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Ten oosten van Tongeren ligt midden in de Haspengouw het leuke stadje Borgloon. Tijdens deze 
heuvelachtige wandeling wandelt u eerst door het leuke centrum en via leuke paadjes wandelt u over de 
Bollenberg met mooi uitzicht. Dan loopt u naar de buurtschap Hendrieken en komt u in het mooie beekdal 
van de Herk. U passeert het prachtige kasteel Rullingen en via de buurtschap Kuttekoven komt u weer het 
beginpunt.  Neem zelf proviand mee voor onderweg, er staan enkele zitbanken.   
 
Startadres: Café De Baron, Graeth 2, Borgloon. (Dagelijks open vanaf 10.00 uur, maandag gesloten). 
Tegenover het café is een kleine parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,20 km  3.20 uur  70 m  128 m 

 

http://www.wandelgidslimburg.com/
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813. BORGLOON  14,2 km 
 

1. Met uw rug naar het café gaat u L over de brug. 
Negeer zijwegen en volg de licht stijgende  RD.  
 

(Een eind verder passeert u  rechts de grote 
monumentale kapel Nieuw Gasthuis (1909 – 1912) 
met de mooie glas-in-lood ramen. Meteen daarna 
passeert u rechts bij kunstwerk de gele monumentale 
Graethemkapel, die uit circa 1130 stamt. Zie 
infobordje).  
 

Negeer zijwegen en loop verder RD 
(Graethempoort) richting centrum.  Aan de 3-
sprong bij het prachtige stadshuis loopt u R 
(Papenstraat/oranje kruis) de eenrichtingsweg 
omhoog.  
 

(Het stadhuis dateert uit de 11e eeuw. In 1680 werd 
het gerestaureerd in Maaslandse stijl. Het Bureau 
voor Toerisme is hier gevestigd).   
 

Aan het grote plein (Speelhof), met midden op het 
plein een oorlogsmonument en grote helm, gaat u 
RD (Steenstraat) de eenrichtingsweg omlaag.  
 

(Hier aan het plein staat links (nr. 10)  het 
Kanunikenhuis (1670). Aan dit plein staat ook de St. 
Odulfuskerk. Op de huidige plek van de kerk stond in 
de 10e eeuw een kapel, die in 1130 werd vervangen 
door de huidige  Romaanse kerk. Rechts aan het 
plein bij speeltuin stond de Burcht van Loon, het slot 
van de graven van Loon. De sterk vervallen burcht 
werd in 1870 gesloopt. Bij grote infoborden heeft u 
mooi uitzicht).  
 

Aan de kruising gaat u RD (Tongersestraat).  Let 
op!  Voorbij huisnr. 18 gaat u R (Kattensteeg) het 
smalle pad gelegen tussen muren van 
achtertuinen omlaag.  
 

(Links beneden ziet u een wijngaard en het kasteel 
Groote Mot (1661)).  
 

Loop aan het eind van het pad de trap omlaag en 
bij de inrit van mooi kasteeltje (zie infozuil)  gaat u 
R over de verharde weg  met rechts van u een 
wijngaard. Boven  voorbij huisnr. 23 gaat u L het 
grindpad, gelegen tussen twee hagen,  omlaag.   
Bijna boven aan de 3-sprong gaat u R (oranje 
kruis) het pad omlaag.  Beneden gaat u L via de 
grote “rioleringsbuis” onder de doorgaande weg 
door.   
 

2. Aan de T-splitsing gaat u R. Meteen daarna aan 
de 3-sprong gaat u L (oranje kruis) over de 
veldweg. Ga bij breed houten hek door het 
draaihekje en volg het pad dat een aantal bochten 
maakt.  Via nauwe doorgang verlaat u het 
natuurgebied en volg het pad omhoog.  
 

(Een eindje verder ziet u links boven een heel 
bijzondere kerk/kunstwerk. Het is een met 30 ton 
staal gebouwde doorzichtige kerk).  

Boven aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R 
(oranje kruis). Meteen daarna aan de 3-sprong 
gaat u L (oranje kruis) omhoog met rechts van u  
mooi uitzicht.  Aan de betonweg gaat u L.  
 

(Vlak daarna bij stalen infozuil kunt u via de 
afsluitboom naar de plek lopen waar vroeger een 
Romeinse villa stond. Bij “villa” met infoborden komt 
u bijna alles te weten over de Romeinen. Hier staan 
ook picknickbanken met mooi uitzicht).  
 

Negeer meteen zijpad rechts omlaag.  Aan de 4-
sprong bij ijzeren hek gaat u R (oranje kruis) over 
de veldweg. Negeer boven twee graspaden  links 
en volg het brede graspad RD langs de stenen 
pilaar. (U passeert zitbanken met mooi uitzicht).  
Aan de 3-sprong bij 2 picknickbanken gaat u R 
(oranje kruis) het graspad omlaag.   
 

3.  Ga beneden door het draaihekje en ga dan R 
over de veldweg. (U verlaat hier het oranje kruis). 
Negeer bij afsluitboom graspad rechts. De 
veldweg wordt later een smal pad langs de 
bosrand.  Voorbij bos volgt u RD het graspad en 
aan het eind gaat u RD over de veldweg.  Aan de 
betonplatenweg gaat u L. U passeert rechts een 
laagstamboomgaard. Let op! 20 meter voorbij 
deze laagstamboomgaard gaat u schuin R het 
holle begroeide graspad omlaag.  Aan de T-
splitsing gaat u R (gele rechthoek) de veldweg 
omlaag.  
 

(Even verder ziet u voor u de kerktoren van de St. 
Odulfuskerk.in Borgloon).   
 

Beneden aan de kruising met de smalle asfaltweg 
loopt u RD (gele rechthoek) de holle veldweg 
omhoog. Boven aan de kruising met 
betonplatenweg gaat u RD de kasseienweg 
omhoog. Negeer zijwegen rechts. 
 

(Boven ziet u het mooie op een heuvel gelegen 
kasteel Hulsberg (1882)).  
 

Bij mooi huisje (nr. 12)  wordt de kasseienweg  
een asfaltweg (Weg naar Heks). Steek beneden 
schuin links de doorgaande weg over en ga R 
(Neremstraat 12-20). Voorbij het laatste huis  
volgt u RD de betonplatenweg.   
 

4.  Aan de 3-sprong gaat u R (zwart/groene/rode 
driehoek) de betonplatenweg omlaag. U steekt 
beneden de Motbeek over en loop RD.  
Boven aan de kruising bij zitbank en de St. 
Lambertuskerk (1964) in de buurtschap 
Hendrieken loopt u RD (Putstraat).  
 

(Oorspronkelijk stond hier een 12e eeuws kerkje, 
waaraan in de 17e en 18e eeuw nog verbouwingen 
hebben plaatsgevonden. Op het kerkhof staan enkele 
oude grafstenen).   
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Beneden aan de 3-sprong gaat u RD de 
betonplatenweg omhoog. (Rechts ziet u  op de 108 
m hoge heuvel het mooie kasteel Hulsberg (1882)).  
Negeer graspad rechts omhoog en dan passeert 
u de kapel van Loretto (1882).  
 

(De huidige kapel, omgeven door een meidoornhaag, 
is de kapel (1689-1882) die samen met een kluis 
boven op de Hulsberg stond en bij de bouw van het 
kasteel hier naar toe werd verplaatst. Achter de kapel 
bevindt zich de graftombe van de familie 
Vandiomant-Pinnoy, eigenaars van kasteel 
Hulsberg).  
 

Aan de kruising gaat u R. Meteen daarna  aan de 
Y-splitsing bij verkeerspiegel en huisnr. 102 gaat 
u L over het graspad langs de laagstamboom-
gaard en elektriciteitspalen. Het graspad wordt 
een asfaltweg. (Even verder staat bij grote volière 
een zitbank).  Steek de doorgaande weg over en 
ga L.  Aan de 4-sprong bij huisnr. 212 gaat u R 
over de asfaltweg, die een veldweg wordt.  Aan 
de 3-sprong gaat u L (zwarte/rode driehoek). 
Negeer paadje rechts omlaag en volg de veldweg 
langs de laagstamboomgaard en bosrand RD.  
Aan het eind gaat u R de brug over.  
 

5. Meteen voorbij het eerste huis gaat u L.  Let 
op! Meteen voorbij het huis met nr. 1 gaat u L  
over het kasseienpad. Volg dan de veldweg langs 
de grubbe en laagstamboomgaard.  Ga aan het 
eind door het draaihekje en volg het pad RD  
(oranje kruis). Bij zitbank gaat u R (oranje kruis) 
het trappenpad  omlaag met rechts beneden het 
riviertje de Herk.  Beneden buigt het pad naar 
links en dan naar rechts. Volg dan het pad RD  
(oranje kruis) langs de bosrand en later langs het 
riviertje de Herk.  
 

(U passeert een oude vervallen watermolen 
genaamd de Nieuwe Molen/Rullingenmolen. Deze 
korenmolen bestond reeds in 1300. Zo te zien woont 
er nu (2016) een verzamelaar…).  
 

Via draaihekje verlaat u het natuurgebied 
Meersbeemden. Aan de asfaltweg gaat u R 
(oranje kruis). U passeert nu de voorkant van de 
Nieuwe Molen.  

(Hier staat bij de inrit de vervallen St. Antoniuskapel, 
die  uit de eerste helft van de 20e eeuw dateert. St 
Antonius kon schijnbaar niet meer tegen de rommel 
en is vertrokken).  
 

Boven aan de 4-sprong bij picknickbank gaat u L 
(oranje kruis) over de veldweg gelegen tussen 
laagstamboomgaarden.  Bij inrit naar laag- 
stamboomgaard buigt de veldweg naar rechts 
(oranje kruis).  
 

6.   Aan de kruising gaat u R over de asfaltweg.   
 

(Als u hier RD over de kasseienweg loopt, dan heeft 
u mooi uitzicht op de voorkant van het prachtige 
waterkasteel Rullingen dat uit de 17e eeuw stamt. 
Oorspronkelijk ging de routebeschrijving door het 
mooie kasteelpark, maar sinds het kasteel een 
nieuwe eigenaar heeft, is dit helaas niet meer 
mogelijk). 
 

Volg nu 800 m deze weg RD (Rullingen) met links 
van u het kasteelterrein.  Aan de 4-sprong gaat u 
L (oranje kruis) over de veldweg.  
 

(U loopt nu over het traject van de voormalige 
spoorlijn Sint Truiden – Tongeren (1879-1968)).  
 

Bij huisnr. 6 wordt de veldweg een dalende 
asfaltweg. Aan de 3-sprong gaat u RD. Let op! Na 
10 m gaat u R (oranje kruis) het trappenpad  
omhoog.  Volg dan boven het pad RD over het 
voormalig spoortalud. Bij zitbank gaat u R het 
trappenpad omlaag. Beneden gaat u R en meteen 
daarna gaat u in Kuttekoven L de asfaltweg 
omhoog richting kerk.  Vlak voor de Sint 
Johannes de Doperkerk (1840-1850) gaat u R de 
stenen kerktrap omhoog en loop boven rechts 
over het kerkhof langs de kerk.   
 

(Op de plek van de huidige kerk stond een 
Romaanse kerk. De toren, die uit de 13e eeuw stamt, 
is nog van die oude kerk).  
 

Loop het kasseienpad omlaag en ga dan RD de 
betonplatenweg omhoog.  Boven aan de T-
splitsing gaat u L en u komt weer bij het 
beginpunt.

 
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.   

 

 


