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op sociale media via #visithoeselt.

Op zoek naar een leuk horecaplekje om even te verpozen of naar een B&B om een weekendje in Hoeselt door te brengen? We hebben ervoor gekozen om de lijst niet in deze gids
op te nemen, zodat we beter kunnen inspelen op wijzigingen.
Blijf altijd op de hoogte van de beschikbare horecazaken en B&B’s dankzij
de QR-code op de wandelkaarten! Even scannen en je ziet meteen welk
aanbod Hoeselt voor jou op het moment van jouw uitstap heeft!

Hoeselt, de ‘onontdekte' parel van Haspengouw, wurmt zich sierlijk tussen Bilzen en
Tongeren. Deze groene long van Zuid-Limburg ademt frisse lucht. Hier vind je nog rust
en ruimte. Geuren en kleuren effenen een pad van een unieke schoonheid. Het glooiend
landschap ontvouwt een prachtig stuk natuur.
Deze toeristische infobrochure geeft je een overzicht van de waaier aan mogelijkheden
die onze gemeente te bieden heeft. De bewegwijzerde fiets- en wandelroutes laten je op
verschillende manieren kennismaken met de unieke natuur in onze gemeente. Ze maken
Hoeselt tot een waar paradijs voor fietsers en wandelaars. Zet even
een stap terug in het verleden en laat je onderdompelen in de
sfeer van de kluizenaars aan onze prachtige Kluis van Vrijhern.
Ook het ruime en diverse aanbod aan verblijfsmogelijkheden zal
je zeker bekoren. Wij wensen al de trappende en trippelende
toeristen een warm welkom in Hoeselt! En vergeet niet:
‘toerisme, het zit in onze natuur’.
Johan Schoefs
Schepen van toerisme

DE KLUIS VAN VRIJHERN
MET LORETOKAPEL
HOESELTS ERFGOED:
EEN RIJK VERLEDEN
Opgravingen en vondsten wijzen op een beduidende Romeinse en Gallo-Romeinse kolonisatie, samenhangend met het nabijgelegen Romeinse Tongeren. Hoeselt lag bovendien
aan de secundaire heerbaan Tongeren-Nijmegen. Nog voor de Karolingische tijd ontstond
de zelfstandige moederparochie Hoeselt, die later het ontstaan gaf aan zeven afhankelijke kerken. Hoeselt beschikt daarmee over heel wat boeiend en waardevol historisch
erfgoed. Unieke geklasseerde kerkgebouwen bevinden zich verspreid over de deelgemeenten. Typisch zijn de meer dan 300 kapellen die de gemeente rijk is. Ook authentieke
kastelen (allemaal privédomeinen) en monumentale vierkantshoeves behoren tot het
patrimonium. Hoeselt biedt een perfecte mix van waardevol erfgoed en een prachtige
landelijke omgeving.
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‘De kluis’ is een van de belangrijkste gebouwen in Hoeselt. Nergens in Limburg, en voor
zover ons bekend nergens in het Vlaamse landschap, staat er nog een zo ongeschonden
kluis als in Vrijhern. Andere kluiskapellen zijn meestal nog bewaard, maar de kluizenaarswoningen zijn verdwenen of zodanig verbouwd dat ze geen getuigen meer zijn van hun
roemrijk verleden. De kluis van Vrijhern ontdek je via de landschapswandelingen (zie p. 26).

Volgens de overlevering heeft Geert van
Elst in 1685 in de bossen van Vrijhern een
hutje gebouwd. En dat was het begin van
ruim drie eeuwen kluizenaarschap in Vrijhern. Zijn opvolger, Jacobus Vandenbroeck,
verving het hutje door een mooie, vakkundig gebouwde kluiswoning. Nadat hij een
pelgrimstocht had ondernomen naar het
Italiaanse bedevaartsoord Loreto liet Jacobus in 1709 een Loretokapel bijbouwen,
exact naar het model van het Heilig Huisje
van Nazareth in Loreto. Hier verbleven
broeders tot in 1904. Zij leefden van wat
de gelovigen hen schonken en maakten
zich verdienstelijk als leraar. Er liepen op
een bepaald moment 57 jongeren school,
waaronder 12 internen, en ziekenverzorgers. Na de dood van de laatste kluizenaar
werd de kluis een boerderij. De kapel
fungeert nu nog steeds als parochiekerk. In
1968 werden de gebouwen gerestaureerd.
In 2015 kreeg de omgeving een heuse
metamorfose. De gemeente Hoeselt en
het Regionaal Landschap Haspengouw en
Voeren realiseerden op deze plaats een
landschapsinrichtingsproject in samenwerking met de vzw Vrienden van de Kluis en
de Heemkundige kring van Hoeselt. Met
dit inrichtingsproject wilden zij de kluis van
Vrijhern als cultuurhistorisch en toeristisch
ankerpunt binnen de gemeente Hoeselt
herwaarderen. En of dat is gelukt!

De relatie tussen mens en natuur vormt de basis van dit betonnen landschapskunstwerk.
Onze gedachten en dromen zijn abstract. Ze bestaan enkel in onze hoofden. Wanneer
we ze visualiseren en later realiseren, worden ze tastbaar en dus concreet. Je hoofd is
concreet, maar je verstand is abstract, alhoewel deze begrippen tegengesteld zijn aan
mekaar, zijn ze als het ware de motor voor onze toekomst.

KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN
Holle wegen en grachten
Holle wegen komen in Hoeselt nog veelvuldig voor. Meestal zijn ze niet met beton of asfalt verhard maar worden ze functioneel gebruikt. Sommige worden deskundig beheerd
en hebben een rijke variatie aan flora en fauna. Voornaam zijn onder meer de Hoolstraat,
de holle weg aan Kruislinde, de recent heropende Ganzendries, de omgeving van Steenbroek, de holle weg in de Wijngaardbossen... Deze waardevolle holle wegen zijn opgenomen in verscheidene wandelroutes van het nieuwe netwerk.

Hagen en houtkanten
Bepaalde landschapsdelen hebben hun kleinschalig hagenpatroon behouden. Vrijhern is
momenteel zelfs het onderwerp van een herstelproject van kleinschalige landschapselementen vanwege Regionaal Landschap Haspengouw.
Ook de omgeving van de Hel, het oude tramtracé en het Steenbroek hebben een oppervlakte rijk aan hagen- en houtkanten. Vaak zijn dit foerageergebieden voor diverse
vogelsoorten die minder frequent voorkomen.

Hoogstamboomgaarden
In bepaalde delen van Hoeselt zijn er nog
stukken van oorspronkelijke, typische
hoogstamgordels rond de kerndorpen
te vinden. Dit is het resultaat van een
subsidiereglement dat de HOLA (Hoeseltse Milieu- en Adviesraad) samen met de
gemeente uitwerkte in het verleden. De
doornkappersgemeente was op dat moment de pilootgemeente in Limburg. De
Nationale Boomgaardenstichting N.B.S.
is actief in onder meer de deelgemeenten
Schalkhoven, Sint-Huibrechts-Hern en
Vrijhern.
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Ontdek dit bijzondere kunstwerk dat tevens dienst doet als uitzichtpunt. Een straffe
locatie die aanzet tot bezinning en frisse ideeën!

#INCONCRETO
#inconcreto ontdek je langs de Tweekruizenwandeling (Hoeselt Centrum, zie p. 18)
en de Kruislindewandeling (Werm, zie p. 24).

WANDELCODE

BIVAKZONE HOOILINGEN

• Eerbiedig de natuur, het erfgoed, fauna en flora, en pluk geen planten of fruit.
• Gebruik het voetpad wanneer mogelijk. Indien niet mogelijk, hou dan altijd links,
tegen het verkeer in.
• Zorg ervoor dat je steeds goed zichtbaar bent.
• Draag bedekkende kleding (lange broek, lange mouwen) om je te beschermen
tegen teken.
• Blijf op de paden en volg de permanente bewegwijzering.
• Respecteer privé-eigendommen. Betreed ze niet zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar.
• Wees hoffelijk! Een ‘goeiedag’ maakt iedereen gelukkig.
• Honden blijven te allen tijde aan de leiband en onder controle.
• Laat geen zwerfvuil achter!
• Maak geen vuur en hou rekening met mogelijk brandgevaar in droge periodes.
• Weet dat je in vochtig Haspengouw ’aan het wandelen bent en dat het hier modderig kan zijn als het regent.
• Draag wandelschoenen en neem drinkwater mee.
• Kijk rondom je en vooral: ‘geniet’!

Het idee van ‘bivakzones’ is gebaseerd
op het Nederlandse ‘paalkamperen’ en
kwam tot stand i.s.m. het Regionaal
Landschap Limburg. Het is een erkende,
legale plek in de natuur waar je kort,
zonder luxe en discreet mag overnachten in je eigen tent. Het is bestemd voor
wie te voet of per fiets onderweg is, niet
per auto. Vertrek van het basisidee dat
je enkel een lapje grond mag gebruiken waar je legaal je trekkerstent mag
plaatsen voor één of twee nachten. In
Hoeselt zijn er aanwezige comfortvoorzieningen, zoals een waterpunt, vuurkring (en hout)
en toilet. Je verblijft er volgens het leave no trace-principe (laat geen
spoor achter) en zonder verstoring van de natuurlijke omgeving. Voor
meer info, scan de QR-code.

ONTDEK HOESELT...
...TE VOET
Wandelen in Hoeselt:
een aparte beleving
Ontdek ‘Grand Cru’ landschappen met vergezichten en in het seizoen een overweldigende
bloesempracht! Wandel over een heuvelachtig
landschap met vochtige beekvalleien, langs
heuvelruggen, holle wegen, vijvers of de talloze boomgaarden. Bekijk de prachtige kastelen
of wandel via een eeuwenoude trambedding
of idyllisch vlonderpad richting onze historische kluis. Hoeselt telt negen bewegwijzerde
wandelingen. Ze vormen het ideale decor voor
een lekkere picknick op de voorziene picknickplaatsen.

1

2

Picknickplaats
Horecagelegenheden:
scan de QR-code
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STINZENWANDELING
SCHALKHOVEN
Vertrek:

kerk Schalkhoven, Schalkhovenstraat
Je wandelt de parking van de Sint-Brixiuskerk
(neogotische zaalkerk) links naar beneden en je
volgt de weg. Vrijwel direct wandel je voorbij het
Engels park van het kasteel van Schalkhoven.
Deze oorspronkelijke herenhoeve werd later
het kasteel van Schalkhoven. Het werd in 1588
gebouwd door Richard van Elderen.

Na 250 m passeer je het mooie, kleine, kerkhof aan de voet van het kasteel ‘Lindehof’.
Hier vervolg je rechts de Lindestraat en je komt na enkele honderden meters terecht
in een open veld met vele fruitplantages waar je ook fraaie vergezichten hebt. In het
voorjaar is het hier een waar bloesemfestijn! Nadat je een klein bosgebied doorgewandeld bent, kom je terug in Schalkhoven. Hier vallen meteen de vierkantshoeves op. Zij zijn
als het ware de stille getuigen van tal van boerenactiviteiten uit het verleden. Daarnaast
verklaren zij de naam van het dorp: het woord ‘schalk’, wat knecht betekent, en ‘hoeve’,
verwijzend naar de vele hoeves. Na 200 m zie je links de voormalige brouwerij en limonadefabriek liggen die na 25 jaar leegstand terug onder handen werd genomen.

Picknickplaats
Horecagelegenheden:
scan de QR-code
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LANDSCHAPSWANDELING
ROMERSHOVEN
Vertrek:

kerk Romershoven, Sint-Jansstraat

Picknickplaats
Horecagelegenheden:
scan de QR-code
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Kuier rustig door de straten ‘op de buiten’ en kom plots terecht in open natuur. Een vlonderpad brengt je met droge voeten over de beemden.
Je flaneert tijdens je tocht door de vele appel -en perenplantages. Nadat je recht op het
neoclassicistische kasteel ‘Jongenbos’ bent afgewandeld, kom je terecht in bosgebied
met fantastische vergezichten. Je steekt de weg in Romershoven over en je wandelt
links richting het beschermd natuurgebied van de Winterbeekvallei. Hier vind je groene
weides en grazend vee gescheiden door de kronkelende Winterbeek. Op straat aangekomen vervolg je je tocht rechts, de Overbosstraat in. Na ongeveer 1 km wandel je rechts
richting ‘Blockesbos’. Dit is een natuurlijk hellingbos waar een vogel nog in vrijheid kan
fluiten. In het voorjaar groeit hier weelderig daslook. Terug aan de straat aangekomen
wandel je naar rechts en kom je aan je eindpunt.

NEDERWANDELING
O.L.V. PAROCHIE
Vertrek:

Onze-Lieve-Vrouwplein

Uitbreiding van 3 km
Na 350 m kom je aan de brug over de E313. Hier kan je, in plaats van rechts voor de
brug in te slaan, gewoon de burg oversteken en de pictogrammen volgen van het
Limburgs landschap. Je wandelt dan een extra lus van 3 km door de mooie watervalbossen.

Picknickplaats
Horecagelegenheden:
scan de QR-code
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Terug aan de brug vervolledig je de Nederwandeling
via de eeuwenoude veldweg
tussen Groot Bievelen en de
Groenstraat. Dit is een van de
laatste voetpaden die Hoeselt
rijk is. Aan de hoeve Nartus
ga je het gebied de Rooten in.
Hier waren vroeger vijvers,
‘vlasrooten’, maar met de aanleg van de E313 werden daar
in de jaren ‘70 de overschotten van grond in gedumpt.
Daardoor is het landschap van
deze wandeling op veel plaatsen volledig veranderd. Vanop het mooie vlonderpad zie je
in de verte de witte kasteelhoeve ‘Terbos’ liggen. Het kasteel Terbos zelf werd in 1967
afgebroken en met het puin werden de slotgrachten opgevuld.
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TWEE KRUIZENWANDELING
CENTRUM
Vertrek:

GC Ter Kommen, Europalaan 2

Onze langste wandeling laat je kennismaken met het Hoeselts heuvelachtig landschap.
Vooraleer je de natuur induikt, passeer je in het centrum het kasteel van Bockrijck (nr.
49), eeuwenlang dé woonplaats van de meest invloedrijke Hoeseltse families.
Deze ‘herenhoeve’ uit de 17de eeuw herbergt zowel een Franse als een Engelse tuin. Er bevinden zich
enkele merkwaardige bomen waaronder de rode beuk. Het park wordt ‘Les vieux arbres’ genoemd.

Wandel verder omhoog en wandel links voorbij de Lourdesgrot.

De grot werd in 1941 gebouwd als dank voor de behouden terugkeer van alle Hoeseltse krijgsgevangenen
na de achttiendaagse veldtocht.

Kuier verder door steegjes, langs groene rustige wegen en hoger gelegen akkerland.
Je passeert plaatselijke hotspots die in de volksmond ‘Hellegat’, ‘Dauwwinkel’, ‘Teugele
kûpke’ en ‘Jacky’s bos’ worden genoemd. In veel van deze gebieden vind je de eenbes
en de reuzenpaardenstaart terug. Geniet verder van de prachtige vergezichten. Aan de
voet van ‘Jacky’s bos’ brengt een fantastische holle weg je naar top. Weet dat historici
ervan overtuigd zijn dat hier de troepen van Napoleon omstreeks 1812 verbleven in de
velden rondom tijdens hun veroveringen om Europa te ‘verfransen’. Boven aangekomen
ga je opnieuw naar beneden langs een prachtig kasteelpark. Houd ook even halt bij de
verschillende stenen kruizen ter herdenking van moorden gepleegd in de vorige eeuwen.
Laagstamboomgaarden kom je regelmatig tegen en met wat geluk proef je de lente
tijdens het prachtige bloesemseizoen. Via de oude trambedding wandel je schuin links
richting boswegel ‘Ganzenpas’ waar een prachtig vlonderpad je naar de top brengt.
Boven aangekomen sla je linksaf en gebruik je de middeleeuwse verbindingsweg van
Tongeren naar Bilzen. Meteen voorbij het kapelletje ‘Christus op de koude steen’ zie je
links de troostplek ‘Kruislinde’ opgericht in 2022. Dit is een herdenkingssculptuur dat je
doet stilstaan bij de vele coronadoden. Zet je tocht rechtdoor verder tot je terechtkomt
bij het imposante kunstwerk #inconcreto dat ‘opdoemt’ uit de Hoeseltse boerengrond.
Dit imposante hoofd is een werk van de Hoeseltse kunstenaar Frits Jeuris.
#inconcreto: het iconische werk gaat over de relatie tussen mens en natuur en onze eigen gedachten als
motor voor de toekomst.

Aan de voet van het kunstwerk zie je de legendarische Twee Kruisen (tegenover elkaar),
waar in de 16e eeuw moord en doodslag plaatsvonden. Scan de QR-codes en kom meer
te weten over de geschiedenis. Wandel tegenover het kunstwerk de straat af en sla na
250 m linksaf. Via een woonwijk wandel je nu terug naar het beginpunt van de wandeling.
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Picknickplaats
Horecagelegenheden:
scan de QR-code
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DEMERVALLEIWANDELING
CENTRUM
Vertrek:

GC Ter Kommen, Europalaan 2

Picknickplaats
Horecagelegenheden:
scan de QR-code
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Nadat je het dorpscentrum achter je hebt gelaten, passeer je een eerste keer de Demer
aan de verdwenen Motmolen. Deze korenmolen bestond al in 1385, werd meerdere
malen verbouwd en werd gesloopt begin jaren ’60. Als je goed kijkt, vind je nog enkele
fundamenten terug. Je klimt nu richting de brug van de autosnelweg E313. Deze steek je
over om meteen terug de natuur in te wandelen. Al snel kom je aan de top van een holle
weg. Vrijwel meteen zie je de schilderachtige jeugdkapel. Dit mooie stukje erfgoed werd
in 1938 gebouwd door jeugdverenigingen. In de achtergevel van de kapel werd een veldkruis ingemetseld dat even verderop met nog andere
kruisen in het Biesenveld stond. Het herinnert aan een
moorddadige vechtpartij uit de 16e eeuw. In de flanken
van de holle weg zie je hier en daar een ingang van een
dassenburcht. Je vervolgt je tocht en komt terecht in
natuurgebied ‘Buckenslinde’. De open valleigronden van
weleer kan je amper terugvinden in het gebied. Zoals in
heel wat streken in Haspengouw werden deze verdronken gronden voornamelijk beplant met populieren.
Intussen zijn heel wat populieren gekapt om plaats te
maken voor spontane, inheemse natte bostypes zoals
essen-elzenbossen en essen-bronbossen. Elk seizoen
heeft zijn charmes, maar de lente is in dit gebied toch
wel bijzonder door het kleurrijke veelvoud aan voorjaarsplanten! Sleutelbloemen, speenkruid, muskuskruid
en pinksterbloem voelen zich thuis in dit gebied.
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DRIE VALLEIENWANDELING
ALT-HOESELT
Vertrek:

Kerk Alt-Hoeselt, Sint-Lambertusstraat

Vanaf de kerk van Alt-Hoeselt kuier je rustig naar het nabijgelegen kerkdorp Werm.
Nadat je deze kleine dorpsgemeenschap hebt doorkruist, wandel je de ‘Koesteeg’ in die je
naar de Lourdesgrot brengt.
Pastoor Symkens had in 1939 een Lourdesgrot tegen de kerktoren laten bouwen. Enkele jongeren bouwden een kleine kopie hiervan na in de Koesteeg, vlak aan de bron en lopend water. Meneer pastoor was zo
onder de indruk van de unieke ligging dat hij prompt zijn grot liet verhuizen naar deze locatie.

Via het mooie wandelpad met overgoten natuur bereik je uiteindelijk het einde van het
bos op zo’n 105 m hoogte. Bovenop dit plateau zie je links de mijnterrils van Genk. Vanaf
hier wandel je terug de vallei in, rond de Wijngaardbossen. Tot begin 19e eeuw waren
er wijngaarden op de helling waar het bos nu ligt. Nu is het de ideale biotoop voor de
Limburgse panda oftewel de das. Oude knotbomen langs het pad herbergen een rijke
geschiedenis. Mochten deze bomen kunnen spreken…

Picknickplaats
Horecagelegenheden:
scan de QR-code

Nadat je terug de bewoonde wereld instapt, passeer je de indrukwekkende hoeve ‘Hof
ter Poorten’ met zijn imposante ‘Tiendenschuur’.

De Tiendenschuur heeft aan de zijgevel zogenaamde uilengaten. De uilen moesten vlot in de schuur kunnen om ratten en muizen te vangen. Vroeger werd het graan dadelijk na het pikken ‘ingeschuurd’ en pas in
de winter gedorst. Dat zorgde natuurlijk voor flink wat knaagdieren in de schuur.
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KRUISLINDEWANDELING
WERM
Vertrek:

Kerk Alt-Hoeselt, Sint-Lambertusstraat - 4,5 km

Deze rolstoel- en buggytoegankelijke tocht vertrekt aan de parochiekerk Sint-Domitianus
in Werm uit 1770. Het was een bedevaartsoord ter ere van de Heilige Brigitta, beschermvrouw van het hoornvee. Ga de Torenstraat af en steek de steenweg over richting
Maasgracht. Op het einde ga je naar rechts en vervolg je de Panisbergstraat tot aan het
kruispunt. Hier werd in 2022 de troostplek ‘Kruislinde’ geopend. Dit is een herdenkingssculptuur dat je even doet stilstaan bij de vele slachtoffers van de coronapandemie. In
het aanpalende kapelletje vind je een houten beeld van ‘Christus op de koude steen’. Je
gaat hier naar rechts en zet je tocht verder via de middeleeuwse weg van Tongeren naar
Hoeselt tot aan de mythische Twee Kruisen. Hier zie je ook het kunstwerk #inconcreto,
een werk van de Hoeseltse kunstenaar Frits Jeuris.
#inconcreto: het iconische werk gaat over de relatie tussen mens en natuur en onze eigen gedachten als
motor voor de toekomst.

Aan de voet van het kunstwerk zie je de legendarische Twee Kruisen (tegenover elkaar),
waar in de 16e eeuw moord en doodslag plaatsvonden. Scan de QR-codes en kom meer
te weten over de geschiedenis. Daal rechts de Bornekensweg af en steek terug de steenweg over. Hier zet je je tocht verder via de Katteveldstraat (links). Boven aangekomen ga
je rechts terug naar de kerk en bereik je je eindpunt.

Nieuw vanaf zomer 2022: unieke audiovisuele belevingstocht (ook rolstoeltoegankelijk)

Picknickplaats
Horecagelegenheden:
scan de QR-code
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LANDSCHAPSWANDELINGEN
VRIJHERN
Vertrek:

Kluisstraat 1
De landschapswandelingen
starten telkens aan de Kluis van
Vrijhern.
In deze prachtige lemen hoeve
leefden gedurende meer dan 250
jaar een 26-tal kluizenaars die zich
inzetten voor de lokale gemeenschap. Trek zeker wat tijd uit om
meer te weten te komen over deze
bijzondere plek. Aan de start van de
wandeling vind je infoborden die de
volledige geschiedenis toelichten.

TIP! UNIEK IN VLAANDEREN!

Ontdek de prachtige kluissite en omliggende ‘Grand Cru’ landschappen door middel
van de audiovisuele kluizenaarstocht! Laat je meeslepen door de kluizenaar, druïden
en beleef oude volksverhalen, sagen en legendes!
Download de gratis app ‘Beleef Hoeselt’ en vertrek aan de kluis van Vrijhern.
Werkt de automatische app niet, scan dan met de QR-reader die in de app zit QR-codes op de borden, zodat je de filmpjes telkens opnieuw kan beleven! (Dit is dus enkel
mogelijk met de QRreader die in de app is opgenomen).

Picknickplaats

Wijngaardboswandeling (8,5 km): ****

Dit is een prachtige landschapswandeling door het heuvelland van vochtig Haspengouw, vol sterk hellende, bronhoudende loofbossen afgewisseld met holle
wegen. Je passeert ook de prachtige paden van de Wijngaardbossen waar in de
19e eeuw de wijnbouw op zijn hoogtepunt was.

Horecagelegenheden:
scan de QR-code

Kluizenaarswandeling (7 km): *****

Zuid-Limburg op en top! Je passeert de meest idyllische steegjes, gescheiden
door meidoornhagen. Wandel tussen laagstamfruitbomen en kastelen. Bewandel
een schilderachtig vlonderpad en de evenwijdig gelegen oude trambedding. Deze
wandeling kan je ook audiovisueel beleven. 					
		
Download de app ‘Kluizenaarstocht’ en scan vanuit de app de QR-codes die je op
de borden ziet staan.

Korte kluizenaarswandeling (5 km): *****

Ontdek ‘Grand Cru’ landschappen’, heuvelachtig en idyllisch. Je waant je terug
in de vorige eeuw wanneer de meidoornhagen je omringen, net alsof je door
natuurlijke gangen loopt.
Bijkomende info over de Hoeseltse verhalentocht vind je via ‘Hoeseltse paden door de
verhalen heen’. Info: Toerisme Hoeselt | vrijetijd@hoeselt.be | 089 309 209
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Daarnaast maakt Hoeselt deel uit van het uitgebreide Limburgs fietsroutenetwerk.
Een fiets huren? Dat kan bij Happy Velo. De elektrische fietsen hebben een actieradius
van 120 km. Indien gewenst kan je dit combineren met een leuke picknick.
Info: www.happyvelo.be | 089 41 18 01

… met de vespa
Een dagje samen genieten op een vespa? Daarvoor moet je allang niet meer naar Italië! Ontdek met behulp van een gps de mooiste dorpjes en bezienswaardigheden in
de streek. Dit kan met z’n tweetjes, maar ook met familie, vrienden of collega’s. Door
de centrale ligging van Hoeselt kan je kiezen uit acht speciaal voor vespa’s uitgestippelde rondritten die zich situeren van het glooiende Haspengouw tot de betoverende
Voerstreek. Ook voor een teambuildingactiviteit kan je hier terecht.
Info: Vespafun: Bilzersteenweg 36B, 3730 Hoeselt | 089 51 11 63 | info@vespafun.be

… met de auto/motor

ONTDEK HOESELT…
… met de fiets
Aanrader: doe de Kapeltocht
Hoeselt is rijk aan maar liefst 311 kapellen.
Drie bewegwijzerde fietsroutes voeren je langs
de mooiste (nis)kapellen en kruis- en Mariabeelden. Je fietst niet alleen langs deze mooie
staaltjes erfgoed, maar je doorkruist ook de allermooiste plekken die onze gemeente rijk is. In
het voorjaar is de kapeltocht zeer geschikt als
bloesemfietstocht. De kapelfietsroutekaarten
kan je gratis downloaden via www.hoeselt.be
en zijn ook te verkrijgen aan het vrijetijdsloket:
Europalaan 2, 3730 Hoeselt.
Je kan een keuze maken uit drie routes:
Groen:
21 km
Rood:
32,5 km
Blauw:
41,5 km
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De auto- en motorroute van Haspengouw laat je kennismaken met Hoeselt en zijn omliggende gemeentes. Deze kaart is eveneens verkrijgbaar aan het vrijetijdsloket: Europalaan 2, 3730 Hoeselt.

HOESELT VOOR EEN DAG

In Hoeselt toveren de vele fruittelers je het allerbeste fruit op tafel. Daarnaast kan je
een culinaire ontdekkingstocht starten langs de allerbeste streekproducten: uitzonderlijke vleeswaren met een recept van meer dan 100 jaar! Of ga eens langs bij onze
lokale wijnboeren, die je graag advies geven bij je wijnkeuze. Toch liever bier? Geen
probleem. Onze dorpsbrouwerij heeft een ruim aanbod Hoeseltse bieren; voor elk
wat wils dus. De allereerste Belgische cavaillons die op Hoeseltse bodem geteeld
worden, ja je leest het goed, maken het vakantieplaatje helemaal af.
Al deze specialisten verkopen hun producten met passie, fierheid en recht uit het
hart van de stiel. Ze ontvangen je graag!
Interesse in een bezoekje aan de makers van onze Hoeseltse specialiteiten? Scan onderstaande QR-code en ontdek wat er nu te beleven
valt.
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Hoeselt kijkt er als gastvrije gemeente naar uit om je te verwelkomen!
Voor meer informatie over toerisme in Hoeselt
kan je terecht bij onze vrijetijdsdienst:
Europalaan 2, 3730 Hoeselt | 089 30 92 10 | vrijetijd@hoeselt.be
Openingsuren
Maandag
9.00 - 12.00 uur
14.00 - 17.00 uur
Dinsdag
9.00 - 12.00 uur		
Woensdag		
14.00 - 17.00 uur
Donderdag
9.00 - 12.00 uur
Vrijdag
9.00 - 12.00 uur
14.00 - 17.00 uur
www.hoeselt.be
#visithoeselt

