide heuvelrug is aangelegd door de
Romeinen, als onderdeel van een aquaduct dat

Tongeren van water voorzag. Over deze wal liep het
water door een houten goot. Het Romeinse aquaduct
was een aardenwal met een lengte van 6 km. De
eigenlijke waterleiding bestond waarschijnlijk uit en
houten constructie. Bij de laatste kilometers van het
aquaduct, voor de aansluiting met de stad, moest
men echter een grote aarden wal opwerpen om zo
een kleine vallei te overbruggen. De aanleg van het
aquaduct gebeurde in de 1e eeuw na Christus. Vanaf
de Legioenenlaan (Romeinse omwalling) liep het
viaduct richting school PIBO, waar u net langs
gekomen bent, waar het zich in zuidwestelijke
richting draaide).
Na 1 km gaat u aan de doorgaande weg L en na
5 m gaat u voor bushalte L het bospaadje omlaag.
Beneden aan de ongelijke 4-sprong bij half ronde
zitbank (knooppunt van de route) gaat u R het
bospad omhoog, langs het grasveld. Boven steekt
u de doorgaande weg (Legioenenlaan) over en
gaat u bij bordje “Zone 30” RD (Beukenbergweg)
de smalle eenrichtingsweg omhoog.
(Hier aan de doorgaande weg (Legioenenlaan) ziet u
een silexmuur, een overblijfsel van de 6 m hoge en
4,5 km lange Romeinse omwalling daterend uit de 2e
eeuw).
Na 50 m gaat u L (wit-rood) het stenen trapje
omhoog en volg het smalle pad. Aan de asfaltweg
gaat u R omhoog met links de basisschool
Picpussen. Aan de doorgaande weg/ringweg in
Tongeren gaat u R en meteen daarna aan de
3-sprong gaat u RD met rechts grote stenen
trappen. Aan de grote kruising met verkeerslichten
gaat u via zebrapad L en loop bij infobord RD (Sint
Truidenstraat)
over
de
klinkerstraat/
voetgangerszone. Negeer zijwegen.
3. Na 200 m loopt u op de Grote Markt, bij het grote
standbeeld (1866) van de krijger Ambiorix van de
stam der Eburonen, RD.

Vlak daarna loopt u RD over het Stadhuisplein met
links de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek (1240-1541) en
rechts het voormalige stadhuis (1737-1755) en
fontein.
(Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de huizenrij
die tussen de Grote Markt en het Stadhuisplein stond,
gebombardeerd waardoor sindsdien beide pleinen nu
een geheel vormen).
Aan
de
zeer
ruime
3-sprong,
bij
het
Teseum/ingang van Basiliek die u zeker moet
bezoeken en met rechts het plein Vrijthof, gaat u
RD (Museumkwartier). Achter de basiliek buigt de
weg naar links (Museumkwartier) met rechts de
ingang van het Gallo-Romeins Museum, dat u
beslist ook eens moet bezoeken. (Ook erg
interessant voor kinderen). Aan de T-splitsing gaat u
R (wit-rood) omlaag. Meteen daarna aan de
volgende T-splitsing voor huisnr. 8 gaat u R
(Kielenstraat) omlaag. Aan de kruising bij het
gerechtsgebouw gaat u L (Predikherenstraat)
omlaag. Aan de volgende kruising gaat u L (de
Schiervelstraat) over de eenrichtingsweg. Let op!
Na bijna 100 m gaat u tegenover huisnr. 17 R door
de onderdoorgang en loop dan RD (wit-rood) door
de
winkelstraat/passage
(shoppingcentrum
Julianus). Voorbij zitbanken gaat u in de linker
hoek, vlak voor Het Kruidvat, L en loop dan RD
door de passage. Loop RD over het gezellige plein
Veemarkt en dan loopt u tegen de brasserie
Century aan, een fijn pauzeplek met o.a. heerlijke
broodjes.
4. Met uw rug naar brasserie Century gaat u R
door de winkelstraat.
Aan de 3-sprong bij het
Hospitaalplein en het kunstwerk “pumpkeskal”
(gezellig kletsen bij de waterpomp) gaat u RD
verder de winkelstraat omhoog.
(Hier aan het pleintje ligt links de St.
Jacobusgasthuiskapel (1660). Oorspronkelijk was de
kapel een onderdeel van het Sint-Jacobusgasthuis.
Het was een plaats waar pelgrims hulp en onderdak
vonden op de route naar Compostella. Daarna dient
het eeuwenlang als stedelijk hospitaal. Nu huisvest het
o.a. een shoppingcentrum waar u net doorheen bent
gelopen. De huidige Gasthuiskapel is zeker een
bezoekje waard).
Negeer zijwegen.
(Na 300 m passeert u rechts (huisnr. 10) het
standbeeld van de Romeinse keizer Flavius Claudius
Julianus (331-363).
Na bijna 400 m, aan de 3-sprong bij mooi
(hoek)herenhuis A L’Empereur (1818)
en bij
huisnr. 3, vlak voor de Grote Markt, gaat u R
(Hemelingenstraat).
Aan de 3-sprong voor
huisnr. 37 gaat u L over de eenrichtingsweg.
Loop aan de rechterzijde. Aan de kruising met
verkeerslichten gaat u RD, loop 20 m RD omlaag
en dan gaat u R de smalle eenrichtingsasfaltweg
omhoog, richting site Romeinse Tempel. Na 50 m
gaat u aan de 3-sprong L (Site Romeinse tempel).
Bij huisnr. 2 en infobord gaat u R en u komt op de
plek waar een grote Romeinse tempel heeft
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gestaan. (Zie infoborden). Loop terug naar de
uitgang en ga R de asfaltweg/klinkerpad omlaag.
Aan het einde van het klinkerpad gaat u RD de trap
omlaag en beneden gaat u L over de asfaltweg met
links de oude Romeinse muur.
5. Beneden aan de kruising met verkeerslichten
gaat u R (Hasseltsesteenweg) omlaag. Aan de
ongelijke 4-sprong gaat u L (Kanjelstraat) over de
doodlopende weg. Voorbij de rechts gelegen
parkeerplaats gaat u bij keerpunt/ijzeren hek RD
tussen twee paaltjes door het bospad omhoog.
Aan de T-splitsing bij half ronde zitbank (knooppunt
van de route) gaat u R (rode pijl) het bospad
omlaag.
(Omlaag lopend heeft u na 200 m voor u mooi zicht op
het kasteel van Betho, waarvan de geschiedenis
terug gaat tot de 13e eeuw. Het huidige kasteel dateert
uit de 17de eeuw. Het oorspronkelijk kasteel was een
waterslot).
Bij de ingangspoort gaat u RD verder over de
veldweg. Aan de 4-sprong gaat u R (rode pijl). (Als
u hier L gaat, heeft u mooi zicht op de kasteelhoeve).
Aan de kruising gaat u RD en via poort loopt u het
Pliniuspark binnen en volg RD de asfaltweg.
(Rechts ziet u 3 grasheuvels (kunstwerk/zie infobord).
Aan de 4-sprong bij ijzeren poort gaat u RD over
het klinkerpad met rechts een vijver en links een
jongerencentrum.
(U steekt een “waterstroompje” over, dat uit de links
gelegen Pliniusbron komt. Zie info op in grond
liggende steen.
Het water is ijzerhoudend en werd in middeleeuwse
geschriften als genezend omschreven: Het water
werd in kruiken gedaan en voorzien van het
stadszegel, naar overal verzonden. De bron werd zo
beroemd dat zowel de Franse koning Lodewijk XV
als Napoleon er hun dorst kwamen lessen).
Het klinkerpad buigt tweemaal naar rechts en volg
dan de asfaltweg.
6. Voorbij links staand kunstwerk “tempel” gaat
u aan de 4-sprong L over het klinkerpad. Aan het
einde bij parkeerplaats gaat u L door de ijzeren
poort.
(Het park is 24 uur per dag open maar als het hek
toch gesloten is, ga dan R. Aan het einde gaat L
langs de doorgaande weg. Bij huisnr. 299 kunt u dan
de route vervolgen. Ga dan verder bij **** in dit punt).
Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u R de
asfaltweg omhoog.
Aan de 3-sprong voor
huisnr. 8 gaat u L omhoog. Aan de T-splitsing
gaat u R (De Locht). Aan de voorrangsweg gaat u
L (Hasseltsesteenweg).
**** 10 m voorbij
huisnr. 302 en bij km paaltje 18 gaat u bij
verbodsbordje L via trapje over het bospad.
Meteen daarna voorbij nauwe doorgang volgt u
geruime tijd RD het lange rechte bospad.
(U loopt hier over het voormalig traject van de
spoorlijn Tongeren-Tienen (1878-1957), die een
cruciale rol speelde in de ontwikkeling van de suikeren fruitsector in Haspengouw).

Na bijna 1 km gaat u voorbij nauwe doorgang R.
Meteen daarna, aan de 3-sprong, gaat u R de
betonplatenweg omlaag.
Negeer meteen bij
picknickbank zijpad links en loop RD (rode pijl).
7. 50 m verder gaat u L (rode pijl) over het
(bos)pad.
(Als u hier nog 20 m doorloopt, beslist doen, en dan
even R over het gras loopt, heeft u een mooi uitzicht
op het witte kasteel Rooi (1698), een kasteelhoeve
bestaande uit een U-vormig hoofdgebouw omgeven
door een vijver en een carréhoeve).
Na 700 m gaat u aan de 3-sprong bij picknickbank
R/RD over het (gras)pad, dat u geruime tijd RD
volgt. (U verlaat de rode pijl). 500 m verder
passeert u een draaihek en volg het pad gelegen
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tussen hagen/afrastering. Voor gekapt bos (2021)
buigt het pad links omhoog. Even verder passeert
u het volgende draaihek. Meteen daarna, bij
infobord, volgt u RD de betonplatenweg. Aan de
kruising, met Mariakapelletje aan boom, gaat u
RD omlaag met links boven het sportpark van
Valencia Piringen. Na bijna 300 m wordt de weg
even een bos- veldweg. 300 m verder loopt u
Piringen binnen. Vlak daarna gaat u aan de
3-sprong bij Mariakapelletje R (Kromstraat) de
klinkerweg omhoog. Boven aan de T-splitsing bij
volgend “Mariakapelletje” gaat u L (Tomstraat)
omhoog. Voorbij de pastorij en de kerk, waarvan
de toren uit de 13e eeuw stamt en die o.a. is
opgetrokken uit silex,
komt u weer bij de
parkeerplaats.
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