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  blz 2 van 3 

 

Deze vrij vlakke wandeling gaat door een mooi park, bos en weilanden naar het kasteeldomein Alden 
Biesen dat u kunt bezoeken. Het is een imposant kasteel. Hier is ook een café/terras om te pauzeren. Dan 
terug door de mooie Demervallei. 
 

Startpunt: VVV Bilzen in het stadhuis aan de Markt te Bilzen.  Er zijn enkele betaalde parkeerplaatsen in het 
centrum. Op het Pabiloplein rechts van de kerk zijn ook enkele plaatsen. U kunt ook starten op de grote 
parkeerplaats aan de Eikenlaan waar u gratis kunt parkeren. 
 

Startpunt: sportcentrum/cultuurcentrum de Kimpel aan de Eikenlaan. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R 
(Eikenlaan) over de asfaltweg/klinkerweg. Negeer zijwegen. Een eindje verder wordt dit een stijgende weg/pad met 
rechts van u een vijver in het park. Let op! Na de brug over de Demer gaat u L de trappen omlaag. Beneden gaat u 
L onder het viaduct door. Ga nu verder bij *** in punt  2.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,03 km  2.15 uur  57 m  116 m 
 

 
 

224. BILZEN 10 km 
 

1. Staande op de Markt met uw rug naar de 
voorkant van het stadhuis gaat u L en meteen 
daarna voor de horeca/terrassen gaat u L met 
links van u de Sint-Mauritiuskerk. Aan de 3-
sprong voor de in de omgeving bekende frituur 
Big Joske gaat u R (Camile Huysmansplein dat 
overgaat in de Begijnhof).  
 

(U passeert links het kleurrijk gebouwtje Jazz Bilzen 
en rechts het standbeeld van Kamiel Huysmans. 
Deze Bilzenaar was meer dan 50 jaar een belangrijke 
politicus in de landelijke politiek. In 1945 is hij zelfs 
benoemd tot minister van Staat. Hij is ook o.a. 
burgemeester van Antwerpen geweest).  
 

U steekt bij het Sint Barbara beeldje in muurnis 
de beek de Demer over, die ontspringt nabij 
Tongeren en bij Werchter  in de Dijle stroomt.   
Let op! Vóór de T-splitsing bij de 
brandweerkazerne en het Borrehuis gaat u R  bij 
zitbank en betonblokken de grindweg door de 
platanenlaan omhoog en loop 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. 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). 
 

2. Even verder, tegenover huisnr. 36, gaat u 
schuin R het kasseienpad omlaag. Steek via  
bruggetje de Demer over en ga meteen L over het 
pad langs de Demer. 
 

(U loopt hier door het Park Haffmans, de 
oorspronkelijk tuin van notaris Haffmans.  U passeert 
meteen bij vistrap de Bilzermolen. Reeds in de 13e 
eeuw heeft hier een molen gestaan, die een aantal 
keren werd herbouwd. In 1569 werd ze vermeld als 
Bouchoutmolen. Tot rond de Tweede Wereldoorlog 
bleef de watermolen beroepsmatig in gebruik).  
 

Aan de 3-sprong bij zuil loopt u RD het bos in met 
links  de Demer. Na ruim 50 m steekt u L via  
bruggetje de Demer over  en ga dan meteen R en 
loop onder het voormalig spoorwegviaduct door. 
**** Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L 
over het pad met links het talud van de 
voormalige tramlijn Genk-Bitsingen (Bassenge).  
Na 600 md gaat u aan de 3-sprong RD 
(groen/blauw/rood) en u passeert een ijzeren 
doorgang. Aan de T-splitsing voor ringweg gaat u 
L omhoog en even verder loopt u onder het 
viaduct door. Aan de asfaltweg gaat u L omhoog. 
Negeer veldweg rechts omhoog. 
   

3. Boven aan de 3-sprong gaat u R en u passeert 
enkele mooie vakwerkhuizen. Voorbij de 
woningen wordt de asfaltweg een dalende 
veldweg.  Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L 
omhoog. Vlak daarna aan de smalle asfaltweg 
gaat u R.  
 

(Rechts heeft u mooi uitzicht over de Demervallei 
waar u straks doorheen loopt).   
 

Negeer doodlopende zijweg rechts omlaag en 
loop RD (oranje kruis).  Negeer bij infobord en 
draaihekje zijpad rechts omlaag. Negeer veldweg 
links. Aan de 3-sprong in de buurtschap 
Reekhoven (deelgemeente  Rijkhoven) gaat u L 
(oranje kruis) omhoog.  Aan de T-splitsing voor 
boerderij gaat u L (Reekstraat). Meteen daarna 
gaat u R (oranje kruis) het kasseienpad langs 
deze boerderij omhoog. 
  
4. Aan de T-splitsing gaat u L over de veldweg 
(oranje kruis).  



  blz 3 van 3 

 

Bij het 1e wildrooster buigt de veldweg naar 
rechts. Aan de 3-sprong bij het 2e wildrooster 
gaat u RD (oranje kruis).  
 

(Links ziet u de st. Martinuskerk in Martenslinde).  
 

Bij het 3e wildrooster gaat u RD over het brede 
graspad.  Aan de asfaltweg gaat u R.   
 

(Kijk hier even achterom en u ziet de steenbergen 
van de voormalige steenkolenmijnen (Waterschei/ 
Winterslag/ Zwartberg).  
Meteen daarna gaat u R door het poortgebouw 
(1652) van de Landcommanderij Alden Biezen. 
 

(In het gebouw rechts, het Apostelhuis (1720), is een 
taverne gehuisvest. Een leuke pauzeplek. Het 
gebouw links van de poort naar Maastricht is de 
trompetterswoning (1652), waar de poortwachter 
verbleef. Een eindje verder passeert u nog een 
taverne). 
 

5. Loop bij plattegrond RD de mooie bomenlaan 
(Maastrichter Allee) over de kasseien omlaag. 
Negeer zijweg links. 
 

(U passeert de imposante Landcommanderij die nu 
een cultuurcentrum van de Vlaamse Overheid is. Via 
het binnenplein kunt u o.a. de waterburcht en de kerk 
(1633-1635) bezoeken. In het kantoor van toerisme 
Bilzen komt u via de (interactieve) tentoonstelling 
alles te weten over de geschiedenis van deze 
landcommanderij. Er wordt ook een film getoond. De 
toegang is gratis. Zeker doen).  
 

Via het volgende poortgebouw (1571) verlaat u 
het kasteeldomein.  
 

(In dit gebouw rechts, het Gasthuis(1616), is ook een 
taverne gehuisvest. Dit is de poort naar Bilzen en 
Hoesselt).  
 

Steek de doorgaande weg over en loop via nauwe 
doorgang RD (blauwe ruit/rood-wit) bij infobord 
het graspad door het weiland omlaag. 
 

(Als u hier aan de doorgaande weg 50 m L gaat, dan 
heeft u nog een mooi uitzicht op de waterburcht en 
op de Franse tuin).  
 

Aan de 3-sprong bij vlonderpad en infobord gaat 
u via de nauwe doorgang RD (oranje kruis) over 
het bospad.  
 

(Als u hier L over de vlonder loopt, dan komt u bij 
zitbank in het rietveld).   
 

6. Een eind verder buigt het pad rechts langs de 
bosrand omhoog. Aan de 3-sprong bij infobord 
gaat u L (oranje kruis) de veldweg omlaag en u 
loopt de Demervallei in. Vlak voor hek van 
weiland maakt het pad een haakse bocht naar 
rechts en wordt een graspad. (Hier staan veel 
bomen met maretakken). Volg het pad om het 
weiland heen (oranje kruis). Via het volgende 
stegelke verlaat u het weiland en volgt u het 
graspad RD.  Aan de 3-sprong gaat u R (oranje 
kruis). 
 

7. Aan de 3-sprong gaat u R (oranje kruis) via het 
houten vlonderpad door het rietveld. Aan het eind 
van het vlonderpad loopt u RD (oranje kruis). Het 
pad wordt een betonplatenweg. Aan het einde 
van de rechts van deze weg staande boompjes 
loopt u nog 50 m RD. Ga dan L (blauwe driehoek) 
over het pad, dat een eind verder een breder pad 
wordt. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R 
omhoog. (Inderdaad op dit punt bent u al eerder 
geweest). Vlak daarna aan de T-splitsing gaat u L 
de asfaltweg omhoog. Aan de 3-sprong in de 
buurtschap Leten gaat u RD (oranje kruis) 
omlaag. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u 
RD (Leterweg) en even verder steekt u  via  
viaduct  de ringweg Bilzen over. Na 50 m gaat u L 
(oranje kruis/fietsroute 85) het pad in. Volg nu 
geruime tijd dit licht dalende pad RD. 
 

(U loopt weer over de voormalige tramlijn Genk - 
Bitsingen (Bassenge). Voor meer info zie infobord dat 
u even verder passeert).  
 

Let op! Net voor de brug gaat u R het trappenpad 
omlaag. Beneden gaat u R langs de Demer.  
  
8. Steek L het bruggetje over en ga meteen R 
verder langs de beek. Aan de 3-sprong gaat u RD. 
(Even verder passeert u weer de watermolen, die 
voorzien is van een vistrap). Steek R het bijzondere 
bruggetje over. Boven aan de doorgaande weg 
gaat u L. Waar de doorgaande weg naar links 
buigt, loopt u RD (Brugstraat) door het centrum 
van Bilzen. U komt weer op de Markt met de  
mooie Sint Mauritiuskerk, het Stadhuis en de vele 
horeca met terrassen.  

 

 
U kunt natuurlijk ook nog een bezoekje brengen aan de Sint-Mauritiuskerk (hallenkerk) met zijn prachtige glas-in-
lood ramen. Ingang deur links van de toren. 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  
 

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 wordt 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)  
 

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.   


