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WELKOM IN
SINT-TRUIDEN

Nina Kvikvinia
schepen van Toerisme

De komst van de lente symboliseert elk 

jaar een nieuw begin. In Haspengouw 

betekent dit ook de start van een nieuw 

toeristisch seizoen. En we hebben er dit 

jaar éxtra veel zin in.

Onze dienst Toerisme bestaat name-

lijk 75 jaar. Dankzij de creativiteit van 

alle organisatoren heeft het toerisme 

in Sint-Truiden doorheen de tijd een 

nieuwe dimensie gekregen. Met trots 

stellen we dan ook weer een gevarieerd 

toeristisch aanbod voor. 

Sint-Truiden beschikt over tal van 

ambachtelijke streekproducten. Als 

stad zijn we terecht fier op al dat lek-

kers. En omdat vakmanschap dit jaar in 

de hele provincie centraal staat, pronkt 

ons ambachtelijk fruit op de voorpagina 

van deze gids. 

Graag verwennen we onze bezoe-

kers met een perfecte mix aan cultu-

rele, sportieve, recreatieve en culinaire 

activiteiten waaraan iedereen in alle 

veiligheid kan deelnemen. Een uitje in 

Sint-Truiden is een beleving voor alle 

zintuigen. Neem dit boekje overal mee, 

want onze prachtige stad zal je ook dit 

jaar verrassen!

““SINT-TRUIDEN 
ONTWAAKT 

VOOR EEN 
MOOIE DAG

Onze nieuwe gids is kleiner, maar 

bevat zeker niet minder informatie!

Hou je smartphone bij de hand, want 

met de QR-codes doorheen de gids 

kan je steeds leuke filmpjes, wandel- 

kaarten en nog veel meer extra’s 

terugvinden.
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SINT-TRUIDEN, 
HOOFDSTAD VAN 
HASPENGOUW 

Wil je weten hoe je best aan jouw ont-

dekking van het prachtige Sint-Truiden 

of de schilderachtige omgeving van 

Haspengouw begint? Kom even binnen  

bij Toerisme Sint-Truiden, gelegen in 

het historisch stadhuis en ontdek het 

weidse aanbod in vogelvlucht. Ontdek  

en ervaar het. Of stap binnen in de 

streekproductenshop en neem een 

stukje Haspengouw mee naar huis.

 
Stadhuis, Grote Markt, Sint-Truiden

T 011 70 18 18

info.toerisme@sint-truiden.be

www.visitsinttruiden.be

Openingsuren:

1 april tot 31 oktober

ma - za: 09u00 - 17u00

zo: 10u00 - 17u00

1 november tot 31 maart

ma - za: 09u00 - 12u30 en 13u00 - 16u00

zo: 10u00 - 12u30 en 13u00 - 15u00

Gesloten: 1 januari, 28 februari,  

29 augustus, 25, 26 en 31 december

“

“ONTDEK SINT-TRUIDEN 
IN VOGELVLUCHT
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Onze-Lieve-Vrouwekerk

Stadhuis en Belfort 
Het gerenoveerde stad-

huis, de blikvanger in 

het midden van de markt, is zeker een 

bezoekje waard. Dit 18de-eeuwse stad-

huis is gebouwd rond de middeleeuwse 

hal en haltoren (Belfort). 

De Belforttoren herbergt op zijn beurt  

een gerestaureerde beiaard met 50 klok-

ken én is beschermd als Unesco Wereld- 

erfgoed. 

De Grote Markt
De Grote Markt wordt gekenmerkt door

‘de drie torens’ en is omringd door talrijke  

restaurants, hippe bars, traditionele cafés  

en leuke boetieks. Het plein is al eeuwen-

lang de ontmoetingsplaats voor Truienaren 

en bezoekers. 

De naburige Groenmarkt - met zijn verkoe-

lende fonteinen - verzoent rust en beleving 

in het centrum. 

Geniet van de klanken 
van de beiaard! 

Elke zaterdag tussen 
10u30 en 11u30

 Aanrader
 Bezoek samen met een  

gepassioneerde gids het mooie stadhuis 

en haar interieur.  Elke eerste zondag  

van de maand om 14u. Gratis

Jouw kortste 
weg naar extra 
informatie over 
onze kerken

Marktconcerten
De twee historische orgels  met  ver-

fijnde timbres, bonte klankkleuren 

en imposante Organo Pleno-klanken

garanderen ontroerende Markt-

concerten. Liefhebbers genieten één 

keer per maand - na hun zaterdag-

markt -  van muziek en architectuur. 

Een stukje cake met koffie of thee 

maken de gezelligheid compleet.

Elke tweede zaterdag van de maand om 12u
Gratis toegang

De Onze-Lieve-Vrouwekerk 
De kleurrijke muurschilderingen, de 

gestoffeerde schatkamer en het schit-

terende meubilair … dit is gotiek op 

zijn best. 

O.L.V Kerk, dagelijks open van 9u-17u

Schatkamer, zaterdag van 9u-16u30

en zondag van 14u-17u
Schatkamer van Onze-Lieve-Vrouwekerk

Stadhuis en Belfort

Onze-Lieve-Vrouwekerk

75 
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“

“ERFGOED: DE TROTS 
VAN SINT-TRUIDEN

ERFGOEDTOPPERS 

Klaar om de 6de monumentenstad van 

het land te ontdekken? Sint-Truiden 

selecteerde voor jou de mooiste monu-

menten, die de rijke geschiedenis van 

onze stad bepalen. Bezoek ze één voor 

één met de Trudopas:  

1. Abdijtoren

2. Crypte

3. Kapucijnenkapel

4. Kerkje van Guvelingen

5. Festraetsuurwerk

6. Keizerszaal

7. Academiezaal 

5 euro

4 euro: +55j., -26j., +15 pers.

gratis: -12j., lerarenkaart

Meer weten 
over de Trudopas en 

de 7 monumenten
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2. Crypte: 
Ontdek archeologische vondsten in deze 
ondergrondse kapel.

Beleef het verleden 

Erfgoed: bezoek zeven monumenten 
met één Trudopas 

3. Kapucijnenkapel: 
De minderbroeders kapucijnen kregen in 
1614 een plek langs de stadswal. Vandaag 
hebben het Sociaal Huis en het OCMW een 
stek in het voormalige klooster.

5. Festraetsuurwerk: 
Kamiel Festraets bouwde in 1937 de 
oudste toeristische attractie van Limburg: 
het astronomisch uurwerk. 

4. Kerkje van Guvelingen: 
Geniet er van Goddelijk fruit, een film 
over de fruitteelt van vroeger en nu.

1. Abdijtoren: 
Klim via 196 treden - met onderweg vijf rust- 
en ervaringsplatforms - naar het hoogste punt 
boven de stad. Op de top van dit duizend jaar 
oude, historische baken geniet je van 
een adembenemend panorama. 

 Aanrader
 ‘Visit Sint-Truiden’ de wandel-

gids door de stadskern: dankzij de 

prachtige verhalen zie je de monumen-

ten tot leven komen.

5 euro

1 euro korting bij aankoop Trudopas

Een eerste blik op 
de 7 monumenten 

vind je hier, 
bekijk het filmpje

Open tijdens 
de openingsuren 

van Toerisme

75 
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Begijnhofkerk 
= Unesco Werelderfgoed 
Het begijnhof verrees in 1258 net buiten 

de stadsmuren, bij de Cicindriabeek. Rond 

de kerk met voorplein woonden tijdens de 

glorietijd 200 begijnen. De gerestaureerde 

begijnhofkerk is vanaf 1933 een beschermd 

monument. In de laatromaanse, vroeggoti-

sche kerk vind je 38 muurschilderingen van 

begin 14de tot eind 16de eeuw - één van 

de indrukwekkendste ensembles in België 

door hun monumentale uitvoering door 

het hele interieur. Tussen 1644 en 1646 

bouwde Christian Ancion uit Hoei hier 

bovendien het oudste homogeen bewaarde 

én bespeelbare orgel van het land.

Deze Trudopas-monumenten 
zijn open tijdens de weekends 
van 1 april tot 31 oktober 
van 14 tot 17 uur

 Aanrader
 Geniet van de opgewekte klank 

van de Marimba tijdens een competitie in 

augustus.

7. Academiezaal:  
Louis Roelandt ontwierp in de 19de eeuw een parel. 
Wist je dat Editors enkele jaren geleden nog 
neerstreken in deze iconische zaal? 

6. Keizerszaal:  
Bewonder de plafondschildering van de Italiaan 
G.A. Caldelli.

 Aanrader
 Bezoek zeker ook eens het 

Historisch Centrum Luchtmachtbasis 

Brustem! 

Groepen, eerst even reserveren via 

dany_schoebrechts@hotmail.com.

Begijnhof, Sint-Truiden

T 011 23 75 75
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Museum DE MINDERE: 
doe inspiratie op   

Truiense bouwparels

Ontdek het fascinerende, echt gebeurde ver-

haal van Franciscus van Assisi dat actueler is 

dan ooit. Franciscus van Assisi gaat voor z’n 

droom. Hij houdt zielsveel van de natuur en 

is de allergrootste mensen- en dierenvriend. 

De charismatische Franciscus laat een goed-

betaalde job staan en kiest ervoor om armen 

te helpen. Wie is Franciscus? Kom naar DE 

MINDERE, duik onder in de geschiedenis van 

de Vlaamse Franciscaanse gemeenschap en 

doe inspiratie op voor jezelf en het leven.

N.B. Het museum biedt ook de mogelijkheid 

om te vergaderen. 

Capucienessenstraat 1, Sint-Truiden

T 011 67 29 71

www.demindere.be

De kerk van Wilderen: 
Na restauratie van de verdedigingstoren 
ontpopte hier een inspirerend bezoekers-
centrum.

Scan de QR- code voor 
info bezoek Huis Nagels

 Aanrader
 www.erfgoud.be

Dankzij erfgoud.be heb je de 

interessantste erfgoed-

routes in je broekzak.

Huis Nagels 1892 

De eclectische gevel van deze 19de-

eeuwse notariswoning is een verzame-

ling van architecturale hoogstandjes en 

stijlen. Achter deze opvallende gevel 

maak je meteen kennis met het feno-

meen “upstairs-downstairs, van de bel-

étage tot het souterrain, van het salon 

in pure Egyptomanie-stijl tot de sobere 

personeelskelders. Stap binnen in de 

wereld van de Belle Époque.”

Download hier 
al enkele routes

Burchtruïne Brustem:
De graaf van Loon bouwde in de 
12de eeuw een burchttoren als verdediging 
tegen Duras en Sint-Truiden. 
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1947-2022

De drie torens voor 
de brand in 1975

Straatbeeld
Sint-Truiden

Trudofeesten 1956

Kersen sorteren

Bloesemzegening kerkje 
Guvelingen 1957

Eerste bezoekers 
Festraetsuurwerk 1942

Trudofeesten 1956

Unieke rondleidingen

Van april tot september krijg je één 

keer per maand uitzonderlijk de kans 

om kennis te maken met de prachtig-

ste parels van de stad en dat tijdens 

de unieke rondleidingen. Op het pro-

gramma staan: Klaarchitectuur, Kasteel 

van Duras, Kasteel van Ordingen, de 

burchtruine van Brustem en de sikh-

tempel Gurdwara.

Sint-Truiden Binnenstebuiten 
Het Truiense straatbeeld is geken-

merkt door bruisende winkelstraten, 

historische monumenten, gezellige 

groene rustplekjes en fraaie straat-

kunst. Maar wist je dat de straten van 

Sint-Truiden ook heel wat geheimen 

meedragen? Tijdens deze zoektocht 

bewandel je het pad van de oorspron-

kelijke Trudowandeling en ga je op 

zoek naar opmerkelijke elementen, 

jaartallen, speciale bouwwerken en 

los je allerlei puzzels op. Je draait 

Sint-Truiden dus letterlijk binnenste-

buiten! Ook leuk met kinderen. 

3 euro/folder

 Aanrader
 Fietstocht 75 jaar  

Buck Danny – juni tot september

Maak kennis met het militaire verleden 

en heden van Sint-Truiden in teken van 

75 jaar Buck Danny, de populairste 

pilotenstrip. Aan de hand van QR-co-

des en mini-tentoonstellingen word je 

onderweg meegenomen in het verhaal 

van Buck Danny. Een spannende zoek-

tocht met wedstrijd 

maakt de route 

nog leuker. 

Het jaar 2022 is er ééntje om te vieren, 

want dan bestaat Toerisme Sint-Truiden  

75 jaar! Wat in 1947 ooit begon als ‘een 

uit de hand gelopen hobby’ van Gaston 

Borghs, toenmalig stadsambtenaar bij de 

Waterdienst van Sint-Truiden, is uitge-

groeid tot een bruisend toeristisch info-

kantoor in de hoofdstad van Haspengouw!

Wist je dat Sint-Truiden één van de eerste 

steden is met een eigen toeristisch infokan-

toor? Al 75 jaar lang zet Toerisme Sint-Trui-

den haar bezienswaardigheden in de kijker: 

de bloesempracht, eeuwenoude monumen-

ten, pure nostalgie zoals het Festraetsuur-

werk, ons lekkere fruit… allemaal elemen-

ten die onze stad echt uniek maakt!

Tijdens dit feestelijk jaar maken we een 

sprong in het verleden en 

vertellen we ons 75-jarig 

verhaal met speciale acti-

viteiten, mini-tentoon-

stellingen en halen we 

oude toppers uit de kast! 

Scan de QR-Code 
en ontdek het 

hele programma
Vind hier  
meer info
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Flaneer je graag langs de boetieks rond 

de Grote Markt - het kloppend shophart 

van de historische binnenstad - of spring 

je even binnen bij een grote keten aan 

de stadsrand? Sint-Truiden is ook op 

vlak van shopping de onbetwiste hoofd-

stad van Haspengouw.

Tijdens of na het shoppen kan je genie-

ten van een dampende koffie, een fris 

biertje of een lekker glaasje cava op het 

grootste terras van het land, gespreid 

over de horecazaken op de Grote Markt 

en de Groenmarkt. 

Op de Grote Markt zelf kan je betalend 

parkeren. Maar je vindt ook heel wat 

gratis parkeerplaatsen in en rond het 

centrum. Of kom gewoon met de trein: 

het station ligt op 5 minuten wandelen 

van het stadshart. 

SHOPPEN 
IN SINT-TRUIDEN

Ontdek alles over
shoppen in Sint-Truiden

“

“VAN GEZELLIGSTE WINKELSTAD 
TOT GROOTSTE TERRAS 

VAN HET LAND

1918



Uitgespeeld? 
Op zomerse woensdagen verkopen kinderen  

hun oude speelgoed om een zakcentje bij 

te verdienen.

www.sundaymarkt.be

Ga naar de details 
van deze spaarkaart

Haspengouwmarkt
Op zaterdag slaan 160 marktkramers 

hun tenten op in de omgeving van 

de Grote Markt: al 600 jaar zorgt de 

Haspengouwmarkt voor een leven-

dige sfeer in Sint-Truiden. Hier vind je 

een ruim aanbod dagverse voeding, 

textiel en bloemen. 

Iedere zaterdag van 07u00 – 13u00

Grote Markt, Sint-Truiden

Sundaymarkt, de wekelijkse 
rommel- en antiekmarkt
Hou je van oude boeken, vintage 

koopjes, hippe foodtrucks en leuke 

liveoptredens? Kom dan op zondag  

naar de Sundaymarkt:  volleerde stand- 

houders en de jongste ondernemers 

van onze stad delen de Veemarkt en 

bieden je een fijne beleving.

Iedere zondag van 06u30 - 13u00

Veemarkt, Sint-Truiden

 Aanrader
 Geniet tijdens leuke evenementen 

en festiviteiten van Shop & The City van 

onze sfeervolle winkelstad.       

Hier alvast enkele leuke tips: 

zondag 20 maart: Lente Opendeur

vrijdag 20 mei: Ladies City Day  

25 tot 27 juni: Zomerbraderie

Shop & The City 
Haal je spaarkaart bij Toerisme Sint- 

Truiden, registreer ze online en krijg  

aankooppunten bij de deelnemende 

handelaars. En maak kans op leuke 

cadeaus.
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Lente. 

Voel je de warmte van de eerste zonne-

stralen op je huid? April, de maand van 

de bloesemfeesten… met als orgelpunt 

de bloesemzegening. Dat is het uitgele-

zen moment om eropuit te trekken en je 

te laten verleiden door het schouwspel 

van betoverende bloesems. 

Verken de fruitstreek al wandelend,  

fietsend of rijdend - langs de bewegwij-

zerde routes. Hou onderweg halt voor 

een bezoek aan een familiaal fruitbe-

drijf, -producent of -veiling. Relax in één 

van de bloesembars, geniet van schemer- 

wandelingen of wijnnocturnes, proef 

van Haspengouwse streekproducten of 

overnacht op een uitzonderlijke locatie 

in de natuur. Kortom, beleef de bloesems. 

FRUIT
OM IN TE BIJTEN 
“

“VAN WONDERMOOIE BLOESEMS 
TOT HEERLIJK FRUITDroom nu al weg van 

de prachtige bloesems

2322
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Ontmoet fruittelers tijdens de oogstGenieten in een ‘Bloesembar’

PIPO trein tijdens ‘Fruitige bezoekjes’Jaarlijkse ‘Bloesemzegening’

 Aanrader
 Fietsen tussen bloesems en fruit

Volg de bewegwijzerde routes langs de 

bloesempracht en het rijpend fruit in de 

Haspengouwse boomgaarden. 

3 euro

Breng eens een bezoek aan 
een lokaal fruitbedrijf. 

Kijk hier voor een 
overzicht en reservatie

Feestelijke bloesemzegening
Op zondag 24 april 2022 is er de tradi-

tionele zegening van de bloesempracht 

aan het kerkje van Guvelingen.

Geniet van de geurige fruitbomen in 

volle bloei tijdens een begeleide bloe-

semfietstocht of volg de autoroute 

met de Vespa en schuif daarna aan bij 

het gezelligste picknickfestival aan het 

Kerkje van Guvelingen. Volg de tractor-

zegening in de tuinbouwschool ‘Hasp-O 

Stadsrand’ en laat je verwonderen.

Fruitige bezoekjes 
Aan de bloesem- en oogstperiode gaat 

heel wat werk, liefde en toewijding 

van de fruittelers vooraf. Beluister hun 

enthousiaste verhaal op hun familie- 

bedrijf of tussen de boom- en wijngaar-

den… en proef achteraf van de streek-

producten waarover ze zo vurig vertellen. 

Bloesembars
Op een gezellig caféterras is het fijn 

vertoeven. Maar als dat terras midden 

tussen de bloesems ligt, wordt het echt 

magisch. In de bloesembars geniet je van 

prachtige vergezichten en een onge-

dwongen sfeer, met het unieke Haspen- 

gouwse landschap als decor. 

Bezoek ze allemaal!

Bloesemmeter
Wil je het hoogtepunt van de bloesem-

pracht zeker niet missen? Volg dan de 

bloesemmeter via 

onderstaande link.

Beleef
de bloesems

2524



 Aanrader
 Sappig najaar

In het voorjaar de bloesems, in het 

najaar … het fruit. Blozende appels,  

sappige peren en lekkere zoete ker-

sen: voor elke fijnproever wat wils.  

Wandel langs geurige boomgaarden 

en pluk jouw favorieten vers van de 

boom tijdens de plukdagen. 

Benieuwd naar al deze 
activiteiten tijdens de  

bloesem- en oogstperiode? 
De juiste data en locaties 

vind je op

Vakantiesfeer tijdens 
de bloesemmarkten
Snuif de vakantiesfeer op in de rustige en 

aangename kerkdorpen en geniet van een 

gezellige boerenmarkt met heerlijke streek-

producten, plaatselijke ambachten en muzi-

kale animatie…

elke woensdag in april van 14u tot 20u

Schemerwandelingen
Vuurpotten beschermen de bloesems 

niet alleen tegen de vorst. Ze leiden 

je ook doorheen de boomgaarden tij-

dens de zogenaamde schemerwande-

lingen. Deze avondwandelingen zor-

gen voor onvergetelijke momenten.

Volg het wandelpad door de boom-

gaarden en geniet van de heerlijke 

streekproducten onder muzikale 

begeleiding.

zaterdag 9, 16 en 23 april en 25 juni vanaf 18u30

15 euro/volw.

Begin jouw Sleeperoo-avontuur 
in Sint-Truiden
Vergeet even het hectische dagelijkse leven 

voor één nacht en ontdek, dankzij Sleeperoo, 

ongewone plekken in Sint-Truiden. Slaap in 

een comfortabele slaapkubus met modern 

design en maak herinneringen die je nooit 

zult vergeten. Geniet van heerlijke hapjes 

en drankjes als aperitief bij zonsondergang 

en maak het jezelf comfortabel met knusse 

dekens en kussens. Geniet voor één nacht van 

de bijzondere sfeer van deze plek.

vanaf 140 euro/nacht o.b.v. 2 personen.

van 1 april tem 30 september

Ontdek hier meer 
over dit avontuur

Oude Fruitverhalen 
Het fruitige landschap van Sint-Truiden is niet 

alleen mooi, het vertelt ook een verhaal. Ons 

unieke landschap is het resultaat van jaren 

van vakmanschap en toewijding van de fruit-

telers, elk met hun eigen boeiende geschie-

denis. Langs verschillende rustplaatsen op 

het fietsroutenetwerk kan je deze verhalen 

beluisteren door het scannen van de QR-Code 

op de infoborden en duik je in de geschiede-

nis van de Haspengouwse 

fruitteelt. 75 
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Tijdens jouw ontdekkingstocht door de 

binnenstad en de groene regio errond 

is er heel veel te beleven. 

Daar krijgt een mens al eens een beetje 

dorst van. Wat is er op dat moment lek-

kerder dan een fris biertje met een dikke 

schuimkraag, een elegant glas wijn of 

een huisgemaakt destillaat van Has-

pengouws fruit? 

In de Truiense wijndomeinen, brouwe- 

rijen en stokerijen vind je heerlijke 

dorstlessers en verfijnde delicatessen 

die de gepassioneerde uitbaters je met 

de grootste glimlach serveren.

 
IN HOGERE SFEREN 
“

“ALS EEN GOD IN HASPENGOUW: 
WONDERLIJKE WIJNEN
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De rijke Haspengouwse grond vormt de 

ideale voedingsbodem om topwijnen te 

produceren. Geen wonder dat je in onze 

contreien meer en meer wijnranken ziet 

opduiken tussen de fruitgaarden. Aan 

de wijngaarden, op de wijnterrassen en 

tijdens de wijnnocturnes degusteer je 

de heerlijkste varianten, geserveerd met 

smakelijke wijnverhalen van de lokale 

telers.

Wijndomein Gloire de Duras
In 2015 startte Peter Nijskens het wijn- 

domein Gloire de Duras. In Wilderen 

en Duras staan chardonnay-, auxerrois-  

en pinot gris- druivenstokken. 

En … riesling in de ommuurde tuin van 

het Kasteel van Duras. Zo kreeg die weer 

een bestemming dankzij de nieuwe  

kasteelbewoner graaf Ghislain de Liede-

kerke. Ideaal voor een wijngaard want 

binnen de muren is het enkele graden 

warmer dan erbuiten. 

www.gloirededuras.be

Wijndomein Kitsberg 
Evi en Daniel Medarts droomden al 

lang van een eigen topwijn. Ze geloof-

den zo hard in hun plan dat ze in 2008 

een wijngaard aanlegden. Die ligt op 

de ‘Kitsberg’ (kits = kiezel). De leemrijke 

bodem is té voedzaam. Maar een meter 

diep zit een dikke mergellaag. En die 

mix van leem en mergel is perfect voor 

chardonnay- en pinot-rassen. Proef dus 

zeker eens van deze bijzondere wijn, die 

al meermaals in de prijzen viel. 

www.kitsberg.be

Wijndomeinen Wijndomein Marsnil 
‘Marsnil’ komt van eiland (ille) in het moe-

ras (mars). Jarenlang zocht de familie een 

nieuwe bestemming voor haar ‘moeilijke’ 

moerasakker. Toen bleek dat de ondergrond 

ideaal was voor wijnbouw, plantten ze er 

1400 stokken chardonnay aan - in 2017 uit-

gebreid met 800 stokken pinot noir, 150 ries-

ling, 150 gewurztraminer en 150 auxerrois.

www.domeinmarsnil.be

Jerom Winery 
Jerom Houben gaf zijn eigen naam aan zijn 

wijnbedrijf. Binnen Jerom Winery deelt 

hij zijn wijnpassie met zijn vader, prof. Dr.  

Ghislain Houben. Samen met zes Haspen- 

gouwse fruittelers maken ze gezonde,  

residu-arme en vooral lekkere wijnen.  

Met succes: hun wijn werd al een paar keer 

uitgeroepen tot ‘Beste Belgische Wijn’.

www.jeromwinery.be

Jerom Winery Wijndomein Kitsberg

Wijndomein MarsnilGloire de Duras

 Aanrader
 Wijnwandeling Jerom Winery

Geniet op jouw tempo van de vruchtbare 

wijngaarden: haal jouw exemplaar van 

de wandelkaart in fietscafé Heirbaan 66.

Ontdek hier de data 
van de wijndagen, -nocturnes, 

-terrassen en rondleidingen
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Graag een bezoekje 
plannen of meer weten 
over onze brouwerijen

De Haspengouwse brouwerijen zijn 

echte trekpleisters. Van de authen-

tieke brouwershoeve van Kerkom tot 

de levendige brouwerij in Wilderen 

en de hippe ginstokerijen: kies jouw 

favorieten en plan je bezoek. 

Zo ontdek je op verschillende plaat-

sen in Sint-Truiden het hele brouw- of 

stookproces. En als smakelijke afslui-

ter, degusteer je daar uiteraard  een 

speciaalbier, gin of whisky.

Brouwerij Kerkom
De brouwershoeve in Kerkom (1878) 

is de gedroomde stopplaats voor vele 

wandelaars, fietsers, bierproevers en 

levensgenieters. Je kan er genieten 

van 11 verschillende soorten Bink-

bieren.

www.brouwerijkerkom.be

Brouwerij en Distilleerderij 
Wilderen 
Achter de historische gevel van het indus-

triële complex uit 1743 schuilt een hyper-

moderne brouwerij. Proef de smaakvolle 

bieren en distillaten op het gezellige terras  

of in de monumentale vakwerkhoeve: als 

je gezellig wil proeven en bijpraten, dan 

ben je hier aan het ideale adres. 

www.brouwerijwilderen.be

Bieren, gins 
en whisky’s made 
in Haspengouw

 Aanrader
 Maak kennis met de brou-

wersgeheimen en de magie van 

het destilleren en maak tijdens de 

rondleiding een tijdreis naar de 

17de eeuw.  

Elke zaterdag, zondag en feestdag om 15u

75 

JAAR

 TOERISME
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Haspengouwse gins
De familie van de alcoholische dranken 

is de afgelopen jaren gegroeid dankzij 

de geboorte van de Haspengouwse gins. 

Dat zijn intussen kwieke smaakmakers 

met een officiële erkenning als nieuw 

streekproduct. 

Wat ze zo bijzonder maakt? 

Het zelfgekweekte, Haspengouwse fruit 

is de basis voor deze lekkernijen. Dat 

geeft de succesvolle gins een rijke en 

unieke smaak. 

Welke is jouw favoriet?

BLOSM 
CO&CO Distillery is een familie- 

bedrijf uit Heers dat zich speciali-

seert in het totaalproces: van fruit 

uit de eigen boomgaard tot huis-

gestookte distillaten in de fles. De 

verschillende fruitsoorten zorgen 

voor een brede smakenwaaier voor 

op-en-top Haspengouwse gin, ver-

mout, jenever en brandy.

www.blosm.be

Double You Gin Wilderen
De eerste Belgische gin kende 

meteen een gigantisch succes. 

7 jaar op rij beoordeeld met de 

hoogste onderscheiding tijdens 

de Superior Taste Award van de  

International Taste & Quality  

Institute. Double You Gin wordt 

gedistilleerd, gebotteld, gela-

beld én verzegeld in Brouwerij  

& Distilleerderij Wilderen.

Gemaakt met 21 plantaardige 

en regionale kruiden, toege-

voegd in geheime proporties. 

Gin P-Férence
De Haspengouwse Conférence-peer speelt 

de hoofdrol in deze unieke gin - ontstaan 

uit de passie om een streekgebonden en  

natuurlijk product te stoken. Dankzij de 

gebalanceerde kruidenmix komen de Con-

férence-smaken nog beter tot uiting.

www.p-férence.be

Ontdek hier 
ons aanbod 

Haspengouwse gins

 Aanrader
 Ocus Bio Gin

Een 100% lokaal product 

geproduceerd voor een wereld-

vedette als Lost Frequencies.
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Wie door Haspengouw trekt, voelt de 

passie voor eerlijke en pure smaken 

in elke vezel. Gepassioneerde streek-

producenten verwerken hun verse 

ingrediënten tot heerlijke sappen, 

ambachtelijke stropen, zoete siropen 

en zachte confituren. 

In onze streekproductenwinkel ontdek 

je alle lokale delicatessen. 

 
LEKKER
VAN BIJ ONS 

Ontdek hier 
een overzicht van 

alle streekproducten

“

“OVER HASPENGOUWSE SMAAK 
VALT NIET TE TWISTEN
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Heb je eigen 
appelbomen 

in de tuin! Wij 
persen uw fruit!

Gezond van bij Ons
Bij ‘Gezond van bij Ons’ zijn oude hard-

fruitrassen de specialiteit. De oogst van 

eigen kweek is de basis voor authentieke 

confituren en siropen. Maar… je vindt hier 

ook een ambachtelijke perenadvocaat 

en Haspengouwse kersen - een erkend 

streekproduct.          www.gezondvanbijons.be

Koffiebranderij Gimo 
Koffiebranden is een kunst. En bij Gimo heb-

ben ze die ambachtelijke techniek onder 

de knie. De verschillende verpakkingen en  

melanges vallen in de smaak bij particulieren,  

bedrijven en horeca. Laat je onderdompelen 

in de wereld van koffie tijdens de workshop 

‘kennismaken met koffie’ en bezoek en pas-

sant het bedrijf.  www.gimocaffe.be

De Keukenkoets 
Hou jij als onvervalste fruitfanaat van 

echte smaken, zonder compromissen? Bij 

de Keukenkoets vind je confituren die het  

pure karakter van fruit vatten in verras-

sende combinaties. Stuk voor stuk ambach-

telijk gemaakt en goed voor intense smaak- 

sensaties. 

www.dekeukenkoets.be

Regalys, groene asperges
In Gingelom levert de geïntegreerde  

landbouw heerlijke Haspengouwse 

groene asperges op. De merknaam 

Regalys komt van het Latijnse woord 

‘regalis’, wat zoveel betekent als 

‘koninklijk’. Kortom, royaal genieten 

van dagverse en gezonde groenten. 

www.regalys.be

Jonapress 
Geniet van gepasteuriseerd appelsap 

uit de eerste, koude persing van Jona-

gold-appelen. Dit ‘godenvocht’ wordt 

artisanaal geproduceerd zónder extra 

suiker, water of bewaarmiddelen. 

www.jonapress.be

PIPO Appelsappen 
Piet - en de rest van de familie Porreye -  

verwerken hun milieuvriendelijk 

geteelde vruchten tot een 

reeks appelsappen.  

Wat PIPO onderscheidt?  

De verrassende smaken 

en suikerarme confituren. 

Het gamma waaiert 

verder open met 

‘BIO Vliersiroop’ en 

de heerlijke sauzen 

van puur fruit.

www.pipoappelsappen.be

 Aanrader
               Bezoek zeker eens de hoeve

winkel van Regalys tijdens het asperge-

seizoen! 

Open van woensdag t.e.m. zaterdag 

van 12u tot 18u.
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Het ganse jaar door is Sint-Truiden een 

populaire bestemming voor een stads-

wandeling, gecombineerd met cultuur, 

monumenten en een gezellig terrasje 

op de Grote Markt. 

Of … voor een fietstocht door de groene 

long van prachtige natuur rond de  

binnenstad. 

Liever een tocht met een vrijetijdsvoer-

tuig, motor of auto? Rij tussen weidse 

akkers, door holle wegen en langs dui-

zenden fruitbomen. 

Ieder seizoen bezorgt je een nieuw 

decor. De vergezichten met af en toe 

een kasteel of een kapel doen je één 

voelen met de natuur.

 
RIJ EN WANDEL 
JOUW PLEZIER BIJ ELKAAR

Even een 
adempauze inlassen, 

beleef het hier.

“

“TE VOET OF OP WIELEN: 
ALTIJD IETS TE ONTDEKKEN
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Provinciaal Domein 
NieuwenhovenDomein ‘t Speelhof

Wandeldomeinen 

Domein ’t Speelhof
Op wandelafstand van de Grote Markt  

vind je een prachtig kasteeldomein 

met een fraaie rozentuin, onderhou- 

den door ‘Tuinhier Volkstuinen’ en Wiric. 

Laat je kinderen zich amuseren met de 

alpaca’s, geitjes, varkens, konijnen, ezels 

en pony’s.

Start de ‘Verborgen moois’-wandeling 

van Regionaal Landschap Haspengouw 

en Voeren. 

www.speelhof.be 

Natuurreservaten Egoven en 
Overbroek
Kies je route langs vergeten groene hoekjes. 

Loop eens binnen in het bezoekerscentrum 

‘Natuurhuis Haspengouw’ in Gelinden. Dit 

is niet alleen het mekka voor natuurvrien-

den en geologen dankzij de tentoonstelling 

met 58 miljoen jaar oude fossielen van zee- 

en landplanten. Maar ook de uitgelezen 

plek om jezelf te trakteren op een lekker 

streekdrankje.

www.natuurpuntaulenteer.be

Provinciaal 
Domein Nieuwenhoven
Vertrek aan de mooie visvijver met het 

bezoekerscentrum. Ga door het bos  

- langs de weilanden - tot aan de uitge-

strekte hondenlosloopzone en eindig bij 

de speeltuin. Of laat je kinderen meteen 

ravotten in het speelbos... 

Wil je gericht de natuur ervaren of wat 

kennis opdoen? Ontdek dan de kasteel- 

omgeving via de bewegwijzerde varianten  

van de mooie ‘Greenspot Nieuwenhoven’-

wandeling of vraag meer info in het 

aanpalende bezoekerscentrum. 

www.limburg.be/nieuwenhoven Aanrader
 1 mei ‘Mergeldag’ 

 in Gelinden

Stadswandeling3800
Start je avontuur met een streekaperi-

tiefje in het oude stadhuis. Treed ver-

volgens in de voetsporen van onze gids 

langs de Truiense monumenten en het 

verborgen moois in de stad. 

Elke derde zondag van de maand om 14u.

5 euro p.p.

Visit Sint-Truiden - wandelgids
Stadswandeling van 6 km langs de 

mooiste monumenten tot in het hart 

van Sint-Truiden. Volg de klinknagels 

tussen de stoepstenen en lees de prach-

tige verhalen in de wandelgids.  

5 euro

Wandelen in de stad

Schrijf je in 
via deze QR-code

Sint-Truiden Ondergronds
Aan de hand van een app en/of wandel- 

kaart volg je een mooie stadswande-

ling waarbij je diverse archeologische 

sites ontdekt. Via QR-codes en infor-

matieborden kom je meer te weten 

over de voormalige stadspoorten van 

de oude vesten. 

Lancering: tijdens de Archeologiedagen (20-22 mei) 

i.s.m. dienst Archeologie
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Verborgen parels
In en rond Sint-Truiden is er een waaier van 

bewegwijzerde natuurwandelingen. Kies 

jouw favoriet en maak kennis met pitto-

reske dorpjes en verborgen parels:

• Weidse wegen en vredige  
kerkdorpen 
Kerkom en Muizen 
5 km 

• De Romeinse wegen in de  
Cicindriavallei  
Bevingen, Straeten, Kerkom  
2,9 km of 5,7 km 

• Perenboomgaardwandeling 
Zepperen en Hoepertingen  
8,5 km 

• Fruitvallei 
Stayen, Halmaal, Wilderen 
2,7 km, 7 km of 11,3 km 

• Wandeling ‘Groot Genot’ 
Groot-Gelmen  
3 km 

• Bottenwandeling 
Natuurreservaat  
Overbroek en Egoven  
3 km of 5 km 

• Wandeling Gelinden 
Natuurreservaat Overbroek  
3 km of 9 km 

• Waterburchtwandeling Ordingen 
Vertrek Kasteel van Ordingen 
3,1 km

Natuurwandelingen 
Sint-Truiden

Limburg is de meest groene provincie 

van Vlaanderen. Logisch dus dat er 

ook buiten Sint-Truiden nog heel wat 

wandelaanraders zijn.

Wandelen in Haspengouw
Dankzij ‘De greenspots’ en ‘Verborgen

moois’ van Regionaal Landschap 

Haspengouw en Voeren wandel 

je dwars door de natuur, zonder 

ze te verstoren.

Streek GR Haspengouw
De bekende geelrode markeringen 

leiden je over een langeafstandswan-

deling van 200 km langs de mooiste 

Haspengouwse wandelwegen.

Paalkamperen
Deze route van 200 km lang is bezaaid 

met rustplekken en bivakplaatsen in 

de natuur. Check zeker de stopplaats 

in Kerkom bij Sint-Truiden eens.

Wandelplannen verkrijgbaar 
in het infokantoor Toerisme

Kaarten te koop 
in het infokantoor Toerisme 

1 euro 
of download ze hier gratis
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Fietspunt Sint-Truiden
De Limburg-fiets is er in alle vormen 

en modellen: een gewone of elek-

trische fiets, kinderfiets, tandem of 

aanhangfiets… Bij ‘fietspunt Sint- 

Truiden’ en bij ‘Fruit Valley Hof van 

Stayen’ huur je precies wat je nodig 

hebt. Bovendien beschik je hier over 

een bewaakte stalling. 

Gratis langparkeren op P-station.

www.fietsparadijslimburg.be

Ulbike
Maak je een uitstap naar Wellen? Spring 

dan binnen in deze leuke fietsenwinkel 

annex fietsherstelplaats. De uitbaters 

verhuren elektrische, comfortabele fiet-

sen voor 30 euro per dag. Levering op 

locatie mogelijk.

Vesparoute
Naast Vespa’s kan je hier ook elektrische  

fietsen huren. Bovendien heb je ook de 

mogelijkheid om een picknickmand te 

reserveren.

Fietsverhuur

Vind hier de locaties, 
reservaties en prijzen van 

fietsverhuur

Fietsen 
tussen het fruit

Na Zuid-Tirol is Haspengouw de grootste 

fruitstreek van Europa. Tussen al die boom-

gaarden liggen wondermooie fietspaden: 

een waar fietsparadijs. Dankzij het fiets-

routenetwerk - een wereldwijd gekopieerd 

systeem van fietsknooppunten - stippel je 

bovendien makkelijk zelf jouw parcours 

uit. Zo geniet je met volle teugen van de 

onvergetelijke vergezichten over het Has-

pengouwse landschap.

Hier vind je alle laadpalen 
voor elektrische fietsen in 
de buurt van Sint-Truiden
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Pittoreske kerkdorpjes, vierkants-

hoeves, kastelen en holle wegen 

omgeven door bloeiende en fruitige 

boomgaarden. Dat is wat fietsen en 

wandelen in Haspengouw zo uniek 

maakt. 

Op verschillende locaties zijn er 

picknickplaatsen voorzien. Zo wordt 

naast je fiets- of wandeltocht ook je 

rustpauze onvergetelijk. 

Fietsen tussen bloesems en fruit
In het voorjaar de bloesems, in het 

najaar … het fruit. Blozende appels, 

sappige peren en lekkere zoete ker-

sen: voor elke fijnproever wat wils. Luis-

ter naar de levensechte verhalen van 

gedreven fruitboeren. Zet je ontdek-

kingstocht verder langs pittoreske kerk-

dorpjes en prachtige kasteelgebieden. 

Haspengouw in de oogst: dat smaakt! 

3 euro

Scan voor een 
overzicht van alle 
picknickplaatsen.

Geef je picknick meer karakter!
Trakteer jezelf dan op een picknickmand 

bij één van onze partners. De manden zijn 

rijkelijk gevuld met lekkers uit Sint-Truiden 

en Haspengouw. 

Fietsen door het rijke verleden
Laat je via zeven routes langs het rijke  

verleden van Haspengouw voeren. Ontdek 

verborgen dorpjes, religieuze monumenten 

en prachtige kasteelparken.

3 euro

Trappend genieten van het 
uitgestrekte landschap

Picknickparels

Scan de QR-code 
en ontdek waar je een 

picknickmand kan bestellen! 

 Aanrader
 Wandeling op wieltjes

 Wil je de omgeving rond 

Sint-Truiden ontdekken op wieltjes? 

Ook dat is mogelijk. Is het nu met de 

rolstoel, de kinderwagen, een elek-

trische step of een kinderloopfiets. 

In Sint-Truiden is het mogelijk dankzij 

de aangepaste wandeling op wieltjes.
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De Abdijtoren in hartje Sint-Truiden

Stal je fiets op het nieuwe Trudoplein en ga door de 
17de-eeuwse barokpoort naar het kerkveld. Trudo, 
de edelman die rond 650 een kerk en klooster 
bouwde, maakte van deze kleine gemeenschap een 
welvarende abdij dat uiteindelijk uitgroeide tot de 
stad Sint-Truiden.

De abdijtoren werd gebouwd in de 11de eeuw en werd in 1975 gedeelte-
lijk verwoest na een zware brand. Wil je de abdijtoren graag beklimmen? 
Koop dan een Trudopas bij Toerisme Sint-Truiden. Na 196 treden, met onderweg 
vijf rust- en ervaringsplatforms, krijg je een prachtig zicht over de stad en de 
Haspengouwse natuur die de stad omhelst.

Begijnhof

Het Sint-Agnesbegijnhof is Unesco-werelderfgoed en werd in 1258 opgericht 
rond een centraal gelegen kerk, buiten de voormalige stadsmuren van Sint- 
Truiden. In haar glorietijd woonden er meer dan 200 begijnen.

De Viersprong nabij Nieuwenhoven

Op de Viersprong tussen Engelbamp en Heide leidt 
het uitkijkpunt boven op de schouder van de holle 
weg de blik naar het zuidelijk gelegen Sint-Truiden, 
waarvan de skyline op heldere dagen goed herken-
baar is.

Kasteel Nieuwenhoven

Het kasteel, gelegen aan de rand van het provinciaal domein Nieuwenhoven, 
staat reeds vanaf de 13de eeuw in de kronieken vermeld als zomerverblijf van 
de abdij van Sint-Truiden. Nu ben je welkom in het fietscafé en kan je er gezellig 
overnachten.

De Honsberg vlak naast pittoresk Zepperen

Welkom op de Honsberg of Hongarenberg. Deze 
hoger gelegen berg dankt zijn naam aan de 
Hongaren die zich hier vroeger vestigden. Na een 
stevige klim geniet je van een schitterend uitzicht 
over Zepperen, één van de oudste kerkdorpen 
van Sint-Truiden. Door de verrekijker zie je de Sint- 

Genovevakerk, de beemden van d’Oye en verderop aan de horizon de basiliek 
van Kortenbos. Als dat nog niet genoeg was wordt de rest van het landschap 
ingekleurd door fruitige boomgaarden van appels, peren en kersen.

Picknickplaats Galgedriesbeek

Even tijd voor een pauze? Aan de uitnodigende picknickbank kan je heerlijk 
genieten van het lekkers dat je meegenomen hebt.

Het sprookjesachtige Helsh(ea)ven

Aan de Galg, op het hoogste punt van Helshoven, 
geniet je van een adembenemend uitzicht over het 
glooiende Haspengouwse landschap. Het jongste 
uitkijkplatform biedt nog een tikkeltje meer. Het 
is ingebed in ‘Helsh(ea)ven’, een kunstwerk van 
kunstenaar Frits Jeuris, vervaardigd uit hout van 
90 hoogstamkersenbomen van 50 jaar oud. Deze 
bomen vielen rond het einde van 2016 ten prooi 
aan het Little Cherry virus, een besmettelijke plantenziekte die te kleine vruchten 
bij kersen veroorzaakt. Met Helsh(ea)ven krijgen de gekapte bomen een tweede 
leven. Het werk symboliseert het dynamische landschap van Haspengouw.

Uitzichtpunt Mettekoven

Voorbij Château de la Motte rijd je naar de heuveltop. Aan de top word je ge-
trakteerd op een prachtig panorama van het dorpje Mettekoven.

Tjenneboom

Langs de Romeinse Kassei, op het kruispunt van de vier gemeentes Helshoven, 
Voort, Gotem en Mettekoven, vind je de Tjenneboom. De naam zou verwijzen 
naar een dame genaamd Johanna of Anna Machiels die onder de Tjenneboom 
ter dood veroordeeld werd voor hekserij.

Burchtruïne van Brustem

De 12de-eeuwse burchttoren van Brustem werd gebouwd in opdracht van de 
graaf van Loon en diende als verdediging tegen Duras en Wilderen. De infobor-
den geven je meer inzicht op de rijke geschiedenis van deze site.

Een 360° zicht op het Panoramabassin

Op de Romeinse Weg in Velm kom je een water-
bassin tegen in het midden van de Haspengouwse 
velden. Ga via de trap omhoog naar het platform 
en ontdek een spectaculair 360° uitzicht over de 
streek rond Sint-Truiden. Als je goed kijkt zie je de 
Abdijtoren, de belforttoren en de spits van de On-
ze-Lieve-Vrouwekerk aan de horizon.

Kerktoren van Wilderen

Deze gerestaureerde, rechthoekige kerktoren in romaanse bouwstijl dateert van 
ca. 1150 en fungeerde als defensieve westertoren. Tijdens de maanden april 
t.e.m. oktober kan je de tentoonstelling in de toren bezoeken.

Speel- en picknickweide in de Fruitvallei

Kom even tot rust op één van de vele picknickbankjes en laat de kinderen naar 
hartenlust ravotten op de langste glijbaan over het water. Plezier en rust verzekerd!

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

135 134 185 186 358 187 188 135 = 20,7 km

135 189 147 150 147 172 180 171 170 169 161 163 164 167 168 134 135 = 37,4 km

135 189 147 150 147 172 180 171 170 169 161 163 164 167 168 134 185 186 358 187 188 135 = 56 km

0 5 km 

VERKORTE FIETSLUSSEN
Uitzichtpunt Kijk op Haspengouw

Leuke stopplaatsen

Café of brasserie

Kerken

Kastelen

Picknickplaats

8

Uitzichtpunt Kijk op Haspengouw

Leuke stopplaatsen

Café of brasserie

Kerken

Kastelen

Picknickplaats

8

1

3

5

7

2

4

6

8

1

3

5

7

2

4

6

8

1

3

5

7

2

4

6

8

1

3

5

7

2

4

6

8

1

3

5

7

2

4

6

8

1

3

5

7

2

4

6

8

1

3

5

7

2

4

6

8

1

3

5

7

2

4

6

8

1

3

5

7

2

4

6

8

1

3

5

7

2

4

6

8

1

3

5

7

2

4

6

8

1

3

5

7

2

4

6

8

1

3

5

7

2

4

6

8

1

3

5

7

2

4

6

8

1

3

5

7

2

4

6

8

1

3

5

7

2

4

6

8

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

135 189 147 150 147 172 180 171 170 169 161 163 164 167 168 134 185 186 358 187 188 135 afstand f ietsroute: 56 km

Met deze fietskaart kan je kiezen uit een 

lus van 37 km en 20 km, of je combineert 

ze in een lus van 57 km.

Droom weg vanop de mooiste uit-

zichtpunten in en rond Sint-Truiden.

Fiets via het fietsroutenetwerk naar 

vijf betoverende locaties waar je kan

Kijk op Sint-Truiden 
en Haspengouw

‘inzoomen’ op het landschap en ontdek 

alle geheimen die het landschap voor 

je verbergt, of het nu over eeuwenoud 

erfgoed, gedreven streekproducenten 

of toeristische attracties gaat.
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Vespatours….The Original
Snor met een Vespa (model 2022) 

door het mooiste van wat Haspen-

gouw te bieden heeft. Vespatours 

bezorgt je een onvergetelijke dag. 

Ook het ideale team-event! 

www.vespatours.be 

Vesparoute
Huur een Vespa, een elektrische 

Twizy of een E-bike en ontdek het 

golvende Haspengouw. De uitge-

stippelde routes laten je avontuur-

lijk de streek ontdekken.

www.vesparoute.com

VespaVibes
Authentieke VespaVibes: La dolce 

vita op twee wielen. Geniet van onze 

exclusieve routes met al onze favo-

riete adresjes en verborgen plaatsjes. 

www.vespavibes.com

Verhuur van 
vrijetijdsvoertuigen

Graag iets op wielen
 huren? Kijk hier

Autospeurtocht

Stap in je wagen en cruise voorbij de best 

bewaarde geheimen en verborgen plekjes 

van de Haspengouwse fruitstreek. 

De route verbindt de mooiste trekpleisters 

en verborgen pareltjes van Bilzen, Borgloon, 

Sint-Truiden en Tongeren. Volg de beschrij-

vingen uit de brochure en ga op ontdek-

kingstocht door het hartelijke Haspengouw 

met de wagen.

Je kan kiezen uit twee verschillende afstan-

den (50 km en 80 km) en vier verschillende 

vertrekpunten. 3 euro

Route 38
Sacre bleu! De authentieke 2pk’s, 

oftewel ‘geitjes’ bezorgen jong en 

oud een dag vol fun, avontuur en 

nostalgie!

www.route38.be

E-scooterverhuur Wilderen
Deze coole elektrische Fatboy scooters zijn 

per dag te huur om op een ecologische en 

geruisloze manier de prachtige streek te 

ontdekken.  

www.escooterverhuur.net 

Roadtrippen
in Sint-Truiden

Verken het bloesemende en fruitige 

landschap van Haspengouw op wielen 

met een nostalgisch 2 pk’tje of een super-

coole vespa! In Sint-Truiden kan het alle-

maal.

Verhuur van vrijetijdsvoertuigen
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Kasteel van OrdingenKasteel van Nieuwenhoven

Kasteel van DurasChâteau de la Motte

 Aanrader
 Koop de Haspengouwse auto- 

en Vesparoute en begin jouw ontdek-

kingstocht door Haspengouw.

3 euro

Cruisen langs
Haspengouwse kastelen

Liever een route laten navigeren  
op jouw smartphone?  

Scan de QR-code en ontdek de lus van 
75km langs romantische kastelen. 

Start op de Grote Markt van Sint-Truiden

Vier bewegwijzerde routes maken

een lus langs golvende landschappen,

weelderige fruitplantages, pittoreske 

dorpjes, historische kastelen, goudgele 

akkers en adresjes met heerlijke streek-

producten. Wij presenteren je de rou-

tes, jij kiest het (vrijetijds)-voertuig voor 

jouw avontuur.

Château de la Motte is een eclec-

tisch pareltje uit de 14de eeuw. Lang  

geleden stond hier een mottetoren als 

toevluchtsoord voor de buurtbewoners. 

Nu is de rust weergekeerd en geniet je 

voluit op het prachtige terras of in de 

gelagzaal.

Het classicistisch Kasteel van Duras is in  

privéhanden. Maar tijdens evenementen 

van het wijndomein Gloire de Duras kan 

je een stukje van de 100 hectaren bos-

sen, weilanden, boom- en wijngaarden 

ontdekken.

In de 13de eeuw was het Kasteel van 

Nieuwenhoven een zomerverblijf voor 

de abten in de abdij van Sint-Truiden. Nu 

brengen verschillende bewoners nieuw 

leven in het waardevolle erfgoed aan de 

rand van het Provinciaal Domein. 

De Landcommanderij Alden Biesen had 

verschillende voorposten. Eén daarvan 

was het Kasteel van Ordingen. Recent 

vond het volledig gerestaureerde kas-

teel haar tweede adem als stijlvol hotel 

en een verfijnd restaurant.

Aanrader
Hou zeker eens halt aan 

het kasteel van Hex. Tijdens het 

‘Garden Festival HEX’ in juni en sep-

tember kan je het kasteeldomein en 

zoveel meer ontdekken.

www.hex.be
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KINDERKRIEBELS

Laat je kinderen ravotten tussen de 

fonteinen op de Groenmarkt tijdens 

warme zomerdagen, beleef spannende 

zoektochten met heel je gezin in de 

binnenstad of in de groene omgeving 

errond, maar geniet vooral!

Kies voor een mix van binnen- en buiten-

speeltuinen op maat van jouw stoere 

klauteraars. 

Geniet van een heerlijke picknick in het 

speelbos van Nieuwenhoven.

Of … laat je kleine bollebozen de 

wereld ontdekken in de kindvriende-

lijke musea: Sint-Truiden … 

da’s de stad waarvan jouw kinderen 

blijven genieten. 

Meer nog, het is de stad waar zij baas 

zijn. “

“TRUIENSE AVONTUREN 
OP KINDERMAAT

Hier vind je 
nog meer uitdagingen 

voor kinderen
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Ravotten en picknicken
Trek je stevige wandelschoenen aan 

en stap langs oude hoogstamboom-

gaarden en beemden in de fruitvallei. 

Tijdens deze korte wandeling ontdek 

je een waar kinderparadijs met pick-

nick- en speelweide: via de glijbaan 

zoeven je rakkers over het water en 

tijdens de speelvogelqueeste trainen 

ze hun hersentjes met weetjes.

Een leerrijk wandelgebied
De Fruitvallei is een absolute aanrader 

voor heel je gezin. Smul van je eigen 

picknick aan de tafels in de groene val-

lei. Zo kom je terug op krachten, om 

vervolgens je tocht verder te zetten 

langs de beschermde Stayenmolen,  

de beemden van Halmaal en de plaat-

selijke brouwerij van Wilderen.

Speelvogelqueeste
Tijdens deze korte wandeling op kinder-

maat (blauwe bewegwijzering) ravotten 

kinderen naar hartenlust en ontdekt het 

jonge geweld alles over fruit, bijen en 

amfibieën.

1 euro/kind

Speel- en 
picknickweide: 
de Fruitvallei

Download hier 
de Fruitvalleiwandeling 

Bekijk het filmpje 
over de Fruitvallei
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Fruitqueeste
> vanaf 4 jaar

Wandeling van 2,9 km met een 

spannende zoektocht naar gekke 

insectenhuisjes. Ga als fruitsnoeper 

op ontdekkingstocht in het natuur-

gebied ‘Cicindria’. 

1 euro/kind

Zoektocht naar de reuzenstoelen
Ga op zoektocht in het wandelge-

bied van Cicindria en ontdek het 

verhaal van de Fruitreuzen en hun 

reuzenstoelen. Vind jij ze allemaal 

terug?

1 euro/kind 

(vanaf de zomervakantie)

Fietsqueeste, 
voor ridders en jonkvrouwen
> vanaf 10 jaar

Tijdens deze 20 km lange fietstocht 

ga je op zoek naar de schat van 

Trudo.  Onderweg beleef je de strijd 

rond de burcht van Brustem, speur 

je naar het graf van ‘Suske de poup’ 

en geniet je van een picknick in de 

boomgaard.  

1 euro/kind

De geheime code van Trudo
> vanaf 8 jaar

Kan jij de schatkist vinden en ope-

nen? De heilige Trudo heeft in de 

stad een schatkist verstopt. Met een 

schatkaart ga je op avontuur en kom 

je onderweg kistjes met puzzelstuk-

ken tegen. Verzamel de 9 puzzel-

stukken, los de raadseltjes op en 

kraak zo de geheime code van Tru-

do’s schatkist.  1 euro/kind

Zoektochten

Meer informatie 
over de zoektochten
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Met dit nieuwe, eenvoudige spel ont-

dek je véél nieuws in het museum: je 

ziet kunstwerken in een ander dag-

licht, je ontdekt details die je nooit 

eerder opvielen en je leert nog beter 

kijken! Wie heeft als eerste zijn fami-

lie-bingokaart vol? Voor kinderen en 

hun (groot)ouders is er het boeiende 

familieparcours. En de allerkleinsten  

vermaken zich met het ‘Vik en Vera’- 

spel. 

Tijdens de schoolvakanties organi-

seert DE MINDERE hippe knutsel- 

ateliers en workshops.     

Capucienessenstraat 1, Sint-Truiden

www.demindere.be

Museumbingo in
DE MINDERE  

Provinciaal domein Nieuwenhoven
Prachtig bos met wandelroutes, speelbos, 

visvijver, speeltuin en brasserie ‘t Kelshof.

Hasseltsesteenweg, Sint-Truiden

Domein ’t Speelhof
Leuke wandeldreef en gezellig bos, inclu-

sief speeltuin, brasserie en dierenparkje.

Speelhoflaan, Sint-Truiden

Skatepark Centrum
De gedroomde plek om te skaten. 

Veemarkt, Sint-Truiden

Kinderen met een handicap willen ook 

graag plezier beleven met hun leeftijds-

genootjes. In Sint-Truiden vind je enkele 

leuke aangepaste speeltuigen. Met behulp 

van deze speeltoestellen kan je glijden, 

klimmen, schommelen, je optrekken aan 

klimringen en trampolinespringen. Naast 

de vogelnestschommel is de interactieve 

‘Yalp Sona’ een opvallende nieuwigheid 

van de stadsspeeltuin ‘t Speelhof.

Domein ’t Speelhof
Speelhoflaan, Sint-Truiden

Speelplein ‘De Toverdoos’
Trudobron, Sint-Truiden

Eglantierplein
Nieuw Sint-Truiden

Ontdek alles 
over Franciscus 

Van Assisi

Buitenspeeltuinen en 
wandeldomeinen 

Speeltuinen 
voor iedereen 
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Heerlijk ontspannen na een drukke 

week? In Sint-Truiden glijdt alle stress 

van je lichaam. 

Alleen, met je gezin of met vrienden: 

kom tot rust met een verfrissende duik 

in het zwembad, een deugddoend dagje 

sauna, een intensieve lachbui tijdens 

een filmvoorstelling of een avontuur-

lijke zoektocht in een escaperoom.

BADEN
IN ONTSPANNING
“

“TIJD VOOR ONTSPANNING: 
HERBRON EN HERADEM 

IN HASPENGOUW
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 Aanrader
 Het Rest-eau-café zorgt 

voor de perfecte afsluiter van een 

spetterend dagje uit met het gezin: 

dagverse gerechten, kindvriendelijke 

menu’s, een zonnig terras en veilige 

speelzones binnen en buiten.Praktische details
vind je hier

Plezier, sport en wellness 
op één bruisende site! 
Voor een onvergetelijke gezinsuit-

stap moet je zeker afzakken naar 

het subtropisch zwembad LAGO 

Sint-Truiden Bloesembad, te mid-

den van het groene sport- en  

recreatiepark ‘Sportpark Haspen- 

gouw’.

Het nagelnieuwe zwembadcomplex 

boeit jong en oud: de warme kinder-

wereld voor baby’s en peuters, het 

golfslagbad met waterspeeltuin, de 

wildwaterbaan en de twee glijbanen  

waaronder een familiale banden-

glijbaan. Relaxen doe je in de warme 

lagune, sauna, hamam of het uniek 

Dode Zeebad, waarin je ontspannen 

blijft drijven.

Ook het buitenaanbod van het Trui-

ense ‘Bloesembad’ is veelbelovend 

met een speelbad, een verwarmd 

zwembad, zelfs toegankelijk in de 

winter, een zwemvijver en een zon-

nig dakterras. 

Als sporter leef je je uit in de Nina 

sporthallen, het sportbad met 8 

zwembanen of in de LAGO CLUB 

ecofitness waar professionele bege-

leiding met de nieuwste toestellen, 

groepslessen … mogelijk zijn.

Privé wellness Trésor 
Dankzij het serene en warme interieur van 

‘Pierre de Lune’ en ‘La Perla’ kom je hele-

maal tot rust. Twee luxueuze en private 

wellness-faciliteiten met een maximum-

capaciteit van twee personen (vanaf 10 jaar). 

Telkens met massage-spa, hamam, IR-stralers,  

sauna, relaxbad van 30°C, regendouches 

en privéterras.

www.wellness-tresor.be

Aquatron 
In de binnen- en buitensauna’s, zwem-

baden, jacuzzi’s, hamam en infra-

roodsauna van Aquatron ontspan je 

helemaal. Vind verfrissing bij zomerse 

temperaturen of warm lekker op  

tijdens de koude winter. De gezellige 

relaxruimte in landelijke stijl (met  

bistro) maakt de ervaring compleet.

www.aquatron.be

LAGO 
Sint-Truiden 
Bloesembad 

Relaxen en ontspannen     
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Kijk hier 
voor meer info 

en openingsuren

LOCk US escaperoom
Zin in nog meer leuke en spannende 

escaperoom-uitdagingen? Kalm blijven en 

logisch redeneren is de boodschap … want 

alleen zo geraak je op tijd buiten.

www.lockus.be

Cinema Cameo

Filmplezier gegarandeerd in deze gezel-

lige, nostalgische en authentieke film-

zaal? Het kan in het centrum van de stad.

www.cameo.be

Spanning tijdens  
ontspanning

 Aanrader
 City Golf is een ludieke variant  

op de klassieke golfsport, ook wel be-

kend als stadsgolf. Sla een balletje op

6 locaties en maak een sportieve ontdek-

kingsreisdoorheen het monumentale 

Sint-Truiden.

www.city-golf.be
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De Bogaard is het cultureel centrum van 

Sint-Truiden. Hier zit je aan de bron van 

een rijkelijk gevulde cultuurstroom. 

Toneel, cabaret, tentoonstellingen, 

muziek en dans: duik in het programma 

en vis jouw favorieten eruit. 

Maar er is nog zoveel meer. 

Sint-Truiden houdt van tradities en  

eeuwenoude gebruiken. Want ook dat 

is cultuur, toch? 

Houd daarom UitInVlaanderen.be in de 

gaten. Laat je inspireren tot de leukste 

uitjes en … verzamel punten. 

Zo geniet je dubbel, een keer van jouw 

culturele belevenis en daarna van het 

Uitpas-cadeautje dat je gaandeweg bij 

elkaar spaart. 

 
CULTUUR 
OM TE KOESTEREN

Meer cultuur 
opsnuiven,

ontdek het hier

“

“TRAKTEER JEZELF 
OP CULTUUR
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Het programma van dit cultureel 

knooppunt boeit zowel het ruime 

publiek als de meerwaardezoeker. 

De klemtoon ligt op theater, muziek, 

humor en tentoonstellingen met 

hedendaagse beeldende kunst. Naast 

de grote Schouwburg vind je hier ook 

de kleinere schouwruimte de Club,  

3 vergaderzalen en bistro Humphrey.

Capuciennessenstraat 8, Sint-Truiden

T 011 70 17 00

uitbalie@sint-truiden.be

www.debogaard.be

Cultuurcentrum 
de Bogaard 

Bibliotheek Toni Coppers
In de stedelijke bibliotheek van Sint-Truiden 

vind je informatie of ontspan je dankzij een 

goed boek, tijdschrift, cd of dvd. 

Lees er dagelijks de kranten en snuister in de  

‘Trudonensia’-collecties met 4500 publicaties 

over Sint-Truiden.

Theater De Roxy
Theater De Roxy is de plaats bij uitstek voor 

iedereen die wil genieten van toegankelijke, 

ontspannende en ontroerende voorstellingen. 

www.deroxy.be

De Zoutkist
De thuisbasis van de Koninklijke Kunstkring 

Sint-Truiden is gebouwd op de resten van de 

vroegere vestingmuur. Dit is dé pleisterplaats 

voor kunstenaars.

www.zoutkist.be

Ontdek hier 
het programma van 

cultuurcentrum De Bogaard

Punten sparen met de Uitpas 
Ga je in Sint-Truiden naar het cultuur-

centrum, neem je deel aan sportactivi-

teiten of ontleen je een boek in de bib? 

Dan kan je met de Uitpas punten sparen, 

die je vervolgens weer kan omruilen 

voor leuke cadeaus.

Ontdek alle  
voordelen en info 

van de UITpas
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Bezoek je Sint-Truiden in groep? Neem 

gerust contact met Toerisme Sint-Truiden.  

Wij stellen graag een programma op 

maat samen. Leg de puzzel van activitei-

ten en bezienswaardigheden en creëer 

een onvergetelijk stadsbezoek, inclusief 

lekkere lunch of een hartige afsluiter. 

Info en reservatie groepsbezoeken

Minstens 3 weken voor het bezoek con-

tact opnemen met Toerisme Sint-Truiden.

T 011 70 18 18

info.toerisme@sint-truiden.be

Nog op zoek naar activiteiten voor een 

leuke teambuilding? Combineer een 

stadsbezoek met een Vesparit of maak 

een prachtige natuurwandeling en sluit 

af met een escaperoom...

 
LAAT JE GIDSEN
DOOR EEN KENNER

Kijk hier voor 
alle teambuilding 

mogelijkheden 

“

“GELUK BELEEF JE SAMEN: 
OP GROEPSUITSTAP
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Sint-Truiden meets Tongeren
Na een warm onthaal - met koffie en een 

stukje appeltaart – leidt jouw gids je naar 

de abdijsite in hartje Sint-Truiden. Na de 

lunch vertrek je naar Tongeren, voor een 

bezoek aan de Grote Markt, de Onze-Lieve- 

Vrouwebasiliek en het Teseum. Afsluiten 

doe je in stijl: met koffie en een echte Has-

pengouwse fruittaart.

Start/einde: 10u - 16u30

Totaalprijs zonder menu: 21,50 euro p.p. + 120 euro/gids

Sint-Truiden meets Borgloon
In Borgloon staat de koffie met koffiekoek 

al op je te wachten in de Smaakfabriek. Na 

een bezoek aan de Stoomstroopfabriek heb 

je de keuze tussen een lunch in de Loonse 

Smaakfabriek of een toeristisch menu in 

Sint-Truiden. Tijdens de aansluitende stads-

wandeling door Sint-Truiden neemt de gids 

je mee doorheen de verrassende geschie-

denis van de hoofdstad van Haspengouw. 

Als gezellige afsluiter is er koffie met taart.

Start/einde: 10u - 16u30

Totaalprijs zonder menu: 21,50 euro p.p. + 120 euro/gids

Royaal Sint-Truiden
De dag start met een koffie en 

een kattenkop, een Truiens streek-

gebakje. Daarna volg je de gids 

naar de mooiste plekjes van de 

stad. Zo beklim je de abdijtoren en 

geniet je van een aperitiefje in de 

14de-eeuwse hallen van het oude 

stadhuis. Na de lunch voert de bus je 

door Haspengouw langs weelderige 

boomgaarden, pittoreske kerkdorp-

jes, machtige kastelen en imposante 

vierkanthoeves. 

Onderweg vertelt een fruitteler 

een fascinerend fruitverhaal in zijn 

boomgaard, proef je van een huis-

gemaakt appelsapje en krijg je een 

fruitpakket mee.

Start/einde: 9u30 - 17u30

Totaalprijs zonder menu: 21 euro p.p. 

+ 150 euro/gids

Dagtrips voor jou 
uitgewerkt Kies hier 

jouw groepsmenu

Rondleiding bij Jorishoeve
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Kasteel van Ordingen
Achter de brede dreef en de slotgracht ont-

dek je een sprookjeskasteel in laatclassicis-

tische stijl. In de voormalige waterburcht 

droom je weg in prachtige vertrekken: 

dankzij mooi bewaarde impressies beleef 

je de schoonheid van dit juweeltje. 

Duur: 2u / 17,50 euro p.p. incl. glas champagne

12,5 euro p.p. zonder champagne + 60 euro/gids  

(enkel op maandag en dinsdag)

Kasteel van Duras en Gloire de Duras
Je kan de geheimen van het kasteel met 

zijn ommuurde wijngaarden van ‘Gloire de 

Duras’ ontdekken. De wijnranken groeien 

er in een uitzonderlijk goed klimaat.  

Je komt meer te weten over de vinificatie  

en tot slot sluit je je bezoek af met een 

heerlijke degustatie.

Duur: 3u / 22 euro p.p. + 60 euro/gids

Kijk hier voor meer 
combinatiemogelijkheden

Kasteel van Duras
De neoclassicistische architectuur 

bouwt letterlijk voort op een oude 

waterburcht van de graven van 

Duras. Het kasteel had het vorige 

eeuw zwaar te verduren, door een 

brand in 1905 en een raketontplof-

fing aan het einde van de tweede 

Wereldoorlog. Maar nu staat het 

opnieuw majestueus te pronken.

Niet in het weekend en enkel tijdens de periode 

van 1 maart tot 31 oktober

Duur: 1u / 10 euro p.p. + 60 euro/gids

Abdijsite
Ga eerst hoog boven de daken op de 

abdijtoren staan…  en kruip daarna onder 

de grond in de crypte van de 12de-eeuwse 

romaanse kerk. Daar vind je nu een ten-

toonstelling met archeologische vondsten. 

Bezoek zeker ook de erekoer, de acade-

miezaal en de keizerszaal (onder voorbehoud).

Duur: 2u / 4 euro p.p. + 60 euro/gids

Begijnhofsite
In het midden van het begijnhof ligt 

de prachtige begijnhofkerk, met een 

unieke cyclus van 38 muurschilderingen. 

Eromheen staan de oude huisjes van de 

begijnen. En uiteraard het gebouw met 

het Festraetsuurwerk, de oudste toeris-

tische attractie van Limburg.

Duur: 2u / 4 euro p.p. + 60 euro/gids

Stadswandeling ‘Hoog, Kijk Omhoog’ 
Wandel door het historisch stadscentrum 

met opgeheven hoofd. Een gids neemt je 

mee op pad, langs de fraaiste gevels in de 

binnenstad en hun geschiedenis: unieke 

gevelstenen, jaartallen, kunstwerken… 

Je komt ze allemaal tegen tijdens deze 

wandeling. Zolang je maar omhoog kijkt!

Duur: 3u / 4 euro p.p. + 90 euro/gids

Voor elk wat wils! 
Kies en combineer 

Stadhuis en belfort
Volg je gids tijdens een exclusieve rondleiding in het prachtig gerenoveerde stad-

huis. De belforttoren is Unesco Werelderfgoed en herbergt een gerestaureerde 

beiaard met 50 klokken. Duur: 1u / toegang gratis + 60 euro/gids
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Jorishoeve
De Jorishoeve is ontstaan in 1854, onder-

tussen is de vijfde generatie aan het 

werk in zowel de akkerbouw als de fruit-

teelt. Elfi gidst je in elk seizoen door de 

prachtige boomgaarden in het idyllische 

dorpje Boekhout in hartje Haspengouw. 

Zij vertelt boeiende verhalen in een live 

decor. Bij aankomst kan je genieten van 

een appelsapje of perenjenever.

Duur: 2u / 5 euro p.p.

Tuinen van kasteel van Hex
Kasteel Hex is één van de mooiste en best 

bewaarde landgoederen in België. Het is 

omringd door stijltuinen, een moestuin met 

originele groentenkelder en een landschap-

spark van Louis Fuchs, bekend om de col-

lectie oude en wilde rozen en eeuwenoude 

exoten.

Prijs: 15 euro p.p. (min. 20 - max. 35 pers.)

Reserveren via www.hex.be

Rondleiding Stayen
Stayen is de legendarische thuishaven 

van voetbalclub STVV. De stadion- 

toer voert je doorheen het complex 

tot op plekken waar gewone ster-

velingen normaal niet snel komen: 

op het veld, in de kleedkamers, in 

de meeting rooms en in de hotel- 

kamers met zicht op het veld.  

Vergeet zeker geen groet te brengen 

aan het standbeeld van de mythische  

coach Raymond Goethals, beter be-

kend als ‘De Tovenaar’.

Duur: 90 min.

Reserveren via info@stayen.com of 

T 011 68 12 34, www.hotelstayen.com

Fruitbedrijf PIPO
Dit dynamisch familiebedrijf verwerkt zijn 

milieuvriendelijk geteelde vruchten tot 

heerlijke PIPO-sappen, suikerarme confi-

turen, stroop en vlierstropen. De PIPO trein 

verbindt het fruitbedrijf met het verwer-

kingsbedrijf, twee bedrijven met één ziel. 

Elk bezoek wordt afgesloten met een gezel-

lige degustatie. 

Verschillende formules mogelijk, vanaf 9 euro p.p.

PC FRUIT
Het ProefCentrum Fruitteelt is een interna-

tionaal erkend onderzoekscentrum. Hier, in 

het hart van de fruitstreek, vloeien weten-

schappelijke onderzoeken, demonstraties 

en individuele bedrijfsvoorlichting voor 

fruittelers samen. Het kenniscentrum omvat 

bovendien een 58 hectare grote proeftuin 

van hard en zacht fruit.

60 euro/gids (enkel op weekdagen)

Gezond van bij Ons
Luc en Agnes verwelkomen jullie op hun 

milieuvriendelijk fruitbedrijf. Met passie voor 

hun vak telen ze hier lekker en gezond fruit. 

Daarmee produceren ze authentieke mos-

terd, confituur en erkende streekproducten. 

Proef van hun huisgemaakt appelsap en krijg 

een fruitpakketje mee.

Duur: 2u / 5 euro p.p. + 60 euro/gids

Haspengouwrondrit met gids 
Maak met de bus een rondrit door Haspen-

gouw en passeer de mooiste monumenten, 

pittoreske kerkdorpjes, machtige kastelen en 

imposante vierkantshoeves. De verhalen van  

jullie gids brengen alles tot leven. 

N.B. Je kan deze rit eventueel combineren met een bezoek 

aan een fruitbedrijf.

Duur: 2u / + 60 euro/gids, per extra uur 30 euro

BFV- Belgische Fruitveiling
De Belgische Fruitveiling (BFV) staat met een 

marktaandeel van 70% aan de Belgische  

top van de fruitmarkt. Bij een bezoek aan 

de hoofdzetel leer je het principe van de 

klokverkoop kennen en kom je te weten 

hoe simultaan veilen in z’n werk gaat. In 

de loods krijg je daarna meer uitleg over 

de keuring, de aanvoer en de classificatie- 

normen.

Individueel: elke donderdag in april en september om 11u 

Gratis

Groepen: 90 euro/gids (min. 10 - max. 50 pers.), 

enkel op weekdagen (namiddag) 

Reserveren via betty.slingers@bfv.be
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Meer weten over 
schooluitstappen

Museum DE MINDERE
De gids neemt je mee op een boeiende 

ontdekkingstocht doorheen het leven van 

Franciscus van Assisi en zijn volgelingen. 

Ervaar en beleef hoe verrassend actueel 

zijn opvattingen vandaag nog zijn en laat 

je inspireren.

60 euro/gids, gratis toegang

De geheime code van Trudo
Ga met je klasgenoten op zoek naar 

de schat van Trudo. De gids neemt 

je mee op avontuur. Vind je de  

puzzelstukken aan de negen monu-

menten, dan ontdek je ook de geheime 

code om de schatkist te openen. Maak 

zo op een speelse manier kennis met de 

geschiedenis van Sint-Truiden. 

60 euro/gids + 1 euro/leerling

vanaf 8 jaar (ook mogelijk zonder gids)

Aanbod voor scholen

De abdijsite en haar geschiedenis
Samen met de gids beklim je de abdij-

toren en breng je een bezoek aan de 

crypte. Rondleidingen zijn aangepast 

aan alle leeftijden.

De abdijtoren werd gebouwd in de 11de 

eeuw. Na 196 treden, met onderweg vijf 

rust- en ervaringsplatforms, geniet je 

van een adembenemend panorama over 

stad en streek. De ondergrondse kapel 

werd gebouwd onder de 11de-eeuwse 

romaanse kerk. Je hebt ook de moge-

lijkheid om de erekoer, de academiezaal 

en de keizerszaal te bezoeken (onder voor-

behoud)

60 euro/gids + 3 euro/leerling
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Sint-Truiden is jouw perfecte uitvalsbasis  

om de omgeving te ontdekken. Want 

buiten de historische stadskern en de 

groene gordel errond ligt een snoer 

van pittoreske dorpen. Die vormen een 

perfecte variatie op jouw vakantie-

thema. Zo krijg je heel veel mogelijk-

heden om elke dag in je meerdaags 

verblijf origineel in te vullen.

Elk dorp heeft zo zijn eigen troeven: van 

een enorme speeltuin voor de kids, via 

een ‘stroperig museumbezoek’ tot een 

originele kijk op historisch erfgoed. En 

het grootste deel van al dat lekkers 

ligt op fietsafstand. Dat maakt het nog 

leuker.

 
GLUREN
BIJ DE BUREN
“

“BETER EEN GOEDE BUUR 
DAN EEN VERRE VRIEND
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NIEUWERKERKEN
Kleine gemeente, 

grote troeven

In het landelijke Nieuwerker-

ken bepalen de boomgaarden  

het dorpsbeeld. Dankzij de 

bloesems krijg je in de lente  

een idyllisch panorama.   

En in de nazomer hangt het 

fruit rijp aan de fruitbomen. 

Kortom: doorheen Nieuwer- 

kerken fietsen of wandelen,  

da’s intens genieten.

www.nieuwerkerken.be

ALKEN
Recreatiedomein De Alk 

De Alk, dat is ravotten en sporten. 

Op het domein vind je een speel-

tuin, minigolf, verkeerspark, water-

fietsen, roeiboten, waterfonteinen 

en een gezellig terras. Sportievelin-

gen leven zich uit op de Finse piste, 

atletiekpiste, Beach-terreinen, in de 

manege… of ze huren een fiets. En 

de visliefhebbers onder ons halen 

hun hart op aan de visvijver. De Alk 

ook een ideale locatie om een kinder- 

verjaardagsfeestje te organiseren.

www.alken.be

BORGLOON
Parel met pit

In dit gezellig stadje kruisen heden en 

verleden elkaar. Laveer tussen kunst en 

natuur. Geniet van de vergezichten. En 

kijk je ogen uit in het eeuwenoude en luis-

terrijke Land van Loon. Onze aanraders?  

Het interactieve belevingscentrum en 

de streekproductenshop in de gerestau-

reerde stroopfabriek.

www.borgloon.be

www.stroopfabriek.be

HEERS
Kom jouw Heers beleven

Heeft Heers unieke troeven 

voor een onvergetelijk ver-

blijf? Absoluut. Rust, gastvrij-

heid, natuur, geschiedenis en 

ontspanningsmogelijkheden 

voor het hele gezin. Als een 

volle fruitmand waaruit je de 

lekkerste ervaringen plukt, 

herontdek je in Heers het ple-

zier van ongestoord genieten.

www.visitheers.be

WELLEN
Bokkenrijders met een peperkoekenhart

Het fruitigste dorpje van Haspengouw kent 

een ruig Bokkenrijdersverleden. Maar er 

woonden ook heel wat vrome zielen, zo 

blijkt uit het religieus erfgoed: de neogoti-

sche kapel, het bedevaartsoord Oetersloven 

en de overdekte begraafplaats in Ulbeek 

zijn pareltjes waar je de landelijke rust in 

zijn pure vorm beleeft. 

www.wellen.be

De stroopfabriek bezoeken?
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RIEMST
Land van wijn en mergel

Zuidflanken en wijngaarden, mergelgrot- 

ten en WO II: de bezienswaardigheden 

van Riemst zijn ronduit uniek. Mergel 

regeert in fascinerende grottenstelsels. 

Op de glooiende zuidflanken rijpen de 

wijndruiven. En de brug van Vroenho-

ven verhaalt de start van WO II in België.  

Als klap op de vuurpijl is er nog Genoels- 

elderen, het oudste wijnkasteel én 

grootste wijndomein van ons land. 

www.riemst.be/nl/bezoeken

BILZEN
Bilzen doet iets met je!

Een pakket energie, blijdschap, verwonde-

ring en inspiratie in één? Jazeker. Bilzen doet 

iets met je. Niet toevallig ligt deze kleurrijke 

stad in het midden van de Haspengouwse 

fruitstreek. Waar het verleden je boeiende 

verhalen influistert. De (winter)terrassen 

lonken. Ontdek de magie van de Land-

commanderij Alden Biesen, beleef Bilzen  

Mysteries of trek er op uit in de grootste 

hoogstamboomgaard van Vlaanderen. Alle 

activiteiten toveren een glimlach op het 

gezicht toveren bij jong en oud.

www.visitbilzen.be

TONGEREN
De eerste stad van België

Een stad met 2000 jaar geschiedenis … 

een garantie op Romeinse muren, mid-

deleeuwse bouwwerken en knappe 

monumenten. De musea, het pittoreske 

begijnhof en de grootste antiekmarkt 

van de Benelux zijn een aanrader. Net 

zoals de gezellige cafés en verfijnde 

(sterren)restaurants.

www.toerismetongeren.be

 Aanrader
 Met de fiets is het misschien 

net iets te ver. Maar ook de steden  

verderop in Haspengouw zijn zeker de 

moeite om te bezoeken.

GINGELOM
Gallo-Romeinse Tumuli

Gingelom is uniek in Vlaanderen: 

hier vind je 3 sites met in totaal 6 

grafheuvels van bijna 2000 jaar oud 

in een straal van 1,5 km. En dat op 

een steenworp van Sint-Truiden. 

Ontdek ze te voet, met de fiets of 

vanuit een tractor-huifkar, eventueel 

met een gids.

www.gingelom.be/toerisme
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Een overnachting 
boeken?

De meest rustgevende plekjes
Ieder heeft zo zijn eigen slaaprituelen. 

In Sint-Truiden vind je het gedroomde 

logies dat daar precies bij past. 

Van een authentieke vakantiewoning, 

via een huiselijke B&B tot een hyper-

moderne hotelkamer - eventueel zelfs 

met zicht op het voetbalveld van STVV: 

in Sint-Truiden staat voor iedereen een 

bedje gespreid waarin je de perfecte 

nachtrust beleeft. 

Ideaal om fris en monter aan een 

nieuwe dag te beginnen. Geniet van de 

persoonlijke service en vertrek na een 

heerlijk ontbijt op nieuwe avonturen in 

en rond Sint-Truiden. 

ONTWAKEN 
IN ALLE RUST  
“

“ GODDELIJK SLAPEN, 
UITGERUST ONTWAKEN
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Hotel Belle-Vie *** 

  Stationsstraat 12, Sint-Truiden
 T 011 68 70 38
 info@belle-vie.be
 www.belle-vie.be

Hotel Arconaty ** 

  Sint-Truidersteenweg 61, Linter
 T 016 78 85 02 
 arconaty@live.be
 www.hotelarconaty.be

Kasteel van Ordingen *****

  Ordingen Dorp 50, Ordingen
 T 011 58 68 18
 info@kasteelvanordingen.be  
 www.kasteelvanordingen.be

Hotel l’O de Vie *** 

  Halingenstraat 76, Velm
 T 011 58 66 87
 hotel@lodevie.be
 www.lodevie.be

Hoeve Roosbeek **** 

  Roosbeekstraat 76, Zepperen
 T 011 78 36 10  I  M 0473 61 48 94
 info@hoeveroosbeek.be
 www.hoeveroosbeek.be

Hotel Stayen ***

  Tiensesteenweg 168, Sint-Truiden  
 T 011 68 12 34    
 hotel@stayen.com   
 www.hotelstayen.com 

Hof van Stayen *** 

  Tiensesteenweg 229, Sint-Truiden 
 T 011 68 12 34   
 hofvanstayen@stayen.com     
 www.hofvanstayen.be

Belrom Hotel ***

  Luikersteenweg 232, Sint-Truiden  
 T 011 78 52 06  I  M 0472 12 22 53
 info@belromhotel.be 
 www.belromhotel.be

Kasteel Nieuwenhoven 

  Engelbamp 55/57, Sint-Truiden
 T 011 68 64 10  I  M 0498 11 07 58
 info@kasteelnieuwenhoven.be
 www.kasteelnieuwenhoven.be 
         

B&B Casa de Paja **

  Borloweg 10, Kerkom-bij-Sint-Truiden
 T 011 67 27 97  I  M 0468 50 92 07
 info@casadepaja.be 
 www.casadepaja.be 

Schoon Goed ****

  Mottestraat 4, Gingelom
 M 0476 97 10 80
 schoongoed@skynet.be 
 www.schoongoed.be 

Hotel Aulnenhof ***
  Walshoutemstraat 74, Walshoutem

 T 011 83 22 87
 info@aulnenhof.be
 www.aulnenhof.be 
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B&B Domein Marsnil *** 

  Batsheersstraat 35, Heers
 T 011 48 51 77  I  M 0476 53 13 18
 info@domeinmarsnil.be
 www.domeinmarsnil.be

De Kleine Motte

  Mettekovenstraat 4, Groot-Gelmen
 T 011 48 10 86
 info@chateaudelamotte.com
 www.chateaudelamotte.com

“

“ LEKKER DROMEN 
IN SINT-TRUIDEN
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’t Cartuyfel * 

  Clement Cartuyvelstr. 31, Sint-Truiden
 T 011 68 68 36  I  M 0495 47 47 61
 tcartuyfel@skynet.be
 www.tcartuyfel.be

De Vroling *** 

  Kortessemstraat 48, Wellen
 T 012 24 16 06  I  M 0472 25 17 37
 welkom@devroling.be
 www.devroling.be

Hoeve Keizerman ****

  Hasseltsesteenweg 506, Sint-Truiden
 T 011 59 20 15  I  M 0497 80 38 43
 reniersherman@hotmail.com
 www.keizerman.be

Villa Aluma **** 

  Gelinden Dorp 61, Sint-Truiden
 M 0477 55 37 05
 sophie@alumahome.be
 www.villa-aluma.be

De Metsermolen ***

  Metserenweg 145, Sint-Truiden
 M 0496 27 45 31
 info@metsermolen.be
 www.metsermolen.be 

B&B Leeuwerikenveld * 

  Ransbergstraat 26, Neerlinter
 T 011 78 40 40  I  M 0475 35 03 85
 info@leeuwerikenveld.be
 www.leeuwerikenveld.be
           

Kasteelhoeve Wange **

  Eliksemstraat 26, Wange (Landen)
 T 016 78 84 42
 info@kasteelhoevewange.be
 www.kasteelhoevewange.be

Haspenhuisje ***

  Lenertstraat 1, Sint-Truiden
 M 0475 66 75 65
 haspenhuisje@gmail.com
 www.haspenhuisje.be

Het Bloesemklooster 

  Eynestraat 44, Zepperen 
 M 0489 57 23 61 
 christiane.vervaet@vakantie-residenties.be
 www.vakantie-residenties.be 

Domein Tombos ****

  Oude katsei 79, Niel-bij-Sint-Truiden
 T 011 88 59 90  I  M 0475 47 50 48
 logeer@domeintombos.be
 www.domeintombos.be

Appartement Dony

  Luikerstraat 20, Sint-Truiden
 M 0485 96 52 95
 info@dony-delicatessen.be
 www.dony-delicatessen.be
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Rikkeshoeve ****

  Erberstraat 56, Aalst
 M 0474 31 29 29
 info@rikkeshoeve.be
 www.rikkeshoeve.be 

Kamerijck B&B ****

  Kamerijckstraat 11, Gingelom
 T 011 88 10 64  I  M 0478 56 10 76
 info@kamerijck.be
 www.kamerijck.be 
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Hoeve De Brieser **** 

  Winningstraat 1A, Heers 3870
 T 011 75 07 49   I  M 0475 66 69 77 
 info@hoevedebrieser.be 
 www.hoevedebrieser.be

Servicezone voor mobilhomes
  Domein Terbiest, Hasseltsesteenweg 

 Sint-Truiden 
 T 011 70 18 18
 info.toerisme@sint-truiden.be
 www.visitsinttruiden.be

Het Eenhoornhof *****

  Kleestraat 1 en 2, Borgloon
 M 0473 49 99 95
 info@heteenhoornhof.be
 www.heteenhoornhof.be

Camping Leeuwerikenveld **

  Ransbergstraat 26, Neerlinter
 T 011 78 40 40   I   M 0475 35 03 85
 info@leeuwerikenveld.be
 www.mini-camping-leeuwerikenveld.be

Mas Isa *****

  Grotestraat 246, Nieuwerkerken
 M 0475 61 06 73
 isabelle@masisa.be
 www.masisa.be

Tijdelijke camperplaats Terbiest
  Domein Terbiest, Hasseltsesteenweg 

 (ter hoogte van nr 144), Sint-Truiden
 T 011 70 18 18
 info.toerisme@sint-truiden.be
 www.visitsinttruiden.be 

’t Heirbaan Huys 

  Hoepertingenstraat 85, Borgloon
 M 0473 54 32 57
 info@helshoven.be
 www.helshoven.be
           

Het Stroophuisje

  Kleestraat 8, Borgloon
 M 0476 27 77 70
 info@heteenhoornhof.be
 www.heteenhoornhof.be/hetstroophuisje 
           

Hels(hovens) wijnvat

  Helshovenstraat 18, Borgloon
 M 0473 54 32 57
 info@helshoven.be
 www.helshoven.be

La Jouissance

  Marktplaats 11, Gingelom (Montenaken)
 T 011 76 82 02
 info@lajouissance.be
 www.lajouissance.be
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“

“ ZOVEEL MEER 
DAN SLAPEN
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Een tafeltje 
reserveren?

PROEVEN 
VAN HASPENGOUW  
“

“ETEN EN DRINKEN 
VOOR GEEST EN LICHAAM

Smakelijke aanraders
Smullen van het roemrijke stadsver-

leden en de fascinerende omgeving is 

eten en drinken voor je ziel. 

Maar wat als je zin krijgt in iets lekkers?

Aha… dan ervaar je pas echt hoe gast-

vrij Sint-Truiden is. 

Op tientallen plaatsen vind je gezellige 

terrasjes, charmante bistro’s, typische 

tavernes en verfijnde restaurants. 

Dus… alles van een frisse pint tussen- 

door tot culinaire delicatessen in ver-

schillende gangen. Trakteer jezelf 

op een heerlijk tussendoortje of een  

onvergetelijk menu. 

In Sint-Truiden staat er altijd een tafeltje 

voor je klaar!
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Dualita

  Grote Markt 53, Sint-Truiden
 T 011 19 10 20
 info@dualita.be
 www.dualita.be
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Pacific

  Grote Markt 4, Sint-Truiden
  T 011 67 14 90
 pacificsinttruiden@gmail.com
 www.pacificsinttruiden.be

Cultuurcafé De Fwajee

  Plankstraat 18, Sint-Truiden
 M 0479 29 83 74
 contact@defwajee.be
 www.defwajee.be

Brasserie De Markt

  Grote Markt 10, Sint-Truiden
  T 011 19 24 13  I  M 0478 43 81 26
 brasseriedemarkt@gmail.com
 www.brasseriedemarkt.be

Hof’lyk

  Grote Markt 59, Sint-Truiden
 T 011 19 78 30  I  M 0486 31 59 10 
 info@hoflyk.be
 www@hoflyk.be

Café Du Soleil

  Tiensesteenweg 168, Sint-Truiden
 T 011 49 49 89
 cafedusoleil@stayen.com
 www.hotelstayen.com

Bistro Sacre Coeur 

  Heilig Hartplein 5, Sint-Truiden
 T 011 41 76 90 
 info@bistrosacrecoeur.be
 www.bistrosacrecoeur.be

Taverne ‘t Hert

  Grote Markt 7, Sint-Truiden
  T 011 68 20 29
 info@taverne-thert.be
 www.taverne-thert.be

Grand Café Stayen

  Tiensesteenweg 168, Sint-Truiden
 T 011 68 12 34
 info@hotelstayen.be
 www.hotelstayen.be

Brasserie Grand Place

 Grote Markt 44, Sint-Truiden
  T 011 69 54 00  I  M 0478 43 81 26
 info@brasseriegrandplace.be
 www.brasseriegrandplace.be

Cosmocafé 

  Grote Markt 66, Sint-Truiden
 T 011 96 44 34 
 info@cosmocafe.be
 www.cosmocafe.be

Afspanning ‘t Speelhof

  Speelhoflaan 5, Sint-Truiden
 T 011 67 38 02
 info@speelhof.be
 www.speelhof.be

‘t Veilinghuis

  Tongersesteenweg 150, Sint-Truiden
 T 011 68 16 72  I  M 0496 33 82 55
 info@hetveilinghuis.be
 www.hetveilinghuis.be

Maison S

  Grote Markt 57, Sint-Truiden
 M 0488 30 53 10
 steffenheusden@gmail.com

‘t Kelshof

  Nieuwenhoven 1, Sint-Truiden
 T 011 68 06 35
 nieuwenhoven@telenet.be
 www.domeinnieuwenhoven1.be

Taverne Winston

  Luikersteenweg 325, Sint-Truiden
 T 011 67 17 99  I  M 0494 35 68 88
 info@tavernewinston.be
 www.tavernewinston.be
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‘n Koudkunstje

  Haagstraat 3, Gelinden
 T 011 48 67 04
 M 0496 64 46 50
 benny.serdons@telenet.be

IJssalon Vica

  Slachthuisstraat 5, Sint-Truiden
 2de locatie 
 Diestersteenweg 44, Nieuwerkerken
 T 011 68 31 41

Brasserie De Statie

  Wilderenlaan 63, Duras
 M 0484 81 80 87
 brasserie@wilderen-statie.be
 www.wilderen-statie.be

Aen Tafel IJs

  Luikersteenweg 532, Engelmanshoven
 T 011 19 38 44
 info@aentafel.be
 www.aentafel.be

Taverne Haspengouw

  Sint-Genovevaplein 8, Zepperen
 T 011 68 59 78
 tavernehaspengouw@gmail.com
 www.tavernehaspengouw.be

Bistro Jorishoeve

 Boekhoutstraat 35, Gingelom
 M 0488 42 67 65
 info@jorishoeve.be
 www.jorishoeve.be

De Bottelarij 

  Ulbeekstraat 21, Ulbeek (Wellen)
 T 012 21 42 84
 info@debottelarij.be
 www.debottelarij.be

Het Elfde Gebod

  Sint-Genovevaplein 15, Zepperen
 M 0474 31 23 58
 elfde-gebod@hotmail.com

Brasserie l’O de Vie

 Halingenstraat 76, Velm
 T 011 58 66 87
 brasserie@lodevie.be
 www.lodevie.be

Bistro Bij de Buren

 Naamsesteenweg 527, Velm
 T 011 74 47 27
 info@bistrobijdeburen.be
 www.bistrobijdeburen.be

Château de la Motte

  Mettekovenstraat 4, Groot-Gelmen
 T 011 48 10 86
 info@chateaudelamotte.com
 www.chateaudelamotte.com
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Heirbaan 66

  Helshovenstraat 18, Borgloon
 M 0474 58 18 82
 info@helshoven.be
 www.helshoven.be

Brouwerij Kerkom

  Naamsesteenweg 469, Kerkom
 M 0495 38 12 14
 info@brouwerijkerkom.be
 www.brouwerijkerkom.be

Brouwerij en Distilleerderij Wilderen

  Zoutleeuwsesteenweg 120B, Sint-Truiden
 T 011 58 06 80
 info@brouwerijwilderen.be
 www.brouwerijwilderen.be

Maison S 2.0

  Grote Markt 57, Sint-Truiden
 M 0488 30 53 10
 steffenheusden@gmail.com

Eetcafé Wimbledon

  Zoutleeuwsesteenweg 120, Wilderen 
 T 011 68 00 65  I  M 0498 17 56 81 
 jurgenvandepoel@gmail.com
 www.wimbledon.be 
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In de Zwaan

  Klein-Gelmenstraat 1, Groot-Gelmen
 T 011 76 73 77
 indezwaan@telenet.be
 www.indezwaan.com

Droneport Cuisine

  Lichtenberglaan 1090, Sint-Truiden
 T 011 46 00 60
 cuisine@droneport.eu
 www.droneportcuisine.be

De Zesbunder

  Schepen Beckersstraat 9, Gingelom
 T 011 88 77 50
 info@dezesbunder.be
 www.dezesbunder.be

’t Johannietershuys

  Helshovenstraat 18, Borgloon
 M 0473 54 32 57
 info@helshoven.be
 www.helshoven.be

NOEN

  Luikersteenweg 257, Sint-Truiden
 T 011 18 59 21
 info@smaakmakerij.be
 www.noenrestaurant.be

Gastrobar 3 Sense

  Zoutleeuwsesteenweg 139, Wilderen
 M 0475 69 50 04  I  T 011 74 82 09
 paul.driesens@skynet.be
 www.gastrobar3sense.be

Bistro 11

  Minderbroedersstraat 11, Sint-Truiden
 T 011 43 00 73   
 info@bistro11.be
 www.bistro11.be
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Grillrestaurant Os

  Ridderstraat 2, Sint-Truiden
 T 011 75 50 60
 info@restaurant-os.be
 www.restaurant-os.be
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Aen Tafel

  Luikersteenweg 532, Engelmanshoven
 T 011 18 38 44
 info@aentafel.be
 www.aentafel.be

Thai Station

  Tiensesteenweg 20, Sint-Truiden
 T 011 59 60 59
 info@thaistation.be
 www.thaistation.be

Eve’licious

  Meigaar 1, Sint-Truiden
 M 0471 74 96 30
 evelicious.breakfast@gmail.com
 www.evelicious.be

IJ
S

S
A

LO
N

S

Hels IJs

  Helshovenstraat 18, Borgloon
 M 0473 54 32 57
 info@helshoven.be
 www.helshoven.be

Uno Due

  Tiensesteenweg 168, Sint-Truiden
 T 011 68 00 79
 unodue@stayen.com
 www.hotelstayen.com

“
“ SINT-TRUIDEN,

DAT PROEF JE
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Maak hier je notities!

Coco Pazzo

  Diesterstraat 44, Sint-Truiden
 T 011 88 10 18
 info@cocopazzo.be
 www.cocopazzo.be

Hoeve Roosbeek

  Roosbeekstraat 76, Zepperen
 T 011 78 36 10  I  M 0473 61 48 94
 info@hoeveroosbeek.be
 www.hoeveroosbeek.be

Bistro Zutt

  Plankstraat 12, Sint-Truiden
 T 011 91 71 31
 info@bistrozutt.be
 www.bistrozutt.be

De Stadt van Luijck

  Schepen de Jonghstraat 12-14, Sint-Truiden
 T 011 19 09 69
 info@destadtvanluijck.be
 www.destadtvanluijck.be

De Fakkels

  Hasseltsesteenweg 61, Sint-Truiden
 T 011 68 76 34
 info@defakkels.be
 www.defakkels.be

Restaurant Marsnil

  Batsheersstraat 35, Heers
 M 0496 47 93 55
 restaurant@domeinmarsnil.be
 www.domeinmarsnil.be/restaurant
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Aurum by Gary Kirchens   

  Ordingen Dorp 50, Ordingen
 T 011 58 68 18
 info@kasteelvanordingen.be
 www.restaurant-aurum.be ““ LAAT JE 

BETOVEREN DOOR 
HASPENGOUWSE 

SMAKEN
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BEZIENSWAARDIGHEDEN CENTRUM 

Historische gebouwen

 Abdij

 Stadhuis met belfort

 Kapucijnenklooster

 Huis Nagels 1892

 

Musea

 Begijnhofkerk

 Festraetsuurwerk

 Historisch Centrum Luchtmachtbasis Brustem

 Schatkamer O.L.Vrouwekerk

 Museum DE MINDERE - franciscus museum

Diensten

 Stadskantoor

 Lokale politie

 Brandweer

 Bus- en treinstation

 Postkantoor

 Cultuurcentrum de Bogaard

 Stedelijke Bibliotheek Toni Coppers

 Archief, erfgoed- en monumentencel

 Regionaal ziekenhuis Sint-Trudo

 Begraafplaats Schurhoven

 

Spel en Sport

 STVV

 Sportpark Haspengouw

 LAGO Sint-Truiden Bloesembad

 Sportcomplex Tuinwijk

 Sportcomplex Koninklijk Atheneum

 Trudo Sporthal Veemarkt

Fietsknooppunten

 Gratis langparkeerplaatsen op 10 min van Grote Markt

 • VEEMARKT, Sint-Jansstraat

 • STATION, Tiensesteenweg

 • BEGIJNHOF, Speelhoflaan
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Meer 
praktische info 

vind je hier
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Deel al je ervaringen 
en leuke momenten 

in Sint-Truiden 
met een foto! 

#toerismesinttruiden

Toerisme Sint-Truiden | Stadhuis, Grote Markt | 3800 Sint-Truiden 
T 011 70 18 18 | info.toerisme@sint-truiden.be | www.visitsinttruiden.be




