Wandelen, fietsen, mountainbiken, cultuur opsnuiven, musea bezoeken, heerlijk genieten
van een terrasje, een wijndomein bezoeken. Dat en zo veel meer kan je beleven in en rond
Borgloon.
Als kinderen van de streek geven we je graag onze tips en bezienswaardigheden mee die
jouw herrinering aan je verblijf bij La Maison de Marie helemaal onvergetelijk zal maken.

Kunst en cultuur opsnuiven
De doorkijkkerk en de twijfelgrens
Op amper 10 minuten fietsafstand vind je het intussen wereldberoemde doorkijkkerkje in
de prachtige Loonse velden. Maar weet jij ook de twijfelgrens te vinden? Het kunstwerk
onthult de naam ‘twijfelgrens’ slechts vanuit één bepaalde invalshoek. Een verborgen parel
op wandelafstand van de doorkijkkerk, waarbij je bijvoorbeeld even kan genieten van een
picknick in de nabijgelegen speelboomgaard. Voor de recreatieve wandelaars onder is de
wandeling rondom deze site een aanrader, de Verborgen Moois wandeling van Groot-Loon
is één van de routes die je aantreft tussen onze wandelkaarten. Het Loonse landschap
doorstaat hier moeiteloos de vergelijking met Toscane, laat je verbazen door de glooiende
akkers en uitgestrekte hoogstam boomgaarden.

Praktisch:
Met de fiets rij je richting Borgloon centrum via
de N76. In het centrum sla je linksaf richting
Tongeren waarbij je na een korte helling rechts
afslaat richting Groot-Loon. Van hieruit kan je de
bewegwijzering naar de doorkijkkerk volgen.
Op zoek naar de twijfelgrens? Vanop de
betonweg richting doorkijkkerkje ga je rechtdoor
in plaats van de afslag rechts naar het kerkje. De
weg loopt naar beneden en kruist de Romeinse
kassei. Je vervolgt je weg naar beneden waarbij
je eerstvolgend onverharde kruising neemt. Let
op voor kruisende fietsers, dit betreft de
moutainbike lus van Borgloon. Na amper 50m
kan je rechts omhoog een wandelpad volgen
richting de twijfelgrens. We twijfelen of jij de
juiste invalshoek weet te vinden voor een
adembenemende foto!

Op zoek naar de ideale plaats voor een
heerlijke picknick? De speelboomgaard vind je
in de onmiddelijke nabijheid van zowel de
doorkijkkerk als de twijfelgrens. De ingang van
de weide ligt op de kruising van de betonweg
naar de kerk en de Romeinse kassei.

De Vallei van Colen
In de vallei van de Kleine Herk in Borgloon ligt de abdij Mariënlof, die in de volksmond
beter gekend is als het klooster van Colen. De panoramische uitzichten en de
erfgoedrijkdom zijn de belangrijkste troeven van deze Verborgen Moois wandeling. Niet
voor niets dat kunstenaars zich laten inspireren door deze magische plaats. In 2012
bouwde de Schotse kunstenaar Aeneas Wilder een opvallend architecturaal bouwwerk.
Praktisch:
De Verborgen Moois wandeling van Colen ligt als het ware in onze achtertuin. Je kan je
orienteren op de kerktoren van Kerniel, de straat in een lus eromheen brengt je naar de
prachtige treurwilg en wandelpad richting vlonderpad. Geniet van de heerlijke stilte en de
mooie natuur!
Het kunstwerk van Aeneas Wilder bereik je door het gravelpad aan de treurwilg te nemen
dat je naar de andere kant van de vallei leidt. Via de prachtige allee naar het voormalige
klooster bereik je de weide met het kunstwerk. Prachtige foto’s gegarandeerd, met een
formidabel spel tussen licht en schaduw.

Tranendreef
In het landschap, langs de dreef naar het kasteel van Hex, vind je vier boomtenten waarin
je kunt overnachten. De traanvormige sculpturen hangen aan hoogstammen en vormen
een alternatief onderkomen om een nacht in Haspengouw door te brengen. Het werk van
Dré Wapenaar (NL) bevindt zich steeds op de grens tussen architectuur en
beeldhouwkunst, tussen verblijven en ontmoeten. Zijn sculpturen zijn hoofdzakelijk
tentconstructies die tijdelijk geplaatst worden. Ze nodigen uit om ze te bezetten, erin te
verblijven of eronder te schuilen. De sociale interactie rond het werk is voor de kunstenaar
van groot belang. Het kunstwerk kadert in pit - kunst in de open ruimte van BorgloonHeers, een project van de provincie Limburg.
Bij de boomtenten van Dré Wapenaar in de Tranendreef vind je nu ook Field Furniture
"Pure Nature" van de Nederlandse Ardie Van Bommel. Zij brengt een zit-, was-, toilet-, en
barbecue-eenheid gebaseerd op de paloxen of fruitkisten die je zo vaak ziet in het
Haspengouwse landschap.
Praktisch:
Deze opmerkelijke tranendreef vind je langs de dreef naar het kasteel van Hex (zijstraatje
van Alfonsstraat) in de Loonse deelgemeente Bommershoven. We raden jullie aan deze
verplaatsing met de fiets te maken, het is amper 15 minuutjes en je passeert bovendien
mooie landschappen. Met de auto kan ook, maar parkeren in de dreef is ten strengste
verboden.

Helsheaven
De doorkijkkerk hebben we al gehad, hoog tijd voor de zwevende kapel!
Op het hoogste punt van Helshoven, een gehucht tussen St-Truiden en Borgloon kan je
genieten van een adembenemend uitzicht over het Haspengouwse landschap. Kunstenaar
Frits Jeuris ontwierp hiervoor een unieke creatie gemaakt van tientallen gekapte
fruitbomen uit de omgeving. Die vielen eind 2016 ten prooi aan het Little Cherry Virus, een
besmettelijke plantenziekte die te kleine vruchten bij kersen veroorzaakt. Nu krijgen de
gekapte bomen een tweede leven. Het werk symboliseert het dynamische landschap van
Haspengouw.
Praktisch:
Voor de recreatieve fietser is Helsheaven bereikbaar via knooppunt 169 van het fietsroute
netwerk (een inkijkexemplaar vindt u bij ons terug, een eigen exemplaar kan u tevens
aankopen bij ons).
Met de auto kan u Helsheaven bezoeken na een ritje van amper 10 minuten van bij ons.
U parkeert best aan de kapel van Helshoven (Helshovenstraat 0, Borgloon). U wandelt
tegenover de kapel de Romeinse kassei in om na ongeveer 500 meter de zwevende kapel
te zien opduiken aan uw linkerzijde.

Sint-Odulphus Open Kerk Borgloon
Na een lange en ingrijpende binnen restauratie zijn de werken aan de Sint-Odulphuskerk
op het Speelhof in Borgloon eindelijk voltooid. De werken omvatten o.a. de pandgang, de
sacristie, de kapittelzaal en de crypte.
Enkele topstukken van het Loonse klooster van Colen hebben nu ook een plaats in de kerk
gekregen. Het klooster is verkocht, maar had enkele bekende stukken: het schrijn van
Odilia en de stoel van Sint Lutgardis, allebei Vlaamse topstukken. Die staan nu dus in de
Sint-Odulphuskerk van Borgloon. Ook enkele oude doopvonten die tot voor kort in een
Luiks museum stonden, zijn weer naar Borgloon verhuisd.
En dan is er ook nog een hedendaagse toevoeging: de HALO, dat is een kunstwerk van
architecten Gijs en Van Vaerenbergh, bekend van het doorkijkkerkje dat een kilometer
verderop staat.
Een nieuwe beiaard met 28 klokken speelt elk uur een melodietje, geniet er van bij een
lekker koffietje, ijsje of fris pintje in één van de horeca zaken op het Speelhof.
Praktisch:
Met de fiets ben je op het Speelhof na ongeveer 10 minuten. Je fietst richting Borgloon
centrum en mag hierbij tegenrichting het centrum inrijden. Wees wel voorzichtig, je krijgt
tegenliggers in de smalle straat tot je na 500 meter op het Speelhof aankomt.

De Stroopfabriek en het Fruitbelevingscentrum
Bezoek de gerestaureerde stroopfabriek, één van de laatste restanten van de industriële
verwerking van fruit tot stroop, tijdens een rondleiding met gids. In het gloednieuwe
belevingscentrum ontdek je het verhaal van het Haspengouwse fruit en de verwerking
ervan.
Een zwevend looppad voert je naar de voormalige stroopkamer en het belevingscentrum.
Onderweg bezoek je de stroopproductie. Deze unieke industrieel archeologische site
herbergt ook het nieuwe toeristische onthaal met streekproductenshop.
Praktisch:
Met de fiets bereik je de Stroopfabriek na ongeveer 10 minuten. Je fietst op het oude
Fruitspoor (fietsroutenetwerk) vanuit Kerniel dorp richting Borgloon. Na een fietstocht op
de oude spoorbedding duikt de Stroopfabriek op aan je linkerzijde. Met de auto ben je er
op amper 5 minuutjes, parkeergelegenheid is er voldoende op de ruime parking.
Let op, voor bepaalde activiteiten dien je even vooraf te reserveren. Meer info vind je hier
https://www.borgloon.be/fruitbelevingscentrum-stroopfabriek

Lekkers van dichtbij!
De horecasector is na een moeilijk jaar terug geopend. Het peper en zout van onze
maatschappij vind je ook ruimschoots terug in onze omgeving. We geven je graag enkele
tips mee!

Ontbijten bij La Maison de Marie
Waar anders zou je beter kunnen ontbijten dan bij ons, met het fantastische uitzicht over
Haspengouw. Op amper enkele minuutjes rijden vind je een heerlijke warme bakker, met
tal van lokale specialiteiten. Patisserie Lismont op de Tongersesteenweg 10 te Borgloon
opent elke dag de deuren om 7h, maandag en dinsdag gesloten.
Geen brood in huis op maandag of dinsdag? Niet erg! Op de grens van Kerniel met Borgloon
vind je de automaten van “op het Habrouck” terug. Naast een broodautomaat van bakkerij
Windmolders vind je hier ook tal van lokale, artisanaal bereide lekkernijen terug. Zin in
stroop, jam of vers seizoensgebonden fruit? Van bij ons rij je richting Kerniel dorp, om de
tweede afslag rechts naar beneden te nemen. De volgende afslag neem je links en blijf je
weg volgen, aan de oplopende betonweg vind je na ongeveer 500 meter de automaten van
local legend Diane Swerts.

Ontbijten bij Café Coureur
Geen zin om zelf de bezige bij uit te hangen in de ochtend, maar eenvoudig de benen
onder tafel voor een lekker ontbijtje? In de onmiddellijk nabijheid vind je Café Coureur.
Laat je niet misleiden door de naam of het concept, naast de actieve fietser is ook de
passieve genieter hier van harte welkom! Je kan van dinsdag tot en met zondag van 8 tot
10h er terecht voor een sportief of een luxe ontbijt, reserveren is wel noodzakelijk 1 dag
op voorhand ( +32 12 49 23 23).

Apéro bij Café Hasbania
Op het Speelhof in Borgloon centrum vind je de leukste kroeg van de streek terug, Gelien
en Marijn leggen hun hart en ziel in de uitbating van Café Hasbania. Op zomerdagen
baadt hun terras in de zon, bij minder weer kan je terecht onder één van de verwarmde
patio tenten. Bestel één van hun lekkere wijntjes of verfrissende cocktails en met de
heerlijke beats op de achtergrond waan je je in Ibiza. In de zomer van 2021 kan je bij
Café Hasbania terecht voor elke wedstrijd van het EK, de Tour de France en de
Olympische Spelen op groot scherm.

Een snelle snack bij Delisa
Lisa is na haar opleiding brood- en banketbakker en chocoladebewerker gestart met "Delisa
cakes & Icecream". Je kan er in het ijssalon/koffiehuis terecht voor ontbijt, lunch en
zoetigheden. De ijspoort is in de zomer geopend voor take-away ijsjes en in de
wintermaanden kan je na een wandeling komen genieten van take-away koffie en warme
luikse wafels.

Lunchen of dineren bij de Baron van Loon
Bij De Baron wordt u als een vriend aan huis ontvangen. U voelt zich meteen op uw gemak
en kunt een keuze maken uit een ruime kaart die voor elk wat wils bevat. Het gezellig en
ingesloten buitenterras zorgt ervoor dat u tot rust kunt komen tijdens uw dagje vrijaf of in
het weekend. De Baron Van Loon onderging voor de opening in 2006 een totale
metamorfose. Het pand was reeds jaren gekend als horecaetablissement maar had nood
aan een opfrisbeurt. Met veel passie werd deze dan ook uitgevoerd door zaakvoerders
Christel en David, met het gekende resultaat als gevolg: een gezellig restaurant in
Borgloon. Probeer zeker eens de croque Baron van Loon of enkele van de andere gerechten
met lokale ingrediënten! De Baron kan je vinden op Graeth 2, net buiten het centrum van
Borgloon, richting Sint-Truiden.

La Dolce Vita bij De Kapelanij
In de schaduw van de Sint-Odulphuskerk vind je de koffie- en pastabar van Dirk en
Alberty terug. Je kan er genieten van een heerlijke koffie of een huisbereide pasta of
pizza, met adembenemend zicht op de vallei achter de kerk. Toscane was nog nooit zo
dichtbij in Borgloon! Je bereikt de Kapelanij via de Padonck, een zijstraatje van het
Speelhof aan de linkerzijde van de kerk.

Welkom India
Een exotisch pareltje in Borgloon, op de Markt aan het oude Stadhuis. De familie Singh
ontvangt je met veel liefde en passie in hun gezellige zaakje, geschikt voor een 20-tal
personen. Mama en papa doen de keuken, dochterlief zorgt voor de bediening. Reserveren
is noodzakelijk, je krijgt er de eeuwige glimlach en feedback qua pikantheid gratis bij.

Genieten van de natuur en de omgeving
Tussen onze brochures tref je enkele detail- en stafkaarten aan van mooie wandelingen en
fietstochten in de directe omgeving van La Maison de Marie. Je kan de inkijkexemplaren
van deze kaarten gratis gebruiken voor je wandeling te plannen. De fietskaart van de
provincie Limburg kan je bij ons ook aankopen voor amper €9,50. We kunnen volgende
wandelingen en fietstochten alvast stevig aanbevelen:
Greenspot Zammelen wandeling
Het pittoreske dorpje Zammelen ligt aan de rand van het Haspengouws leemplatteau, in
de vallei van de kronkelende Mombeek. Het natuurgebied draagt dezelfde naam als het
dorpje bovenop de helling : Zammelen, het verrast je op elk tijdstip van het jaar met zijn
buitengewoon rijke en bijzonder gevarieerde natuur! Een tocht door één van de mooiste
plekjes in Haspengouw! Je kan deze wandeling starten op amper 5 minuten van bij ons
vandaan, op de Martinusstraat 34 in Gors-Op-Leeuw.

Verborgen Moois Marienlof wandeling
In de vallei van de Kleine Herk in Kerniel ligt abdij Mariënlof, in de volksmond beter bekend
als het klooster van Colen. De panoramische uitzichten en het erfgoed zijn de belangrijkste
troeven van dit Verborgen Moois. Het is dan ook niet verwonderlijk dat kunstenaars zich
laten inspireren door deze magische plek. In 2012 bouwde de Schotse kunstenaar Aeneas
Wilder er een opvallend architecturaal bouwwerk: Untitled #158. Je kan de officiele
startplaats van de route aan de Stroopfabriek hanteren, of eenvoudig inpikken op de
wandeling in de Colenstraat te Kerniel.

Fiestocht langs Fruitige landschappen met pit
Fiets doorheen het glooiend fruitlandschap van Haspengouw en kom onderweg
indrukwekkende panorama’s, vierkantshoeves, rustige kerkdorpen en prachtige kastelen
tegen. Indrukwekkend religieus erfgoed en de mooie kunst in de open ruimte maken deze
fietsroute helemaal af. Je fietst langs de fruitboomgaarden, holle wegen en over stevige
hellingen. Soms een echte kuitenbijter, maar de uitzichten op de top zijn het dat zeker
waard. Je kan de route hier downloaden, in een GPX bestand voor je fietsgps of een handig
kaartje met de knooppunten.
https://www.visitlimburg.be/nl/route/fruitige-landschappen-met-pit

Fietstocht langs erfgoed en kastelen
Fiets doorheen het glooiende landschap van Haspengouw en ontdek indrukwekkende
panorama’s, vierkantshoeves, stille kerkdorpen en prachtige kastelen. Onderweg duik je
in het rijke Romeinse verleden van de eerste stad van ons land en stop je voor wijntje bij
het enige wijnkasteel in België.
https://www.visitlimburg.be/nl/route/fietsen-langs-erfgoed-en-kastelen

Op avontuur met de Vespa
Wat is er leuker dan een dag op uitstap gaan met de Vespa? Samen met je familie,
vrienden, kennissen, collega’s ben je bij Vespatoerist op het juiste adres voor een
onvergetelijke dag. De unieke ligging te Tongeren (de eerste stad van België) maakt dat
je met de Vespatoerist centraal gelegen bent tussen zeer diverse streken, gaande van
Haspengouw, Maasland, Voerstreek tot de Ardennen. Zij bieden diverse routes aan die je
met behulp van de GPS eenvoudig kan volgen zonder te verdwalen. Nog voor je vertrekt
weet je de geschatte rijdtijd en vooral hoeveel tijd je tussendoor hebt om ook naast het
Vespa rijden te genieten van de onvergetelijke uitzichten, gezellige terrasjes en nog veel
meer. Een vesparit in en rond Limburg wordt bij ons een echte totaalbelevenis! Vraag zeker
naar de kidstour, indien je met (kleine) kinderen er veilig op uit wil trekken. Reserveren is
noodzakelijk via www.vespatoerist.be

Wijndomeinen en zomerbars
Er is niets dat de waarde van de bodem meer tot zijn recht brengt dan een goed glas wijn.
En dat is nu net waar Haspengouw in uitblinkt. De beste wijn uit het 'noorden' wordt
immers gemaakt op de vruchtbare Haspengouwse hellingen.
In Borgloon en omstreken is er reeds sprake van wijnteelt tussen de 12de en de 15de
eeuw. Dat deze ambacht destijds een belangrijke rol speelde blijkt uit het feit dat het één
van de zeven stadsgilden was.
Een eerste poging om in Zuid-Limburg de wijntraditie terug te doen opleven dateert van
1963, toen pionier Jan Bellefroid in Borgloon een nieuwe wijngaard aanlegde. Vanaf die
periode is er een voortdurende uitbreiding geweest van zowel aanplantingen als van
wijnbouwers. Borgloon telt diverse erkende wijndomeinen die een kwalitatief hoogstaand
product leveren. We kunnen volgende domeinen en hun wijnen alvast flink aanbevelen:

Het Heuvels Wijnhuisje
In het Heuvelswijnhuisje te Kerniel, op
een steenworp van La Maison de Marie,
produceert Kris Vanormelingen een
fruitige, eerlijke wijn. Naast de
wijngaard
in
zijn
achtertuin,
onderhoudt hij nog enkele wijngaarden
in Kerniel en Jesseren. In totaal een
3000-tal stokken met als voornaamste
variëteiten Muller-Thurgau, Sieger en
Ortega voor de witte wijn en Vroege
Loonse en Dornfelder voor de rode wijn.
Geniet van de gastvrijheid van Kris en
zijn vrouw Cindy en boek een
rondleiding of privé proeverij via +32
(0)4762998 34.
Tijdens de bloesem- en zomerperiode
vind je het Heuvelwijnhuisje on wheels
langs het fruitspoor. Kris en Cindy staan
op zaterdag en zondag aan de
Groenstraat in het naburige Jesseren.
Je kan er van bij ons naartoe wandelen
richting Gors Op Leeuw, en via de
onverharde holle weg (rechtsaf aan het
alleenstaande huis op 300m van bij
ons) zie je hun geïmproviseerde
foodtruck opduiken in de verte.

Wijndomein Cuvelier
Het domein heeft wijngaarden in Jesseren en Kerniel. Verspreid over een oppervlakte van
ongeveer 2,8 hectare staan er zo’n 12.000 stokken. Er worden vooral mousserende wijnen
geproduceerd maar intussen ook rode en witte wijnen waaronder Pinot Noir, Sauvignon
Blanc en Grüner Veltliner. Domein Cuvelier is van de overtuiging dat om de juiste aroma’s
te verkrijgen, de druiven perfect rijp moeten zijn voor de oogst.
Yves Cuvelier ontvangt je graag voor een rondleiding in zijn wijngaard en start er met de
teelt technische uitleg van de wijnranken, nadien volgt er op het domein zelf een woordje
uitleg over het productieproces van druif tot in de fles met aansluitend de degustatie van
de mousserende en stille wijnen. De productie van de wijnen is volledig in eigen beheer.
Duur: ± 1,5 uur. Prijs: 12€ p.p. degustatie inbegrepen. Voor een rondleiding of degustatie
op maat kan u vrijblijvend contact opnemen met miet@cubiz.be of tel:+32 (0)472202400

Terras van Colen
De zomer pop-up bar Terras van Colen verwelkomt jullie graag in de Vallei van Colen, op
wandelafstand van bij ons. Kom genieten van een lekker aperitiefje in een prachtige setting
met zicht op de vallei. De bar is geopend op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van
11u - 21u, mits goed weer.

Zomerbar Huis zonder Naam
‘t Huis Zonder Naam pakt uit met een volledig nieuwe, hippe zomerbar! Zin in een
verfrissende cocktail en een verfijnd hapje met uitzicht op onze dierenweide en natuurlijke
vijver? Kom dan snel langs in de Helshovenstraat 41 te Hoepertingen, op een tiental
minuutjes met de auto van bij ons. Je kan heerlijk genieten op het grote overdekte terras
terwijl de kinderen ravotten op de houten speeltuig of in de weidse tuin. In de nabije
omgeving zijn er tal van leuke wandelingen uitgestippeld en kan je het nabijgelegen
Helsheaven, de zwevende kapel bezoeken.

Leuke tips voor gezinnen met kinderen!
In onze nabije omgeving zijn er tal van leuke activiteiten en locaties om te bezoeken met
kinderen. We hebben alvast enkele leuke doe-tips voor jullie verzameld:

Sport- en speeltuin Vilsterbron
Een groot grasveld aangevuld met een voetbalkooi, fitness toestellen, een basketplein
alsook alsook speeltoestellen voor groot en klein. Voor de sportievelingen ligt hier ook een
Finse looppiste en kan je mountainbike hier poetsen met de bikeclean installatie. De ideale
locatie om even heerlijk te ravotten, bijzonder rustig gelegen ingesloten door de woonwijk
Vilsterbron en de sporthal van Borgloon. Je bereikt de locatie na amper 10 minuten met
de fiets, richting Borgloon centrum en vervolgens de aanduiding naar de sporthal volgen.

Skatepark Tivoli
Liefhebbers van skaten, BMX, steppen en inline skaten kunnen zich voortaan naar
hartenlust uitleven op het nieuwe skatepark. De nieuwe locatie situeert zich op de sportsite
van Tivoli, langs de voetbalvelden vlakbij de Sittardstraat, op een tiental minuutjes met de
fiets van bij ons. De semi-ondergrondse skatebowl en een skatepark van ongeveer 300 m2
wachten op jullie tricks en moves!

Speelboomgaard Groot-Loon
Aan de Romeinse weg, midden tussen de heuvels en boomgaarden, ligt de speel- en
belevingsboomgaard van Grootloon. Hier vind je tal van leuke fruitweetjes, een rustige
picknickplaats en enkele speelelementen zoals een reuze hangmat en een houten rups.

Fotozoektocht voor groot en klein
Ontdek Borgloon aan de hand van een reeks foto’s. De opdracht bestaat er in om de
locaties van de foto’s te achterhalen. De route krijg je van ons cadeau bij aanmelding op
de toeristische dienst, gelegen aan de Stroopfabriek site Vind jij de juiste antwoorden op
de vragen en kraak jij de cijfercode? Kom dan zeker nog eens langs op de dienst Toerisme
om je beloning in ontvangst te nemen! Deelname aan de fotozoektocht kost amper €3 per
gezin.

