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Donderdag 18 juni: gekoesterde en beschermde natuur in Limburg te Hex, ’s Herenelderen en 
Borgloon 

 
Onze eerste afspraak na meerdere weken lockdown.  
Voor een dagje in open lucht nodigen wij u graag uit in synergie met Kunstwijk en Europa Nostra 
Belgium, op ontdekkingstocht naar het oudste landschap van het land. De Romeinse heerweg in 
Tongeren was aanvankelijk een militaire weg waarvan de eindbestemming Boulogne-sur-mer was. 
Maar de heirbaan deed eveneens dienst als belangrijke route voor het vervoer van goederen en voor 
talrijke uitwisselingen door de eeuwen heen… De weg werd echter zwaar beschadigd tijdens het 
industrieel tijdperk.  
 
De restanten van deze voormalige Romeinse heirbaan in het Limburgse werden begin jaren 2000 in 
belangrijke mate geherwaardeerd en gerestaureerd. De weg werd getransformeerd tot een route voor 
uitstappen voor wandelaars en fietsers, slingerend langs boomgaarden en opgeluisterd met 
kunstwerken. Het collectieve aspect van het landschap wordt hierdoor benadrukt: « het landschap is 
een ontmoeting tussen het verleden en het heden daar de mens zijn omgeving steeds aanpast aan de 
noden van het ogenblik ». De kunst van de conservatie kenmerkt zich door natuurlijk ogende, 
kwaliteitsvolle transformaties.  
 
Onder het thema van de roos brengen wij een bezoek aan de prestigieuze historische tuinen van 
Hex, bij Graaf en Gravin Ghislain d’Ursel. Na de lunch in Hex vervolgen we met een bezoek aan de 
nabijgelegen St-Stefanuskapel in ’s Herenelderen (Tongeren) die een fraai laatgotische retabel (16de 
eeuw) herbergt.  
Als afsluiter begeven wij ons naar het doorkijkkerkje « Reading between the lines » in Borgloon. 
Een door Gijs Van Vaerenbergh ontworpen imposante sculptuur die op een poëtische manier het 
landschap tot kunstwerk transformeert. 
 
Een gevarieerde dag in open lucht om de sfeer van isolement maximaal te vermijden! Afspraak aan 
het station van Sint-Truiden vanwaar we het parcours per bus zullen verkennen (50 personen - 
capaciteit voor maximum 25 deelnemers).  
 
Uiteraard respecteren wij de gezondheidsmaatregelen: voorzichtigheid, social distancing, en indien 
van toepassing, het gebruik van mondmaskers en handschoenen. U ontvangt enkele dagen op 
voorhand een herinnering met praktische info en een samenvatting van de lopende maatregelen.  
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Blijf ondertussen zorgdragen voor uzelf; tot weldra, in goede gezondheid. 
 
Met hartelijke groeten,  
Louise van de Werve 
 
 
 
PRAKTISCHE INFORMATIE  
  
10u20: Afspraak aan het station van Sint-Truiden 
Het parcours wordt afgelegd per bus, met respect voor Social distancing.  
11u: Geleid bezoek aan de tuinen van Hex 
12u30: Lunch te Hex, bij Graaf en Gravin Ghislain d’Ursel 
14u: Vertrek naar s’Herenelderen (Tongeren), kapel St-Stefanus  
15u30: Doorkijkkerkje van Gijs Van Vaerenbergh “Reading between the lines” 
Eind van de uitstap geschat rond 17u 
De bus zal ons naar het station van Sint-Truiden terugbrengen (trein om 17u44) 
 
Gelieve uw aanwezigheid op deze activiteit te bevestigen  
Deelname aan de kosten (geleide bezoeken, lunch en busvervoer inbegrepen): 86€ per persoon over 
te schrijven op rekeningnummer BE04 3100 0112 9431 van de Historische Woonsteden. 
De plaatsen worden toegekend naargelang ontvangst van betaling.  
 
Niet-leden zijn welkom mits een bijdrage van 95€ /persoon. 
 
A.a.u.b. (dit is noodzakelijk):  louisevandewerve@historische-woonsteden.be OF 02 644 5005 

ONZE ANDERE ZOMERSAFSPRAKEN VOOR BEZOEKEN VAN PRIVAAT ERFGOED IN BELGIË 

- Begin juli, rond de Schelde: lancering van de movieguide van het Kasteel van Laarne, een 
bezoek in de geest der tijd, gevolgd door een ontdekking van het park van Beervelde. 

- Augustus, de prinsdom van Stavelot Malmedy. 

Verdere informatie volgt in de komende weken… 
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