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HASSELT
Hasselt is voor de tweede keer startstad voor de Ronde van Limburg. Het startschot wordt gegeven aan het gezellige Quartier Bleu,
de hotspot aan de Hasseltse Jachthaven. Quartier Bleu staat op 5
en 6 juni helemaal in het teken van de fiets en de Ronde van Limburg. Op zondag 5 juni kan je er immers komen proeven van alles
wat met fietsen te maken heeft tijdens een heuse fietsmarkt. Je kan
er ook zelf de fiets op. Je kan kiezen tussen twee familiefietstochten
boordevol beleving onderweg. Maar ook de wielertoerist kan zijn
hart komen ophalen en er vetrekken voor een tocht van 80 km over

een gedeelte van het parcours dat de profs een dag later voor de
wielen krijgen geschoven.
Voor het eigenlijke startschot op maandag 6 juni wordt gegeven,
kan je aan Quartier Bleu terecht voor de officiële ploegenvoorstelling. Ook dan kan je je helemaal laten onderdompelen in de wereld
van de fiets tijdens de fietsmarkt.

RENNERS UIT DE STREEK
RENÉ MARTENS (winnaar Ronde van Vlaanderen 1982), NICO EMONDS, VALÈRE VAN SWEEVELT (winnaar Luik-Bastenaken-Luik 1968).
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QUARTIER BLEU
Ook Hasselt is voortaan een ‘stad aan het water’. Dankzij de
realisatie van Quartier Bleu is de idyllische Kanaalkom eindelijk een volwaardig deel van het historisch centrum. De mix van
comfortabele appartementen en stadswoningen, de nieuwe winkelboulevard en de gezellige kade met horecazaken en prachtige
terrassen creëert een unieke beleving die in weinig andere Belgische steden te evenaren is.

© VisitHasselt

GROTE MARKT
Omstreeks het jaar 1300 ontstond dit plein, dat het centrum
van Hasselt werd. Hier kwamen de straten, die naar de vier
stadspoorten leidden, bijeen. Aanvankelijk bekend als Op den
marct, kreeg het ook benamingen als Graenmarct en Coorenmerct om via Markt uiteindelijk Grote Markt te gaan heten.

© VisitHasselt

HISTORISCH STADHUIS
Nog tot januari 2023 loopt in het historisch stadhuis van Hasselt de tentoonstelling: Het Kunstuur. Het concept komt van
de broers Hans en Joost Bourlon. Binnen het uur komen een
dertigtal schilderijen van Belgische kunstenaars aan bod uit de
periode van 1850 tot 1950. De werken worden via een hoofdtelefoon toegelicht door verschillende bekende en iets minder bekende Vlamingen, zoals Stijn Meuris, Zuhal Demir, Tom
Boonen en Bashir Abdi. Een deel van de werken komt uit musea,
maar een groot deel komt uit privébezit en is zelden aan het
publiek getoond.

© VisitHasselt

‘T SCHEEP
Omdat het Oud Stadhuis aan het Groenplein te klein was geworden om alle gemeentelijke diensten te huisvesten, en deze op
een zestal plaatsen over de stad verspreid waren, besloot men
in 2013 om nieuwbouw te verrichten. Men koos voor de kruising van de de Guffenslaan en de Sint-Jozefsstraat, waar het
Limburgplein werd aangelegd. De Rijkswachtkazerne, aan deze
kruising gelegen, werd gerenoveerd en met moderne nieuwbouw uitgebreid. Dit nieuwe stadskantoor, ’t Scheep genaamd,
opende in 2018.

© VisitHasselt
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TUIKABELBRUG
Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal
investeert De Vlaamse Waterweg dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.
De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor
de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot
te laten varen.
In die optiek werd de bovenbouw van de bestaande tuikabelbrug recent 2,41 m opgevijzeld. De brug
hoorde lange tijd thuis in de categorie van ‘grote nutteloze werken’ omdat ze deel uitmaakte van de
expresweg Hasselt-Genk, die er uiteindelijk nooit kwam. Nu krijgt de tuibrug naast een verkeersfunctie echter ook een recreatieve en ecologische functie. Zo zal het wild zich voortaan van de ene
oever naar de andere kunnen verplaatsen dankzij een ecopassage.

PROVINCIEHUIS
Het Provinciehuis aan de Universiteitslaan in Hasselt is het herkenbare gezicht van de provincie Limburg. De gebouwen staan
voor de creativiteit en de dynamiek van de provincie. Hier wordt
dagelijks gewerkt om burgers, gemeenten en andere overheden
ten dienste te staan én een eigen beleid voor de Limburgers te
ontwikkelen.
Architectenbureau Peeters en Gielen zorgden in samenwerking
met Delhaize en Jaspers voor het ontwerp van het hoofdgebouw.
Het valt al snel op dat de ontwerpers niet opteerden voor een
traditioneel concept. In tegenstelling tot de traditionele hoogbouw, kozen ze voor een horizontale architectuur. Dit is een
laagbouwcomplex en omvat maximum drie bouwlagen.
Het Provinciehuis is wat men een “bakstenen-daken-architectuur” noemt. Dit concept geeft het complex een menselijk en
eerder kleinschalig karakter aan de buitenkant. De ontwerpers
kozen dan ook doelbewust voor materialen zoals hout, baksteen
en pannendaken. Door hetzelfde materiaal te gebruiken als in
een particuliere woning, werkt het geheel drempelverlagend
voor bezoekers.
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Net zoals een woonhuis lijkt het Provinciehuis aan de buitenkant eerder gesloten, maar eenmaal binnen is alles open, ruim
en luchtig. De inrichting van de kantoren is ook bewust uniform
gehouden. Het Provinciehuis groepeert drie functies die, door
een hoofdstraat in de vorm van een “L”, met elkaar verbonden
zijn. De naam “hoofdstraat” is hier zeker niet misplaatst. Tijdens de wintermaanden valt dit het meeste op, als de “straatlantaarns” in de hoofdstraat branden.

© VisitHasselt

HASSELT
KM

-7,0

HASSELT

COÖRDINATEN

50° 56’ 7” NB, 5° 21’ 21” OL

KM

-7,0

KURINGEN
COÖRDINATEN

50° 57’ 23” NB, 5° 16’ 44” OL

KM

-7,0

STEVOORT

COÖRDINATEN

50° 55’ 6” NB, 5° 15’ 11” OL

KM

-7,0
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JAPANSE TUIN
De Japanse Tuin in Hasselt is een verlengstuk van het Kapermolenpark. Het is met een oppervlakte van 2,5 hectare de grootste Japanse tuin in Europa. De tuin is een ontwerp van Inoue
Takuyuki. De tuin is het resultaat van de vriendschapsbanden
die de steden Itami (prefectuur Hyogo, Japan) en Hasselt sedert
1985 onderhouden. Hasselt schonk Itami in november 1991 een
torenbeiaard, en in Hasselt is de Japanse tuin de blijvende, symbolische aanwezigheid. De tuin is op 20 november 1992 ingehuldigd.

© VisitHasselt

HERKENRODE
De Abdij van Herkenrode, een voormalig klooster voor cisterciënzerinnen met abdijhoeve en bedrijfsgebouwen, is gelegen op
de zuidelijke Demeroever in Kuringen, nabij het parcours van
de Ronde van Limburg. Het geheel is gelegen te midden van een
sinds 1974 beschermd bos- en landbouwlandschap, en toegankelijk langsheen twee dreven.

© VisitHasselt

INSTITUUT MARIABURCHT
In 1922 was het kasteel van Stevoort te koop. De leden van de
provincieraad vonden het een uitstekende gelegenheid om er
een landbouwhuishoudschool op te richten. Dit soort onderwijs
was toen nog niet aanwezig in Limburg. In november 1925 verkocht de Provincieraad het landgoed aan de Zusters van Berlaar
die er al vanaf 1923 de landbouwhuishoudschool bestuurden.
Het kasteel werd omgevormd tot de school Mariaburcht. In de
loop van de jaren werden er nog verschillende veranderingen
aangebracht. Stevoort genoot veel aanzien en het aantal leerlingen steeg jaarlijks zodat men reeds in 1935 genoodzaakt was
de school te vergroten. Langs de noordkant van het kasteel werd
een nieuwe bouw opgericht.

© VisitHasselt

FIETSBRUG DE LANGEMAN
Fietsbrug De Langeman laat toe om ter hoogte van de sluis in
Godsheide (Hasselt) op een veilige manier van oever te wisselen.
Voor Hasselt is de Langeman een belangrijke schakel in de fietsverbinding tussen het centrum van de stad, de tewerkstellingspolen van het Albertkanaal en de Corda Campus.
Het unieke zicht op de waterkrachtcentrale en de sluis vanop
de Langeman bezorgt de recreatieve fietser dan weer een extra
fietsbeleving tussen het centrum van de provinciehoofdstad en
‘Fietsen door het water’ in Bokrijk. Zoals alle Limburgse fietssnelwegen biedt dus ook deze nieuwe fietsverbinding voordelen
voor recreatief gebruik.
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Dit ‘klaverblad van Limburgse fietssnelwegen’ kostte 6,2 miljoen euro en is over de hele lengte 6 meter breed, 200 meter lang
en bestaat uit 6 brugdelen die samen 500 ton wegen.

© VisitHasselt

NATIONAAL PARK HOGE KEMPEN
Het Nationale Park Hoge Kempen is als eerste nationaal park opgericht door de Vlaamse Overheid. Het park werd feestelijk geopend
in 2006. In 2018 en 2020 breidde het park uit tot de 12742 hectare
grond van vandaag. De grond van het park ligt op het grondgebied
van 10 gemeenten in Limburg: As, Bilzen, Bree, Dilsen – Stokkem,
Genk, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Oudsbergen en Zutendaal.

Wil je graag een bezoek brengen aan het Nationale park? Dat kan!
Via één van de negen toegangspoorten van het park. Daar vind je
een ruime parking, infoborden, horeca en toiletten. Elke toegangspoort is erg verschillend. Elke poort gunt je een andere blik op het
Nationaal Park. Zo kan je het park zeker negen keer op een andere
manier beleven!

In het park kan je uitgestrekte dennenbossen vinden die worden
afgewisseld met grote waterplassen, paarsbloeiende heide en stuivende duinen en grootste vergezichten. Deze natuur is uiteraard
ook de habitat van een aantal zeldzame en bijzondere dieren zoals
de kudde Noorse fjordenpaarden die helpen met het onderhoud
van de grasperken.
Het Nationaal Park is enerzijds aangelegd ter bescherming van de
natuur, maar anderzijds ook ter recreatie van de mens. Het Nationaal Park is enerzijds aangelegd ter bescherming van de natuur,
maar anderzijds ook ter recreatie van de mens. Zo kan je er 440
kilometer aan wandelpaden vinden, kunnen de fietsers er een fietsenroutenetwerk vinden, 200 kilometer aan onverharde paden
voor mountainbikers en ook de ruiters vinden er een uitgebreid
ruiternetwerk.

© Robin Reynders

GENK
Welkom in Genk. Deze stad doet iets met je. De mensen, die weten
je te charmeren. De unieke locaties, met zoveel verleden maar nog
meer toekomst, doen je verwonderen. Het aanbod, zo vindingrijk
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gevarieerd, kan je zelfs de dag van vandaag nog verrassen. Met een
vriendelijke groet verwelkomen ze je in Genk en delen ze graag al
het moois dat hun stad te bieden heeft.

PORT OF LIMBURG
Port of Limburg, zo heet de nieuwe containerterminal op de voormalige Fordsite in Genk. De
drijvende krachten achter dit 50 hectare grote project willen de terminal met een capaciteit van
350.000 containers per jaar uitbouwen met een specifieke focus op de duurzame connectie tussen
de haven van Antwerpen en het Limburgse hinterland via het Albertkanaal. Tegen 2023 zou Port of
Limburg operationeel zijn.

HORENSBERGDAM
Dit kartingcircuit profileert zichzelf als een ‘Home of Champions’. Volkomen terecht. Formule
1-wereldkampioenen Michael Schumacher, Fernando Alonso, Nico Rosberg, Lewis Hamilton en
Sebastian Vettel hebben in het verleden in Genk geracet. Ook de Limburgse Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen (zoon van Nederlands-Limburger Jos verstappen en de Hasseltse Sofie
Kumpen) begon in 2005 op zevenjarige leeftijd met karten in Genk.
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C-MINE
C-mine is de creatieve site op de grondvesten van de steenkoolmijn van Winterslag. Het industriële mijnerfgoed werd met zorg
gerenoveerd en staat in een boeiende relatie tot de hedendaagse
architectuur. C-mine is een publiekslieveling, met een jaarrond
programma van tentoonstellingen, voorstellingen en artistieke
projecten. Bezoekers maken er op een unieke manier kennis
met het mijnverleden via C-mine expeditie, een ondergronds
verkenningsparcours dat alle zintuigen prikkelt. Op wandelafstand ligt de Vennestraat, de voormalige commerciële straat van
de mijn, waar je de hele wereld op je bord krijgt.

© Stad Genk

LABIOMISTA
Op de fundamenten van het mijnverleden en de oude dierentuin
van Zwartberg ontdek je LABIOMISTA, een evoluerend kunstwerk dat je meeneemt in de unieke visie van kunstenaar Koen
Vanmechelen over identiteit, fertiliteit en bioculturele diversiteit. Door het groene terrein van 24 hectare loopt een pad dat
passeert langs Vanmechelens kunstwerken, installaties en de
dieren die een essentiële rol spelen in zijn werk. Nood aan een
break? Wie weet staan de luifels van de pipowagens van het
buurtpark Nomadland open, dat ligt vlak aan LABIOMISTA.
Regelmatig worden er lokale foods en drinks geserveerd.

© Jeroen Verrecht

FIETSEN DOOR HET WATER
Fietsen door het water volgens jou onmogelijk? Nonsens, het
kan wel degelijk! In Bokrijk fiets je dwars door de vijvers van de
Wijers heen. Het water komt tot op ooghoogte waardoor je de
natuur voor de volle 100 procent kan beleven. Probeer het uit en
laat je verassen door de prachtige natuur.

© Stad Genk

KATTEVENNEN
Ontdek, beleef en voel de natuur en het heelal. Op het domein
van Kattevennen vind je tal van activiteiten. Je kan er wandelen en fietsen maar bijvoorbeeld ook paardrijden of minigolven.
Ook vind je op het domein van Kattevennen de gloednieuwe
bliksemtrap. Een klim op deze uitkijktoren garandeert een
adembenemend uitzicht. Met wat geluk spot je er ook de kunsten van snowboarders op de Dry Slope, een unieke schans. Voor
de bikeliefhebbers heeft Kattevennen ook wat in petto, namelijk
het bikepark. Hier is voor ieder wat wils, of je nu amateur of topper bent, voor elk niveau is er een aangepast parcours!

© Stad Genk

THOR PARK
Thor Park is een prachtig gebied dat ligt op het voormalige mijnterrein van Waterschei. Je vindt hier energie, innovatie én beleving. Je kan het internationaal technologiepark ontdekken of de
terril beklimmen via het steenmannetjespad. Probeer ook zeker
een van de vele wandelingen uit, het natuurgebied maakt deel
uit van het Nationaal Park Hoge Kempen. Eindig je wandeling
met een picknick aan de voet van de terril of met een drankje bij
Thor Terrazza. Een geslaagde namiddag verzekerd!

© Stad Genk

AS
De gemeente As, een oase van natuurlijke ontspanning en beleving! Vertrek aan Station As, toegangspoort tot het Nationaal Park
Hoge Kempen, voor een wondermooie bewegwijzerde fiets- of
wandeltocht. Of ga voor avontuur op één van de drie MTB-lussen.
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Geschiedenis, erfgoed, prachtige natuur… As heeft het allemaal!
Van zeldzame jeneverbessen – met een even uniek streekbier – tot
leuke activiteiten voor jong en oud(er), zoals het superleuke Sport& Speelbos. As is zeker een halte waard!

STATION AS
Station As is één van de toegangspoorten tot het Nationaal Park
Hoge Kempen. Naast wandelen en fietsen kan je hier een 31
meter hoge uitkijktoren beklimmen. Deze toren is een replica
van de boortoren waarmee André Dumont in 1901 de eerst
steenkool in Limburg ontdekte in As.
In het bezoekersonthaal, ingericht in een authentieke treinwagon, vind je alle info over het Nationaal Park en de gemeente As.
Het voormalige stationnetje zelf is nu een gezellig café-restaurant waar je de sfeer van weleer nog steeds kan opsnuiven. Het
perron doet dienst als terras.

© Gemeente As

MAASMECHELEN
Aan de ene zijde geflankeerd door het RivierPark Maasvallei en aan
de andere zijde door het Nationaal Park Hoge Kempen is Maasmechelen een uitgelezen bestemming voor een dagje of weekendje uit!
Het mooiste panorama van Vlaanderen en de purperen heide
ontdekken via de toegangspoorten tot het Nationaal Park Hoge
Kempen, een heerlijke fietstocht maken via het uitgebreid fiets-
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routenetwerk, met een kajak de Maasvallei verkennen, shoppen in
Maasmechelen Village, M2 Shopping Center of in de talrijke lokale
winkels, cultuur en geschiedenis opsnuiven in Eisden Tuinwijk,
heerlijk dineren in één van de vele gastvrije restaurants, een dagje
zelfverwennerij in het splinternieuwe Elaisa Wellness: je kan het zo
gek niet bedenken, of Maasmechelen heeft het!

FIETSEN DOOR DE HEIDE
Fietsen door de Heide is een fietspad in het Nationaal Park Hoge
Kempen. Op een traject van vier kilometer fiets je dwars door het
enige Nationaal Park van België. Om deze mooie fietsroute veilig
te laten aansluiten op het bestaande fietsknooppuntennetwerk,
werd een duurzame lange houten panoramabrug gebouwd die
een uitzicht biedt over een heidevlakte van 700 hectare. De 300
meter lange brug, die toegankelijk werd in juli 2021, lokte in zijn
eerste twee maanden na de opening al meteen 113.000 fietsers.

DUIVELSBERG
De Duivelsberg is 1100 meter lang en stijgt aan een gemiddeld
stijgingspercentage van 3,5% met een maximale stijging van
7,2%. De helling is onderdeel van de steilrand die de overgang
vormt tussen de Maasvallei en het Kempens plateau en bevindt
zich voor een groot stuk in het Nationaal Park Hoge Kempen.
Aan de voet van de helling bevindt zich een racecircuit voor rallycross genaamd het Duivelsbergcircuit.

© FrankResseler

BILZEN
Bilzen of Stad van de Fiets: het kan voortaan allebei. De Demerstad
profileert zich openlijk en nadrukkelijk als het Limburgse epicentrum van de tweewieler. Onder meer met gerichte campagnes, vernieuwende fietsevents en een eigen fietslabel. Het doel? Alle Bilze-

naren in het zadel tillen en de stad ook buiten de gemeentegrenzen
promoten als dé ultieme uitvalsbasis voor een recreatieve of sportieve fietstocht. Daarom verwelkomt Bilzen met veel goesting de
Ronde van Limburg. Bilzen waar fietsers thuis zijn!

RENNERS UIT DE STREEK
In schaduw van de landcommanderij bouwden plaatselijke talenten als JOHAN CAPIOT, ERWIN THIJS en ERIC SCHOEFS er aan hun wielercarrière.
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STADHUIS
Het stadhuis van Bilzen dateert uit de periode 1686-1689 en is op
architecturaal vlak één van de oudste van Limburg. Het stadhuis
heeft een dubbele trap omdat Bilzen behoorde tot het prinsbisdom Luik. In het ‘Ancien Régime’ waren er twee burgemeesters:
één verkozen door de stad en één aangesteld door de Luikse
prins-bisschop. Om hun gelijkwaardigheid bij plechtigheden
niet in het gedrang te brengen, had elke burgemeester zijn trap
om het stadhuis te betreden.

© Stad Bilzen

RUÏNE VAN HET FORT JONCKHOLT
In de jaren 80 werden de fundamenten van de muren en de vierhoektorens van deze fortruïne blootgelegd. Het fort was in de
13de en 14de eeuw een leengoed van het graafschap Loon. De
eigenaar moest zich voor niemand verantwoorden en zelfs geen
erfrecht betalen. Een prachtige wandeling verbindt deze site
met het kasteel van Groenendaal, verscholen in een prachtig
stukje natuur doet dit landelijk kasteel je verbeelding meteen op
hol slaan.

© Stad Bilzen

KASTEEL VAN EDELHOF
Edelhof was oorspronkelijk een gebouw dat toehoorde aan het
stift en in de 19de eeuw werd omgebouwd tot herenhuis/kasteeltje voor de lokale vooraanstaande familie De Matthys. Het
is dus een typisch voorbeeld van ‘recentere residenties met kasteelallure’. Vandaag dient het als startpunt/poort naar het Nationaal Park Hoge Kempen.

© Stad Bilzen

MUNSTERBOS
Op de grens van de arme Kempen en het vruchtbare Haspengouw ligt het Munsterbos. Ten noordoosten van het dorpscentrum van Munsterbilzen strekken zich 450 hectare bossen,
vijvers, moerassen en graslanden uit. Hier en daar komt zelfs
een stukje purperen heide piepen. Flaneer hier door de dreven
en langs pittoreske kapelletjes.
Het gebied is zo bijzonder door de ligging op de overgang van het
zandig Kempens Plateau naar de Haspengouwse leemstreek. De
beken die van het Kempens Plateau afstromen, bevatten helder,
zuiver water. Daar is de beekprik dankbaar voor. De beken die
vanuit Haspengouw afvloeien, zijn voedselrijker. In het Kempens deel zijn de bossen zuur en arm. In het Haspengouwse deel
vind je een gevarieerd landschap met soorten van de leemstreek
zoals de maretak. Centraal in het Munsterbos liggen de Staatsvijvers, de meest oostelijke uitloper van het Limburgse vijvergebied, ook bekend als De Wijers.

© Stad Bilzen
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LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN
Opgericht in 1220 door de Duitse ridderorde vervulde de Landcommanderij gedurende de eerste zes eeuwen een toonaangevende rol als economisch, religieus, cultureel significant centrum; een rol die 800 jaar later nog steeds van toepassing is.
Sinds 1971 is Alden Biesen eigendom van de Vlaamse Overheid.
Als één van de grootste kasteeldomeinen in de Euregio vormt de
Landcommanderij momenteel een inspirerende site voor receptieve cultuur- en congresbeleving. Jaarlijks bezoeken een kwart
miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland de site en vinden
er 500+ activiteiten plaats, gaande van kleine vergaderingen en
seminaries, tot grotere congressen en festivals.

COÖRDINATEN
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Op donderdag, vrijdag en in het weekend is het mogelijk om op
een interactieve manier de geschiedenis van Alden Biesen te
beleven met Bilzen Mysteries Het Verhaal. Doorheen de dag kan
je meedoen met een Bilzen Mysteries Het Complot waarbij je als
echte politieagent op onderzoek mag gaan naar een moord. Dit
spel wordt begeleid met een tabblad en is voor alle leeftijden een
aanrader!

KEIBERG
Keiberg is een beklimming in de regio bij de Alden Biesen. Hij
is 0.7 kilometer lang en overbrugt 36 hoogtemeters met een
gemiddeld stijgingspercentage van 5.5%.

50° 50’ 13.8” NB 5° 31’ 53.5” OL
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© Stad Bilzen

© Stad Bilzen

LETENBERG
Letenberg vanuit Bilzen is de andere van twee hellingen nabij
Alden Biesen. Hij is 0.4 kilometer lang en overbrugt 34 hoogtemeters met een gemiddeld stijgingspercentage van 8%.

50° 51’ 21.8” NB 5°30’ 55.6” OL
© Stad Bilzen
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MAASTRICHTERALLEE
De Maastrichterallee is een opgaande lindendreef met een
lengte van 600 meter die uit twee delen bestaat. Het gedeelte
dat aansluit bij het gebouwencomplex van de Landcommanderij
is voorzien van een enkele bomenrij langs de noordzijde van de
weg en bestaat uit negen oude zomerlinden. De bomen hadden
in het jaar van de inventarisatie (2008) stamomtrekken van respectievelijk 296, 308, 225, 265, 209, 261, 207, 340 en 174. De rest
van de dreef, tot aan het Apostelhuis, is een dreef met twee jonge
bomenrijen van zomer-, winter- en Hollandse lindes.

© Stad Bilzen

BORGLOON
In dit gezellig stadje in het hart van het glooiende Haspengouw,
waar verleden en heden elkaar kruisen. Geniet van de vergezichten
en kijk je ogen uit in het eeuwenoude en luisterrijke Land van Loon.
Ontdek hier het vruchtbare verleden en de fruitige toekomst van

de Haspengouwse fruitstreek in de Loonse Stroopfabriek. Verken
al wandelend of fietsend de kunstwerken in open ruimte en vink
zo het bekende doorkijkkerkje van je bucketlist. Meer informatie:
www.visitborgloon.be

RENNERS UIT DE STREEK
Borgloon is tegenwoordig de thuisbasis van oud-profs als WILFRIED NELISSEN en DAVID BOUCHER.
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KASTEEL DE GROOTE MOT
De naam verwijst naar het vermoeden dat op deze locatie vroeger een motteversterking of laagteburcht stond. De kern van het
kasteel in Maaslandse stijl dateert van 1661.
In 1991 begon men aan met een 2,6 hectare grote wijngaard
op de plaats waar vroeger de wijnstokken van de kanunniken
stonden. Momenteel staan er 5.800 stokken, goed voor zes verschillende variëteiten: Müller-Thurgau, Auxerrois, Chardonnay,
Pinot Blanc, Merlot en Pinot Noir.

© Bertrand Brughmans

ABDIJ MARIËNLOF + KUNST IN DE OPEN RUIMTE
‘UNTITLED #158’
De officiële naam van deze abdij luidt Mariënlof, maar in
Borgloon spreekt iedereen over de ‘Abdij van Colen’. Die naam
verwijst naar Maria van Colen die de abdij in 1438 stichtte voor
de kruisheren. Het complex bestaat uit een aantal in vierkant
aan elkaar gebouwde vleugels met een abdijkerk. Tot 2020
woonden hier nog twee bejaarde cisterciënzerzusters. De toekomstige bestemming van deze site staat nog niet vast.
Leuk detail: in de abdij stond tot voor kort de 12de-eeuwse koorstoel van de heilige Lutgart. Volgens de legende raakt elke vrouw
die op deze stoel zit binnen het jaar zwanger.
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Net buiten de ommuring tref je de architecturale structuur
Untitled #158 aan. Deze ronde constructie met een prachtig uitzicht van 360° wordt afgelijnd door uniforme verticale houten
latjes. Het kunstwerk van de Brit Aeneas Wilder betreden is een
speciale ervaring die refereert aan het religieuze en doet denken
aan rondwandelen in een klooster.

© Aeneas Wilder

BURCHTHEUVEL
De stad Borgloon dankt haar naam aan Graaf Giselbertus van
Loon. Hij bouwde in het begin van de 11de eeuw een versterkte
burcht op de top van de huidige Burchtheuvel, bovenop de fundamenten van een Romeins legerkamp. In 1180 staken Luikse
troepen de burcht in brand.

© Stijn Anthonissen

KASTEEL HULSBERG
Het kasteel Hulsberg werd in 1882 gebouwd in eclectische stijl
op de kluissite op de Hulsberg, één van de hoogste punten in
Borgloon. Door zijn hoge ligging domineert het kasteel zijn
omgeving.
© Johnny Cloesen
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MEMENTO
Memento is een sculptuur van Wesley Meuris op de Centrale
Begraafplaats van Borgloon. Twee subtiel van de as afgewende
openingen laten toe om in het werk binnen te stappen. Tegelijk
open en gesloten laat het monument zich beleven als een ruimte
voor afzondering, bezinning en reflectie. Aan de binnenzijde
van het werk bracht Meuris een visueel patroon van zwevende
stalen plaatjes aan, die van de basiswand loskomen. Gemaakt uit
hoogglanzend materiaal contrasteren deze plaatjes met de mat
witte basiswand, waardoor een interessant spel met schaduwen
en reflectie ontstaat.

© Wesley Meuris

FRUITBELEVINGSCENTRUM STROOPFABRIEK
Vandaag speelt fruitteelt in Borgloon nog altijd een heel belangrijke rol. Deze gerestaureerde stroopfabriek - feitelijk gaat het
om twee naast elkaar gelegen stroopfabrieken - is één van de
laatste restanten van de industriële verwerking van fruit tot
stroop. In het gloednieuwe belevingscentrum ontdek je het verhaal van het Haspengouwse fruit en de verwerking ervan. De
oude fabriek kwam nationaal in de bekendheid in 2007 toen het
de winnaar werd van het Canvas-programma ‘Monumentenstrijd’ na een verenigde uitbarsting van het Limburggevoel.

© Hilda Neven

OPENLUCHTTHEATER KLAPPOEL
Naast het oude stadhuis van Borgloon treft men een amfitheater
in blauwe hardsteen aan, genaamd Klappoel. Begin 19de eeuw
werd dit pleintje nog gebruikt als openbare wasplaats. Tegenwoordig leent het openluchttheater, dat plaats biedt aan 150
toeschouwers, zich tot voordrachten, praatavonden en toneelopvoeringen.

© Borgloon

DOORKIJKKERKJE READING BETWEEN THE LINES
Eén van de blikvangers van Borgloon is de doorkijkkerk van het
Belgische architectenduo Gijs Van Vaerenbergh (Pieterjan Gijs
en Arnout Van Vaerenbergh). Reading between the Lines is 10
meter hoog en bestaat uit 100 op elkaar gestapelde lagen staalplaat in de vorm van een Loons kerkje. De constructie weegt
maar liefst 30 ton. De speciale constructiewijze zorgt ervoor dat
het landschap altijd zichtbaar blijft doorheen de kerk, zowel van
op afstand als van dichtbij. De kerk is hierdoor zowel aanwezig
als afwezig in het landschap.

GROOTLOONBERG
De Grootloonberg is een 900 meter lange klim vanuit het gelijknamige dorpje richting Borgloon. De helling stijgt met een
gemiddeld stijgingspercentage van 4 procent en een maximum
van 6%.

© Kristof Vrancken
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KOGELSTRAAT
De Kogelstraat is een helling van 600 meter met een gemiddeld
stijgingspercentage van 3,8% en een maximum van 7,3%. De helling volgt vrijwel meteen de Grootloonberg op.

COÖRDINATEN

50° 48’ 08.4”NB 5° 20’ 18.3”OL
© Photonews
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COLENBERG
De Colenberg is de laatste van drie snel opeenvolgende hellingen in Borgloon. Deze helling is 1200 meter lang en stijgt aan
een gemiddeld stijgingspercentage van 3,4% en een maximum
van 7%.

COÖRDINATEN

50° 48’ 57.5” NB 5° 21’ 16.0” OL
© Johnny Cloesen

TONGEREN
Tongeren mag zich de eerste en dus ook de oudste stad van België
noemen. Met zijn Romeinse verleden is Tongeren een echte toeristische trekpleister. Tongeren speelde zo bijvoorbeeld een belangrijke rol in de geschiedenis van de Lage Landen. Het Gallo-Romeins

museum en de antiekmarkt zijn één van de belangrijkste trekpleisters, samen trekken beide attracties jaarlijks meer dan 500.000
bezoekers. Maar ook meer en meer toeristen verkennen al wandelend of fietsend het Haspengouwse landschap.

WIELRENNERS UIT DE STREEK
VICTOR LENAERS (winnaar Ronde van Limburg 1920), FRANS SCHOUBBEN (winnaar Ronde van Limburg 1956, Luik-Bastenaken-Luik 1957)
en TONY HOUBRECHTS (winnaar Tirreno-Adriatico 1970) zijn/waren rasechte Tongenaars. Laatstgenoemde was bovendien de meesterknecht
van Felice Gimondi, die speciaal voor Houbrechts in 2012 hoogstpersoonlijk aanwezig was bij de heropstart van de Ronde van Limburg in
2012. AMAURY CAPIOT (Arkéa-Samsic) liep school in Tongeren en ook de renner van Sport Vlaanderen – Baloise, JENS REYNDERS, komt uit deze
streek (Heers).
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ONZE-LIEVE-VROUWEBASILIEK
Onderweg naar Tongeren kan je haar al van ver bewonderen: de
Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, een van de mooiste gotische religieuze bouwwerken van België. Deze basiliek is voor de Ronde van
Limburg wat de Henninger Turm was voor de GP van Frankfurt:
een herkenbaar baken in het landschap.

50° 46’ 51.1” NB 5° 27’ 51.9” OL
© Stad Tongeren

BELFORT

7 KERKEN IN 1

De constructie van de huidige basiliek
nam meer dan 300 (!) jaar in beslag. De
imposante toren mist eigenlijk een spits.
Maar ze bewees haar nut als belfort. In
geval van brand sloegen de klokken letterlijk alarm. De toren was bovendien een
ideale uitkijkpost, deed dienst als schuilplaats voor de bevolking en als bewaarplaats voor de stadsarchieven. In 1931
kreeg deze grootse dame de pauselijke
titel van basiliek. Haar imposante belfort
prijkt terecht op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

De Onze-Lieve-Vrouwebasiliek steunt op
heel wat voorlopers. Archeologische resten onder de vloertegels leggen het stadsverleden bloot: Romeinse villa’s, kleurrijke muren, verschillende belegeringen
en branden… De huidige basiliek is een
verzameling van zeven kerken, telkens
gebouwd met een ander volume en in een
andere stijl: van de 4de-eeuwse Romeinse
basilica tot de huidige 13de-eeuwse gotische kerk.
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50° 46’ 49” NB, 5° 27’ 47” OL

ZEVENJAARLIJKSE
KRONINGSFEESTEN
In 1479 werd voor de Broederschap van
Onze-Lieve-Vrouw een prachtig Mariabeeld in notelaar gesneden, dat sindsdien
voor het altaar in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek staat. In 1889 gaf de Paus toelating het beeld te kronen. Dat was meteen
de start van de zevenjaarlijkse Kroningsfeesten. Een traditie die tot op vandaag in
ere wordt gehouden. De Kroningsfeesten
zijn zelfs uitgegroeid tot de grootste processie in België. Op één week tijd brengen
ze zo’n 500.000 bezoekers op de been. De
volgende editie staat gepland in juli 2023.

STANDBEELD AMBIORIX
De beroemdste inwoner van Tongeren kreeg de meest prominente plek in de stad. Het imposante bronzen beeld van Eburonenkoning Ambiorix uit 1866 eert de memorabele overwinning
op de Romeinen in 54 v.C. Niet voor niets noemde Julius Caesar
de Belgen de dappersten aller Galliërs. Ambiorix poseert in Germaanse klederdracht, met een strijdbijl en een drakenhelm.
© Stad Tongeren
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KASTEEL VAN BETHO
Het Kasteel van Betho is een kasteelhoeve en bestaat uit twee
delen. Het kasteel telt vier vleugels rondom een gesloten binnenplaats en toont stijlelementen uit het classicisme en rococo.
De zuidelijke hoektoren is opgetrokken in mergelsteen en
dateert uit de 15e eeuw, de overige delen van het kasteel zijn het
resultaat van grondige aanpassingen in de 17e eeuw.

© Stad Tongeren

GALLO-ROMEINS MUSEUM
De permanente tentoonstelling begint met de eerste bewoners van de regio, de neanderthalers. Op de tweede verdieping
gaat het door met verschillende golven van landbouwers, zoals
de klokbeker-cultuur. De derde verdieping is gewijd aan de
Romeinse tijd. Momenteel loopt hier de tijdelijke expo ‘Oog in
Oog met de Romeinen’, waarbij je aan de hand van 250 topstukken van het British Museum kunt ervaren hoe het was om te
leven in de Romeinse tijd, in Rome en ver daarbuiten. Tien jaar
geleden, in 2011, kreeg het Gallo-Romeins Museum het European Museum of the Year Award. Het was daarmee het eerste
Belgische museum dat deze titel ontving.

© Stad Tongeren

ROMEINSE TEMPEL EN MUUR
De Romeinse omwalling rond Tongeren werd gebouwd aan het
begin van de 2de eeuw na Christus. Deze muur had een hoogte
van 6 meter, was 2 meter dik en had een totale lengte van 4,5
kilometer. Van deze muur is nu nog zo’n 1,5 km zichtbaar.
De Romeinse tempel is de enige opgegraven tempel op Tongers
grondgebied. Ze is ouder dan de stadsmuur, die pas later aangelegd is. De situering en opbouw van het complex aan de rand van
de stad duidt dat het niet gaat om een forumtempel of capitool.
De porticus rond de tempel samen met de talrijke vertrekken
wijzen op een thermale instelling: een kuuroord waar om genezing werd gevraagd.

© Kristien Wintmolders

MOERENPOORT
In of uit de stad geraken, dat kon in de middeleeuwen enkel via
de 6 stadspoorten. Van deze 6 bleef (helaas) enkel de Moerenpoort uit 1379 volledig intact. Die transformeerde tot een historisch museum waar je alles leert over de militaire geschiedenis van Tongeren. Vanaf de robuuste toren geniet je bovendien
ongehinderd van een schitterend panorama over het begijnhof
en de Tongerse binnenstad.

© Stad Tongeren

DE VELINX EN VELINXTOREN
Hét cultuurhuis van Tongeren. De naam van het Cultuurcentrum is afkomstig van de nabijgelegen Velinxtoren, een restant
van de middeleeuwse stadsmuur.

© Stad Tongeren
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© Geert Houtekiet
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WIDOOIE

STADSPARK DE MOTTEN
Op deze plaats waar in het verleden nog twee seizoenen eersteklassevoetbal werd gespeeld (SK Tongeren: Jos Daerden, Rudy
Vossen, Ivan Hoste, Luc Beyens, Lei Clijsters etc.) haalde De
Motten recent de krantenkolommen omdat de Jeker opnieuw
werd opengelegd. Naast een ecologische meerwaarde leverde
deze ingreep ook een opwaardering van de stadsbuurt op. Het
stadspark brengt natuurgebied De Kevie immers dichter bij de
stadskern.

© Stad Tongeren

BEUKENBERG
Met de bruisende groei van de Romeinse stad Tongeren steeg
ook de behoefte aan drinkbaar water. Een aquaduct – een kunstmatige aarden ophoging voorzien van een houten waterbekken
– moest in de 1ste eeuw de vlotte toevoer naar het stadscentrum
garanderen. De restanten van het aquaduct kennen we vandaag
als de Beukenberg. De site groeide uit tot een schitterend wandelgebied vlakbij het stadscentrum. Het is erkend als beschermd
archeologisch monument, het grootste van België.

KASTEEL VAN WIDOOIE
Het Kasteel van Widooie is een kasteelhoeve in Maaslandse
renaissance en vormt een gesloten geheel bestaande uit vier
vleugels rondom een rechthoekige binnenplaats. Het dateert uit
de 16de eeuw.
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© Stad Tongeren

KASTEEL BORGHOF
Kasteeldomein Borghof gaat terug tot in de tijd van Napoleon.
Ene meneer Julliot uit zijn gevolg heeft het omstreeks 1820
gebouwd. Eind 2007 komt het domein in handen van architectenbureau De Gregorio & Partners, dat er na een grondige
restauratie zijn intrek neemt. Architect Alfredo Di Gregorio bekend van onder meer het Gallo-Romeins Museum, de nieuwe
site rondom de Hasseltse kanaalkom en de VRT-zendmast in
Sint-Pieters-Leeuw - baat hier nu een B&B uit, met wellnessgedeelte.

TUMULUS VAN KONINKSEM
Tumulus is de Romeinse benaming voor een grafheuvel die
opgetrokken werd boven het crematiegraf van een vooraanstaand burger. Ons land telt 63 tumuli waarvan de grootste concentratie grafheuvels aan beide zijden van de ‘Romeinse Kassei’
van Bavay over Tongeren naar Keulen ligt.
© Toerismetongeren
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ATELIER ZEPHYR
In atelier Zephyr in het voormalige schooltje van Berg-Ketsingen maakt Hedwig Snoeckx waarheidsgetrouwe replica’s en reconstructies van mensen en dieren, meestal in opdracht van kunstenaars of musea. De kopieën zijn gemaakt van polyester, epoxy, polyurethaan of silicone en
worden afgegoten op echte dieren en mensen, dit volgens de modernste moulagetechnieken.
Vervolgens worden ze met de hand of met airbrush geschilderd, hetgeen ze levensecht maakt.
De Neanderthalers in het Gallo-Romeins Museum werden geboren in hun atelier, net als de gigantische potvis die kunstenaarscollectief Captain Boomer her en der laat aanspoelen.
Voor het vernieuwde Afrikamuseum in Tervuren maakte Zephyr 120 replica’s van dieren die wél
tentoongesteld kunnen worden, in tegenstelling tot de originele exemplaren die verkleurden door
blootstelling aan daglicht. De originelen, die waardevol zijn voor de wetenschap, kunnen intussen
bewaard blijven in de beste omstandigheden.

BURCHTRUÏNE VAN KOLMONT
Van de voormalige burcht van Kolmont (12de eeuw) is de tienzijdige donjon het best bewaard gebleven. Elke zijde van de donjon mat 4,7 m en de muren hadden een dikte van 3,25 m waarin
een trap was uitgespaard. In 1489 wordt de burcht ingenomen
na een kortstondige belegering en in de daaropvolgende jaren
wordt de burcht ontmanteld. De stenen van de burcht werden
gebruikt om de stadswallen van Tongeren te restaureren.

© ToerismeTongeren

KOLMONTBERG
De Kolmontberg is de laatste helling die de renners zullen
betwisten alvorens ze naar de finish trekken. Deze helling is net
geen kilometer lang en stijgt aan een gemiddelde van 4% met
een maximum tot 6%.
© ToerismeTongeren
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EEUWFEESTWAL
Sinds de doorstart in 2012 fungeert de Tongerse Eeuwfeestwal
als epicentrum van de Ronde van Limburg. Meermaals bereikte
de koers hier zijn kookpunt. Bijvoorbeeld in 2014 toen Mathieu
van der Poel, die zich enkele maanden eerder in Firenze tot
juniorenwereldkampioen op de weg had gekroond, er zijn allereerste profzege op stak. Een stunt die duidelijk een lichtje deed
branden bij zijn eeuwige rivaal Wout van Aert. De Kempenaar
won in 2017. Waarna Van der Poel een jaar later zijn naam een
tweede keer mocht bijschrijven op de erelijst. Dat de sprint bergop eerder listig van aard is, bleek in 2016 toen Kenny Dehaes
onder meer Tom Boonen verraste in de laatste hectometers.

LIMBURG SCHAKELT
VERSNELLING HOGER
IN FUNCTIONEEL
FIETSEN

Fietsen in Limburg, dat is genieten van de prachtige bloesems en fruitteelten, de mooie vergezichten en de historische steden. Je kan er de natuur
voor de volle 100 procent beleven door letterlijk
te fietsen door het water, de heide en de bomen.
Het fietstoerisme staat stevig in haar schoenen,
maar ook op vlak van functioneel fietsen schakelt de provincie een versnelling hoger. Goede,
efficiënte en veilige mobiliteit voor de zwakke
weggebruiker op twee wielen, daar zet Limburg
graag extra hard op in.

FIETSSNELWEG F70

© Provincie Limburg

De fietssnelweg F70 neemt je zo bijvoorbeeld mee doorheen de
groene Demervallei en wordt dan ook de Demerroute genoemd.
Deze fietsostrade, die grotendeels parallel loopt met de spoorlijn,
verbindt Hasselt en Diepenbeek door middel van een comfortabel
en veilig fietspad. Voor studenten in Hasselt of Diepenbeek is het de
meest ideale en snelste verbinding tussen de twee campussen. De
F70 wordt op dit moment nog uitgebouwd zodat de fietsostrade tot
in Bilzen loopt. Maar ook heel wat andere fietssnelwegen kronkelen
net zoals de Ronde van Limburg doorheen de mooie provincie om
fietsers snel en veilig op hun bestemming te brengen.

FIETSBRUG KURINGEN
April vorig jaar werd er een oude spoorwegbrug onder handen
genomen en omgetoverd tot een nieuwe brug voor fietsers. Deze
fietsbrug, gelegen in Kuringen, is ook onderdeel van het Limburgs
fietssnelwegennetwerk en is zo ook een schakel bij de noord-zuidas
van de fietssnelwegen. De brug sluit aan op de fietssnelweg langs
het Albertkanaal die Antwerpen met Hasselt verbindt.
© Provincie Limburg

FIETSBRUG DE L ANGEMAN
De Fietsbrug De Langeman is op zijn beurt een belangrijke in de
fietsverbinding tussen het centrum van Hasselt en de tewerkstellingspolen van het Albertkanaal en de Corda Campus. Op die
manier is er ook een rechtstreekse fietsverbinding van Hasselt richting het noorden van Limburg en een oostwestverbinding langsheen het Albertkanaal. De fietsbrug werd op 27 december 2021
feestelijk geopend ter hoogte van de sluis in Godsheide (Hasselt) en
geeft een uniek zicht op de waterkrachtcentrale van de sluis.
© Provincie Limburg

FIETSTUNNELS
Onder het drukke kruispunt op de Grote Ring met de Universiteitslaan en de Boudewijnlaan in Hasselt werden 3 nieuwe fietstunnels
aangelegd. De fietstunnels die sinds midden vorig jaar toegankelijk zijn, zorgen ervoor dat fietsers zich nu veilig in alle richtingen
rondom het kruispunt kunnen begeven. De nieuwe tunnels zijn
ruim en bieden veel lichtinval.

© Provincie Limburg

FIETSKNOOPPUNTEN
Naast de functionele fietsostrades zijn er uiteraard ook vele
fietsknooppunten in Limburg terug te vinden. Op deze populaire
manier kan je heel wat prachtige plekjes in Limburg ontdekken.
Zo ook knooppunt 550 in Maasmechelen. Dit fietsknooppunt was
vorige zomer het populairste knooppunt van Vlaanderen. De reden
hiervoor moet niet ver gezocht worden, want via het knooppunt
550 fiets je naar knooppunt 551, waar je ‘Fietst door de Heide’.

© Provincie Limburg

FIETSEN DOOR HET WATER, DE BOMEN EN DE HEIDE
Fietsen in Limburg is allesbehalve saai en dat wordt bewezen door
drie fantastische fietsbelevingen. Ooit al door het water willen
fietsen? In Bokrijk kan het! Je fietst er aan fietsknooppunt 91
dwars door de vijvers van de Wijers heen. Het water komt tot op
ooghoogte waardoor je de natuur voor de volle 100 procent kan
beleven.
Fietsen door de Bomen doe je in Hechtel-Eksel, aan het Pijnven in
Bosland, ter hoogte van knooppunt 272 van het fietsroutenetwerk.
Je wordt als het ware één met het bos dankzij een pad dat geleidelijk stijgt tot een hoogte van 10 meter. De constructie gaat mooi
op in de omgeving dankzij de palen die de rechte stammen van de
dennenbomen symboliseren.

© Visit Maasmechelen

In Maasmechelen kan je dan weer via een traject van vier kilometer dwars door het Nationaal Park Hoge Kempen fietsen met
‘Fietsen door de Heide’. Om deze mooie fietsroute aan knooppunt
551 veilig te laten aansluiten op het bestaande fietsknooppuntennetwerk, werd een duurzame 300 meter lange houten panoramabrug gebouwd die een uitzicht biedt over een heidevlakte van 700
hectare.

FIETSBAROMETER
Eind 2020 startte Limburg overigens ook met de Fietsbarometer,
waarmee de provincie inzicht wil krijgen in de kwaliteit van het
functioneel fietsroutenetwerk. Het helpt de gemeentebesturen om
hun fietsbeleid bij te sturen zodat de Limburger veiliger en beter
kan fietsen. Zo zie je bijvoorbeeld fietstellers langs de weg en kan je
een meetfiets van de Fietsersbond spotten die een objectief beeld
geeft van de kenmerken en kwaliteit van de aanwezige fietsinfrastructuur.

© Provincie Limburg

TROFEE
Wie het logo van de Ronde van Limburg grondig bekijkt, herkent
in het ontwerp naast een gestileerd wiel ook een Limburgse vlaai.
Hét symbool van de Limburgse gastvrijheid.
Vanuit dit idee creëerde Hilde Vanhees, studente aan de hogeschool PXL, deze trofee. Een taartschaal die het functionele facet
koppelt aan het decoratieve.
Het eindresultaat is een rond zegeteken, weliswaar met een hoek
af. Daarvoor zorgt de taartschep, die rechtsboven uit de schaal
steekt.
Het kleinood bestaat uit vier verschillende materialen: plexiglas,
rubber (verwijzing naar de band), bronsgroen eikenhout (verwijzing naar het gelijknamige Limburgs volkslied) en roestvrijstaal.

© David_Samyn.

VERLEDEN RONDE VAN LIMBURG
¾ De allereerste profeditie werd verreden in 1919. De winnaar was
Henri Moerenhout, een begenadigd cyclocrosser uit Overijse
(oud-Belgisch kampioen).
Limburg is dus duidelijk vruchtbare grond voor veldrijders
die hun geluk eveneens op de weg beproeven. Mathieu van der
Poel was de beste in 2014 en 2018. Wout van Aert in 2017. Klaas
Vantornout was trouwens derde in 2012. Gianni Vermeersch
deed evengoed in 2017. Tim Merlier was derde in 2018 en won
in 2021.
¾ Van 1959 tot en met 1990 vond de Ronde van Limburg plaats
begin maart. Vaak in het openingsweekend, daags na de
Omloop Het Volk, zoals de wedstrijd destijds heette.
¾ Eén van de winnaars is trouwens een oude bekende bij de VRT:
Jos Dewit. Vlaanderens bekendste wielermotard, Jokke Dewit
uit Kessel-Lo, verraste op 1 maart 1964 de verzamelde concurrentie als ‘individueel renner’ in een sprint op de Grote Markt
van Sint-Truiden.

¾ De eerste niet-landgenoot die de Ronde van Limburg op zijn
naam wist te schrijven was Peter Post. Na de legendarische
Nederlandse wielrenner/ploegleider volgden nog vijf Nederlanders zijn voorbeeld: Leon Duyndam, Jan van Katwijk, Ad
Wijnands, Jans Koerts en – tweemaal – Mathieu van der Poel.
De enige winnaar die niet uit de Lage Landen komt, is Eduard-Michael Gros, een Roemeen.
¾ De edities van 2014 en 2015 zijn memorabel omdat ze respectievelijk de jongste én oudste winnaar op de erelijst opleverden.
In 2014 won Mathieu van der Poel als 19-jarige de Ronde door
Paul Martens (Belkin) en Greg Henderson (Lotto Belisol) in
de sprint te verslaan. Dat was amper enkele maanden nadat
hij zich in Firenze tot wereldkampioen bij de junioren had
gekroond. Een jaar later was Bjorn Leukemans de beste. Leukie
telde toen al 37 jaren op de teller.

HASSELT
FIETST

5 en 6 juni 2022

Molenpoort | Verbindingsplein | Quartier Bleu
ONTDEK HASSELT AL FIETSEND MET HET HELE GEZIN!
➜ 5 juni: Fietstochten met beleving onderweg:
goodiebag voor de eerste 500 inschrijvers
➜ 5 juni: Wielertoeristentocht
➜ 5 en 6 juni: Gezellige fietsmarkt
➜ 6 juni: Start Ronde van Limburg

UITINHASSELT.BE/HASSELTFIETST

V.U. : STEVEN VANDEPUT, LIMBURGPLEIN 1, 3500 HASSELT

ERELIJST
JAAR
1919
1920
1921-1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995-2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

1
Henri Moerenhout (B)
Victor Lenaers (B)

2
Louis Budts (B)
Casterman (B)

3
Edmond Van Heynighem (B)
Jef Mosselmans (B)

Evrard Bourguignon (B)
Louis Hardiquest (B)
Edward Huyghens (B)

Lode Mertens (B)
Jozef Horemans (B)
Eugène Gijbels (B)

Gysenberghs (B)
Eugène Gijbels (B)
Grosemans (B)

Frans Bonduel (B)
Louis Roels (B)
Frans Van Hasselt (B)
Michel D'Hooghe (B)
Alfons Schepers (B)
Joseph Huts (B)
Frans Spiessens (B)

Alfons Deloor (B)
Odile Van Eenoghe (B)
Joseph Huts (B)
Marcel Van Schil (B)
Joseph Huts (B)
Ward Vissers (B)
Albert 'T Jolyn (B)

Maurice Croon (B)
Gustaaf Van Slembroeck (B)
August Van Tricht (B)
Ernest Planckaert (B)
Mathieu Cardeynaels (B)
Frans Gahy (B)
Georges Claes (B)

Albert Dubuisson (B)
Gustaaf Van Overloop (B)
Marcel Kint (B)
Ernest Sterckx (B)
Eloi Meulenberg (B)
Edward Van Dijck (B)
Georges Claes (B)
Karel Leysen (B)
Rik Van Steenbergen (B)
Jean Bogaerts (B)
Henri Serin (B)
Roger De Corte (B)
Gaston De Wachter (B)
Edward Peeters (B)
Ernest Sterckx (B)
Frans Schoubben (B)
Willy Vannitsen (B)
Roger Baens (B)
Valère Paulissen (B)
Willy Vannitsen (B)
Martin Van Geneugden (B)
Peter Post (NL)
Jos Wouters (B)
Jos Dewit (B)
Georges Vanconingsloo (B)
Fernand Deferm (B)
Ward Sels (B)
Leo Duyndam (NL)
Willy Vekemans (B)
Jan van Katwijk (NL)

Achiel Buysse (B)
Achiel Buysse (B)
Achiel Buysse (B)
Sylvain Grysolle (B)
Leopold Verschueren (B)
Roger Cnockaert (B)
Maurice Mollin (B)
Constant Verschueren (B)
Gerard Buyl (B)
Edward Peeters (B)
Lode Anthonis (B)
Karel Debaere (B)
Frans Loyaerts (B)
Ludo Vander Elst (B)
Karel Van Dormael (B)
Karel Van Dormael (B)
Emiel Severeyns (B)
Jean Vermaelen (B)
Gerard Vergoossen (NL)
Frans Aerenhouts (B)
Willy Schroerders (B)
Jos Wouters (B)
Jo De Haan (NL)
Jos Verachtert (B)
Reindert De Jong (NL)
Georges Vanconingsloo (B)
Theo Mertens (B)
Patrick Sercu (B)
Jos van der Vleuten (NL)
Georges Vanconingsloo (B)

Georges Claes (B)
Eugène Jacobs (B)
André Declerck (B)
Edward Van Dijck (B)
Edward Van Dijck (B)
Edward Peeters (B)
Emile Goutier (B)
Leopold Verschueren (B)
Frans Leenen (B)
Jacques Dupont (FRA)
Joseph Verhaert (B)
Ernest Sterckx (B)
Jozef De Feyter (B)
Jan Storms (B)
Desiré Keteleer (B)
Jan Van Gompel (B)
Jan Huyskens (B)
Willem Hendriks (B)
Piet van den Brekel (NL)
Georges Mortiers (B)
Raymond Impanis (B)
Jos Verachtert (B)
Ludo Janssens (B)
Lode Troonbeeckx (B)
Roger De Coninck (B)
Jean-Baptiste Claes (B)
Fernand Deferm (B)
Fons De Bal (B)
Valère Vansweevelt (B)
Raf Hooyberghs (B)

Jos Abelshausen (B)
Jos Abelshausen (B)
Frans Verbeeck (B)
Guido Van Sweevelt (B)
Frans Van Looy (B)
Marcel Laurens (B)
Willem Peeters (B)
Guido Van Sweevelt (B)
Daniel Willems (B)
Ludwig Wijnants (B)
Werner Devos (B)
Rudy Matthijs (B)
Noël Dejonckheere (B)
Eric Vanderaerden (B)
Ad Wijnands (NL)
Wim Arras (B)
Eric Vanderaerden (B)
Jerry Cooman (B)
Eddy Planckaert (B)

Frans Verbeeck (B)
Frans Verhaegen (B)
Roger De Vlaeminck (B)
Cees Priem (NL)
Benny Schepmans (B)
Rik Van Linden (B)
Miel Gijsemans (B)
Gerrie Knetemann (NL)
Paul Wellens (B)
Heddie Nieuwdorp (NL)
Jan Bogaert (B)
Henk Lubberding (NL)
Leo van Vliet (NL)
Ron Snijders (NL)
Peter Hoondert (NL)
Jean-Paul van Poppel (NL)
Peter Pieters (NL)
John Vos (NL)
Benny Van Brabant (B)

Raf Hooyberghs (B)
Jean-Pierre Berckmans (B)
Bernard Bourguignon (B)
Walter Godefroot (B)
Willem Peeters (B)
Benny Schepmans (B)
Rudy Pevenage (B)
Dirk Heirweg (B)
Jos Jacobs (B)
Leo van Vliet (NL)
Fons Dewolf (B)
William Tackaert (B)
Benny Van Brabant (B)
Jan Bogaert (B)
Frank Van De Vijver (B)
Willi Engelbrecht (ZAF)
Wim Van Eynde (B)
Eric Vanderaerden (B)
Uwe Raab (DDR)

Jans Koerts (NL)
Patrick Van Roosbroeck (B)
Marc Wauters (B)

Jo Planckaert (B)
Hendrik Redant (B)
Stéphane Hennebert (B)

Benny Van Brabant (B)
Danny Nelissen (NL)
Frank Corvers (B)

Kevin Claeys (B)
Olivier Chevalier (B)
Mathieu van der Poel (NL)
Bjorn Leukemans (B)
Kenny Dehaes (B)
Wout Van Aert (B)
Mathieu van der Poel (NL)
Eduard-Michael Grosu (ROE)

Rick Zabel (DUI)
Kevin Claeys (B)
Paul Martens (DUI)
Dimitri Claeys (B)
Tom Boonen (B)
Dorian Godon (FRA)
Nacer Bouhanni (FRA)
Simone Consonni (ITA)

Klaas Vantornout (B)
Huub Duyn (NL)
Greg Henderson (NZL)
Wouter Mol (NL)
Timothy Dupont (B)
Gianni Vermeersch (B)
Tim Merlier (B)
Lasse Norman Hansen (DEN)

Tim Merlier (BEL)

Daniel McLay (GBR)

John Degenkolb (GER)

PARTNERS

MAIN PARTNERS

INSTITUTIONELE PARTNERS

MEDIA PARTNER

T V PARTNER

SERVICE PARTNERS

CAR PARTNER

