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Lim burg is ver uit Vlaan de rens’ groen ste pro vin cie. Een com bi na tie van dat groen
met het lokale erf goed en andere beziens waar dig he den is alvast een uit ste kende
reden om Lim burg te ont dek ken of te her ont dek ken. Voeg daar nog een ruim
aan bod Lim burgs lek kers bij en een scheut Lim burgse gast vrij heid en je weet
met een waar naar toe of te blij ven.
Alle start plaat sen zijn bereik baar per trein. De afstan den van de wan de lin gen
zijn haal baar: gemid deld vijf kilo me ter. Gun jezelf onder weg een pauze, mis ‐
schien wat lan ger ver toe ven in een mooie omge ving, een fraai uit zicht bewon de ‐
ren, gebruik maken van takea way of genie ten horeca die weer toe gan ke lijk is.
Lim burg heeft zoveel lek kers in huis, zowel voor de smaak als voor de andere
zin tui gen.
Groen is altijd aan we zig op de tien wan de lin gen. Ook in wat gro tere ste den is er
aan dacht voor. In plaat sen als Die pen beek, Zon ho ven en Bil zen wan del je wel
wat vaker in een groen decor. In Has selt, Sint-Trui den en Ton ge ren is er veel
aan dacht voor cul tuur, geschie de nis en tal van andere beziens waar dig he den,
maar ook hier zoek je de natuur op. Je zal ook mer ken dat in de mijn ge bie den
(Genk en Berin gen) de natuur weer ter rein wint op het zwart dat vroe ger uit de
onder grond gehaald werd door zwoe gende mijn wer kers.
Met Uit je kot Wan de len in Lim burg maak je ken nis met wat Lim burg te bie den
heeft op uit een lo pende ter rei nen. Geniet ervan! Na Oost-Vlaan de ren en Lim burg
zijn wel dra zijn ook de andere Vlaamse pro vin cies  aan  de  beurt. 

Veel lees- en wandelplezier
 

     
Robert Declerck
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De redac tie van deze gids is afge slo ten in maart 2021 toen Vlaan de ren lang zaam
ont waakte uit de corona-iso la tie. Uiter aard heb ben we gepro beerd de gebo den
infor ma tie zo actu eel en accu raat moge lijk weer te geven. Toch kun nen er
onvol ko men he den en fou ten in de tekst voor ko men. Odys see aan vaardt daar ‐
voor geen ver ant woor de lijk heid. Voor reac ties, aan vul lin gen en sug ges ties:
info@ odyssee- reisgidsen. nl.
 
Upda tes en aan vul lin gen
Scan de QR-code voor upda tes van de gids Wan de len
in Lim burg of ga naar https:// www. odyssee- 
reisgidsen. nl/ item/ wandelen- in- limburg- updates

Voorwoord

Inhoudsopgave 



Een schets van Limburg
Odyssee’s aanraders 7
Een eerste kennismaking met Limburg 8
Wandeling 1 | Beringen: groen en zwart hand in hand
Van het verleden de toekomst maken 14
Wandeling 2 | Bilzen: Demer als leidraad
Herinneringen aan Jazz Bilzen blijven 21
Wandeling 3 | Diepenbeek: wandelen tussen wijers
Veelvuldig gebruik van vijvers 27
Wandeling 4 | Genk: wandelen tussen gisteren en vandaag
Genieten van een actieve stad 33
Wandeling 5 | Hasselt: mooi en smaakvol
Beeldenrijk en lekker 39
Wandeling 6 | Hasselt: street art en natuur
Rond de Groene Boulevard 46
Wandeling 7 | Maastricht: een verrassing!
Gezelligheid en architectuur 55
Wandeling 8 | Sint-Truiden: groen en monumenten
Groen, ook met dank aan de geschiedenis 63
Wandeling 9 | Tongeren: Langs Romeinse en middeleeuwse omwallingen
Groot aanbod voor één dag 70
Wandeling 10 | Zonhoven: verhalen en natuur
Eerst de dorpskern, dan de wijers 76
Wandeltraject 1: Zonhoven Dorp 77
Wandeltraject 2: De wijers, Zonhovens groen 80
Register 82

Kaders
Kolenwinning in Beringen 16
Stoflong, veel voorkomend bij mijnwerkers 18
Dispuut tussen begijnen en huisvrouwen 24
Jazz Bilzen: muzikale grootheden op het podium 24
Ever Meulens Beeldenpark 25
Landcommanderij Alden Biesen 26
Wijers belangrijk voor de biodiversiteit 29
Blauwgrasland 30
Diepenbeek en Hasselt, geen grote liefde 32
Een ommetje naar het Heempark 35
Cités of tuinwijken 37
De Langeman en de Virga Jessefeesten 40

Inhoudsopgave

 



Frans Massy, een held met een schaar 43
’There’s a motive for every movement’ 48
Cholera-epidemie in Hasselt 50
Met de trein naar Maastricht 55
Een epidemie met ongewone afloop 57
Faliezusters, ‘helden’ van vroeger 58
Levendig Wyck 61
De Vesten 64
Domein ‘t Speelhof 65
Quarantaine in de middeleeuwen 65
Met dank aan pastoor Boelen 66
Verzorging van pestlijders 68
Ommetje naar Romeinse omwalling 72
Pumpkeskal 75
Zonhoven-Badplaats en andere stations 77
Sint-Quintinus in Zonhoven en Hasselt 78
Vier schansen in Zonhoven 80
Wijers door de eeuwen heen 81

 



 



C-mine, Genk

▪ be-Mine, grootste industriële erf‐
goedsite van Vlaanderen
▪ Fatihmoskee, de mooiste moskee

▪ Zoemerik, een wandelpaadje
naast de Demer
▪ Park Haffmans, herinneringen aan
Jazz Bilzen

▪ Weyers, vijvers voor ijzerwinning
en viskweek
▪ Dorpsbemden, blauwgraslanden

▪ Molenvijverpark, natuur en zonnewijzers
▪ C-mine, creativiteit voor alle zintuigen

▪ Proeven in het Jenevermuseum
▪ Oud Kerkhof, funerair erfgoed
▪ Street art, ook buiten het centrum 
▪ Japanse Tuin, de oudste van
Europa

▪ Centre Céramique, moderne archi‐
tectuur
▪ Onze-Lieve-Vrouweplein, geschie‐
denis, religie en gezelligheid

▪ De Vesten, gewaardeerd groen
wandeltraject
▪ Grote Markt, omgeven door monu‐
menten

▪ Romeinse omwallingen
▪ Onze-Lieve-Vrouwebasiliek en Teseum, archeologie en kunst ten top

▪ Langs het Katepeke naar het Kerkplein
▪ Uitkijktoren De Wijers, breed zicht op de Limburgse natuur

Een schets van Limburg

Odyssee’s aanraders
Beringen

Bilzen

Diepenbeek

Genk

Hasselt

Street art, Hasselt

Maastricht

Sint-Truiden

Tongeren

Zonhoven

Een eerste kennismaking met Limburg

Een schets van Limburg 7

 



C-mine is een creatieve hotspot op uniek industrieel mijnerfgoed. Foto BigStock

‘Limburg’ verwijst naar het vroegere hertogdom Limburg (12de-13de eeuw)
dat de ruime omgeving van Eupen omvatte. Bestuurlijk centrum was het
huidige plaatsje Limbourg. De naam Limburg dook terug op in 1815 toen het
voormalige hertogdom bij het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden gevoegd
werd. De Nederlandse koning Willem I vond een bijkomende titel als ‘hertog
van Limburg’ belangrijk voor zijn visitekaartje en hij vormde de nieuwe pro‐
vincie Limburg. Een historische band met het vroegere hertogdom was er
eigenlijk niet. Sinds 1839, bij de definitieve scheiding van Nederland en
België, zijn er dus twee provincies Limburg.

Ruim 133.000 jaar gele den was er al men se lijke acti vi teit in Lim burg. Je merkt
er alvast iets van op de Nean der tha ler site in Veld we zelt (Lana ken). Ook 80.000
en 40.000 jaar gele den waren daar men sen aan de slag. Van recen tere oor sprong
zijn de graf heu vels in Mohlem (Peer) en Wijs ha gen (Ouds ber gen): 800 tot 450 v.
Chr.
Julius Cae sar arri veerde in 58 v. Chr. te paard in Gallië. Hij zou die Galliërs eens
een lesje leren, dacht hij. Maar de Ebu ro nen, die in en rond het hui dige Lim burg
woon den, sta ken onder lei ding van Ambi o rix daar in eer ste instan tie een stokje
voor. Uit ein de lijk won nen de Romei nen toch dank zij hun over macht en tac tisch
ver nuft van hun leger lei ding.
Omstreeks 7 v. Chr. leg den de Romeinse bezet ters de grond sla gen voor Atu a tuca
Tun grorum, inmid dels de oud ste stad van België. De naam ver wijst naar de
Tungri, een Ger maanse stam die in de zeer ruime buurt woonde. Ton ge ren
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Monument Boeren‐
krijg in Hasselt

groeide uit tot een belang rijke stad voor zien van ste vige ommu rin gen, een tem ‐
pel com plex en een aqua duct. Toen rond 400 na Chr. Ser va tius zijn bis schops ze ‐
tel van Ton ge ren naar Maas tricht ver plaatste, daalde Ton ge ren in de pik orde der
ste den.
Ver vol gens namen de Fran ken de macht over in dit deel van het ver krui me lende
Romeinse Rijk. In de tweede helft van de 7de eeuw ver scheen geloofs ver kon di ger
Trudo op het toneel. Onder zijn impuls kwam er een abdij in het later naar hem
genoemde Sint-Trui den, dat zou uit groeien tot een regi o naal belang rijk cen trum.

De eer ste gekende graaf van Loon dook op in 1031. Zijn burcht in Bor g loon was
zijn machts cen trum. Zijn actieve nako me lin gen breid den hun macht uit over het
hui dige Bel gisch Lim burg en aan pa lende gebie den. Het over lij den van de kin ‐
der loze graaf Lode wijk IV in 1336 was het sein voor een machts strijd die der tig
jaar later resul teerde in de opname van het graaf schap Loon in het inmid dels
mach tige nabij ge le gen prins bis dom Luik.

Rond het derde kwart van de 18de eeuw speel den de Bok ‐
ken rij ders een opval lende mis da dige rol. Brand schat ten
was een van hun lucra tieve bezig he den. Een hon derd tal
van deze ban die ten onder gin gen de dood straf, vaak na
beken te nis sen afge dwon gen via mar te ling. De Bok ken rij ‐
ders ver dwe nen weer van het toneel, maar de toen ma lige
over heid hield er geen pro pere han den aan over.
Voor de Has se la ren was er toch ook enig ‘goed’ nieuws in
de 17de en 18de eeuw. Hun stad ont wik kelde zich tot dé
jene ver stad bij uit stek met vele tien tal len sto ke rijen. De
hui dige aan we zig heid van het Nati o naal Jene ver mu seum
is daar een gevolg van.

Vanaf 1795 hoor den het prins bis dom Luik en de Zui de lijke
Neder lan den bij Frank rijk. De Franse over heid deelde de
regio op in negen depar te men ten. Het nieuwe depar te ment
Neder maas omvatte onge veer de beide Lim bur gen.
Toen de Fran sen in 1796 de alge mene dienst plicht invoer ‐
den, kookte het potje van de onvrede over, resul te rend in
de Boe ren krijg. Over mere (bij Ber lare in Oost-Vlaan de ren)

vormde het eer ste strijd to neel. Op 5 decem ber 1798, op Sin ter klaas avond, leden
de boe ren en hun vol ge lin gen een defi ni tieve neder laag bij Has selt. Deze bloe ‐
dige gebeur te nis wordt jaar lijks her dacht bij het kapel le tje van Hilst, even bui ten
het stads cen trum. Op de Has seltse bou le vard her in nert een impo sant monu ment
aan de moe dige strijd van de boe ren ‘voor outer en heerd’ (voor altaar en haard).
Toen Napo leon defi ni tief ver sla gen was in 1815 kwa men de bestaande negen
Franse depar te men ten in han den van het Ver e nigde Konink rijk der Neder land en
kreeg Lim burg de hui dige naam, zoals Wil lem I het wenste.
Bij de Bel gi sche revo lu tie van 1830 bleek dat de bemoei zuch tige Wil lem I niet
hoog scoorde in de popu la ri teits polls. Na afloop van de strijd gin gen de toen ma ‐
lige grote mogend he den akkoord met de opsplit sing van Neder land en België.
Toch duurde het nog tot 1839 eer Lim burg defi ni tief gesplitst was. Het grond ge ‐
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