
 

PERSINFORMATIE:  

WINTER 2016 
Toerisme Limburg heeft de talrijke activiteiten, evenementen, must-do’s voor de winter 2016-2017  

even opgelijst. De kleurrijke waaier van mogelijke winterbelevenissen is legio. Het is duidelijk: niet alleen de 
lente, de zomer of de herfst biedt een rist toeristische mogelijkheden aan, maar ook tijdens de winter kom je 

graag thuis in Limburg. Hiermee is de cirkel rond: vakantie beleven in Limburg kan het hele jaar rond,  
366(!) dagen op 366(!).  

(www.toerismelimburg.be) 

 

 
 

Vrolijk Kerstfeest 

& 

    Gelukkig Nieuwjaar 

 
 

Inhoud: 
1. Winterse TOPPERS - chronologisch 
2. Winterse wandeluitstappen 
3. Winteractiviteiten in de Limburgse gemeenten 
4. Nieuwe logies in Limburg (sinds november 2016) 
 

1. 
WINTERSE TOPPERS - chronologisch 
16/12/2016 
(Beringen) 
Be-MINE: NIEUW, opening Alpamayo 

- het nieuwste, grootste en gezelligste klimcentrum van de regio 
- top rope… 40 touwgroepen kunnen tegelijkertijd klimmen 
- meer dan 100 uitgezette routes met een tophoogte van 18 meter 
www.bemine.be 

 
17/12/2016 (tot juni 2017) 
(Tongeren) 
EXPO Timeless Beauty in Gallo Romeins Museum 

- centraal staat het schoonheidsideaal van de vrouw in de Romeinse tijd 



- er wordt geput uit het rijke oeuvre van kunstfotograaf Marc Lagrange om de expositie visuele 
spankracht te geven.  

www.galloromeinsmuseum.be 
 
17 en 18 december 2016 
(Bilzen) 
Dickens dagen 

- stadscentrum volledig in de ban van de verhalen van Charles Dickens 
- fantastische figuren duiken op in de sfeervolle binnenstad 
www.bilzen.be 

 
26/12/2016 tem. 30/12/2016 (16-21u) en van 6/1/2017 tem. 8/1/2017 (16- 21u) 
(Genk) 
Winteravonden in Bokrijk 

- met nostalgische winterkermis en attracties uit (over)grootrouders tijd 
www.bokrijk.be/nl/evenementen/winteravonden 

 
tot 31/12/2016 
(Lommel) 
Super ple-zand 

- de vernieuwde Kerkstraat die tijdens de kerstdagen transformeert met allerlei pop-upwinkels… 
www.temporary-lane.com 

 
tot 01/01/2017 
(Sint-Truiden) 
Sint-Truiden by Lights 

- volg de lichtklinkers langs uniek verlichte historische gebouwen in de 6de monumentenstad van 
Vlaanderen.  
- bekende lichtkunstenaars beroeren je emoties  
www.toerisme-sint-truiden.be/sint-truiden-by-lights 

 
tot 8 januari 2017 
(Hasselt) 
Winterland 

- een majestueuze kerst-pleziermarkt aan het Kolonel Dusartplein 
- met kerstmarkt, schaatspiste, kerstdorp, leuke (kermis)attracties 
www.winterland.be 

 
tot 8 januari 2017 
(Genk en Hasselt) 
StadsTriënnale  

- met een rist internationale kunstenaars uit onder meer Amerika, België, Frankrijk, Groot-
Brittannië, Denemarken, Duitsland, Italië en Zwitserland 

www.stadstriennale.be 
 
tot 8 januari 2017 (en weer vanaf 24/2/2017) 
(Bilzen) 
Bilzen Mysteries in de landcommanderij Alden Biesen 

- Alden Biesen in vuur en vlam: betoverende klank- en lichtpromenade  
www.bilzenmysteries.be 

 
18/02/2017 (tot 28/05/2017) 
(Genk) 
Designexpo 

- C-Mine-internationale designexpo ‘The World of Charles and Ray Eames 
www. C-mine.be 

 
nog tot 5 maart 2017 
(Maaseik) 
Romeinen in LEGO stenen 

http://www.bilzenmysteries.be/


- te ontdekken in het Regionaal Archeologisch Museum 
- het Romeinse Maasland in lego (na)gebouwd 
www.toerisme.maaseik.be/romeinen-in-lego-stenen 

 
2. 
WINTERSE WANDELUITSTAPPEN 
Limburg, paradijs voor wandelaars 
Wandelen in Limburg, kort of lang? Alles kan in de groenste provincie van Vlaanderen. Geniet van het 
uitgebreid verzorgd veilig netwerk van wandellussen.  Toerisme Limburg lanceerde onlangs samen met de 
regionale landschappen de wandelbox en website “Wandelen in Limburg”.  
www.wandeleninlimburg.be  
 
Wandelprimeur in België 
. toekenning van wandelkeurmerk ‘Premiumroute’ aan 2 wandelroutes in domein Pietersheim in Lanaken 
. het wandelkeurmerk ‘Premiumroute’ is toegekend door het gerenommeerde ‘Deutsches Wanderinsitut’  
. Pietersheim is één van de zes toegangspoorten en wandelgebieden van het Nationaal Park Hoge 
Kempen, het enige Nationaal Park in België. 
www.lanaken.be/visitlanaken/Doen/Wandelen  
 
Wandelinspiratie met recente wandelbox met 8 streekkaarten en 2000 km wandelplezier 
Alle info op wandeleninlimburg.be  
. Hoge Kempen: 350 km lusvormig wandelen in en rond het Nationaal Park 
. Kempenbroek: 300 km lusvormig wandelen in het grenspark Kempen-Broek 
. Maasvallei: 220 km luswandelen in het RivierPark Maasvallei 
. Haspengouw: 400 km… fruitstreek met een rijk verleden 
. De Wijers: 260 lusvormig wandelen in een land van 1001 vijvers 
. Bosland: 195 km in Bosland om te dromen tussen de bomen 
. Vallei van de Zwarte Beek: 100 km in de vallei van… 
. Sint-Pietersberg: 120 km tussen Jeker en Maas 
. Voerstreek: diverse landschapswandelingen 

- Hoogboswandeling: 9 km 
- Kapelletjeswandeling: 9 km 
- Altenbroekwandeling: 10,2 km 
- Panoramawandeling: 8,5 km 
- Bronnenwandeling: 8,5 km 
- Vuursteenwandeling: 9 km 
- Teuvenerbergwandeling: 9 km 

www.wandeleninlimburg.be 
 
Frisse gezinsuitstap in… 
. Bosland  

- meest kindvriendelijke bos van Vlaanderen 
- mysterieuze dierenspeeltuigen, ingenieuze wilgenhuizen, worteldoolhof, houten reuzeninsecten 
www.bosland.be 

. Duinengordel 
- wandelparadijs met 82 km bewegwijzerde paden 
www.duinengordel.be  

. Grenspark Kempen~Broek 
- 2.500 ha grote grensoverschrijdend landschap (Nederland-België) 
- met langeafstandswandeling van 104 km  
www.kempenbroek.eu 

 
3.  
WINTER IN DE LIMBURGSE GEMEENTEN 
Beringen  
be-MINE 

- grootste industriële erfgoedsite van Vlaanderen en uniek in Europa… 
- met terril als Avonturenberg: het gaat om een speellandschap met een woud van 1.600 palen, een 
dwaal- en speelparcours, kruiptunnels, klimtouwen en glijbanen.  

http://www.wandeleninlimburg.be/
http://www.bosland.be/
http://www.duinengordel.be/
http://www.kempenbroek.eu/


- blikvanger: Todi, bestaande waterbassin op de mijnsite, gebouwd tot een indoor duik- en 
snorkelcentrum 
- het traditionele maar pittige mijnmuseum  
- uitgebreid trendy shoppingcentra op de site 

www.toerismeberingen.be 
 
Bilzen 
. charmant stadje aan de Demer met sfeervoll marktplein 
. bezit hoffelijk erfgoed met onder meer het Kasteel van Schoonbeek (17e E), Kasteel Groenendaal (17e E) 
en de landcommanderij Alden Biesen (13e E), één van de grootste kasteeldomeinen in Europa 
www.bilzen.be 
 
Genk 
. C-Mine Genk, genotssite met creatief-artistieke initiatieven  
. C-Mine expeditie, van diep onder de grond tot op een schachtbok hoog in de lucht… met virtual reality 
. C-Mine-plein: dolen in het reuzenlabyrint tussen 1 km huizenhoge stalen platen 
. C-Mine-atelier: het witte goud (wit porselein) van kunstenaar Piet Stockmans 
. C-Mine-School of Arts 
. de Vennestraat volop mediterrane restaurants en exotische winkels 
. Kattevennen waar je kunt dromen van de Kosmos in een reusachtige sterrenbol: de Cosmodrome 
www.visitgenk.be 
 
Hasselt 
. Abdijsite Herkenrode: belevingscentrum met boeiende geschiedenis van 600 jaar vrouwen op Herkenrode 
– imposante kruiden- en inspiratietuin 
. Hasselt in 48 uur – met speciale 48u-hotelactie (=2 nachten boeken, de tweede nacht aan 50% en 
bovenop nog een 48 u-kaart propvol voordelen en cadeaus op de leukste Hasseltse adressen)  
. Limburg Lavendelhoeve, een uniek stukje Provence met lavendelvelden, collectietuinen, kinderspeelhoek 
en shop waar lavendellikeur, -jenever en –gin wordt verkocht 
. Nationaal Jenevermuseum met rondleidingen, jenevercafé en eeuwige affichenexpo van likeur- en 
jeneveraffiches 
www.visithasselt.be 
 
Lommel 
. de Sahara, een rustgevend paradijs voor wandelaars en ooit het decor van de films ‘Frits & Freddy’, ‘Frits 
& Franky’ en voor de tv-series ‘Crème de la Crème’ en ‘Het huis van Anubis’. 
. het Glazen Huis, hét Vlaams centrum voor Hedendaagse Glaskunst met unieke glastentoonstellingen en 
boeiende glasdemonstraties 
www.toerismelommel.be 
 
Maaseik 
. de oudste privé-apotheek van België, van 1704 tot 1959 verkochten hier zes generaties apothekers pillen, 
zalfjes en drankjes 
. Musea Maaseik/ Schatkamer Sint-Catharina met de Codex Eyckensis, het oudste verluchte handschrift 
van Nederland, België en Luxemburg! 
www.toerisme.maaseik.be 
 
Maasmechelen 
. Connecterra, hoofdpoort van het Nationaal Park Hoge Kempen 

. zesde en nieuwste poort van Nationaal Park Hoge Kempen 

. meren, berg(jes) en spectaculaire panorama’s 

. mooie (steenkolen)mijn Eisden inbegrepen 
. Maasmechelen Village Outlet Shopping  
. Museum van de Mijnwerker (Stijn Coninx draaide hier de binnenscènes uit de film Marina) 
www.toerismemaasmechelen.be 
 
Peer 
. het Bruegelmuseum met het volledige oeuvre van Pieter Bruegel de Oude! Replica uiteraard, maar wel 
een unicum! 



. Resterheide met boeiende themawandelingen zoals uitwaaiwandeling, poelenwandeling, vertelwandeling, 
winterwandeling… 
www.peer.be 
 
Riemst 
. Interactief Belevingscentrum 

- slaat een brug tussen de verwoestingen van WO II en de vernieuwende kracht van de 
waterwegen… 

- virtual reality waarbij de de Duitse invasie herbeleeft 
www.riemst.be 
 
Sint-Truiden 
. in de monumentenstad met de Trudopas langs torens, schatten en eeuwenoude verhalen in een decor 
van 250 beschermde monumenten 
www.toerisme-sint-truiden.be 
 
Tongeren 
. Tongeren, eerste stad van België 
. elke zondag vanaf 06.00 uur (tot 13.00 uur): grootste Europese antiek- en brocantemarkt in Europa 
. TESEUM Tongeren 

- de volledige nieuwe schatkamer van de O.L.V. Basiliek  
- een van de rijkste en grootste kerkschatten van de Lage Landen 
- reliekhouders, edelsmeedwerk, middeleeuwse koorboeken, zeldzaam textiel… 

www.tongeren.be/toerisme 
 
Voerstreek 
Ontdek de schatten van de Voerstreek: Vlaanderens hoogste punt, dassenwandelingen, vakwerkhuizen en 
mooie vergezichten. 
www.voerstreek.be 
 
4. 
NIEUWE LOGEERADRESJES, sinds november in Limburg 
. De Pastorij van Vorsen – La Cure de Fresin, Hoogstraat 32, 3890 Gingelom (Vorsen) : 10 hotelkamers 
voor 20 personen 
http://hotelvorsen.be 
. Pastorij Mettekoven, Mettekovenstraat 8, 3870 Heers (Mettekoven) : vakantiewoning voor 4 personen 
http://vakantiehuismettekoven.be 
. Maas en Mechelen, Grotestraat 94, 3630 Maasmechelen (Boorsem) : 4 gastenkamers voor totaal 8 
personen 
www.maasenmechelen.be 
 

EINDE PERSINFORMATIE 

Info: Toerisme Limburg vzw, Universiteitslaan 3 in 3500 Hasselt, + 32 11 30 55 00, info@toerismelimburg.be, 

www.toerismelimburg.be 

 

 

NIET VOOR PUBLICATIE: 

Perscontact Toerisme Limburg vzw: Leentje Verlinden, + 32 11 30 55 71, mobiel + 32 478 91 91 46, leentje.verlinden@limburg.be 

 

Perscontact Toerisme Limburg vzw/ Producten & Persreizen: Ronny Luyckx, + 32 11 30 55 49,  

mobiel + 32 473 94 62 29, ronny.luyckx@limburg.be  

 

Missie Toerisme Limburg vzw 

Met publieke en private actoren binnen de vrijetijdseconomie een marktgericht, kwaliteitsvol, attractief en duurzaam toerisme 

ontwikkelen en stimuleren. Daarbij streven we naar meerwaarde voor alle toeristische actoren en positioneren we Limburg als een 

sterk merk en als een onderscheidende toeristische bestemming in het hart van Europa. 

http://www.tongeren.be/toerisme
http://www.voerstreek.be/
mailto:info@toerismelimburg.be
http://www.toerismelimburg.be/
mailto:leentje.verlinden@limburg.be

