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Nieuwe toeristische website heet Bezoekbilzen.be 
360°-beelden laten bezoekers in Bilzerse landschap stappen   
 
Terwijl u nog nageniet van de voorbije zomer treffen heel wat toeristische diensten van 

steden en gemeenten al voorbereidingen voor het komende seizoen.  In Bilzen willen ze 

sterk aan de start verschijnen en lanceren ze vandaag al een gloednieuwe website. 

Bezoekbilzen.be geeft een dynamisch overzicht van alles wat er te zien en beleven valt. 

Eén jaar na de start van Bilzen Mysteries en met het viersterrenhotel Martin’s 

Rentmeesterij in de steigers lijkt het toerisme in de Demerstad te floreren als nooit 

voorheen. 

 

Dat bewijzen ook de cijfers. Steeds meer bezoekers zakken naar Bilzen af voor een 

goedgevulde daguitstap of een gezellig weekend, waarbij ze ter plaatse van het gevarieerde 

aanbod proeven, soms zelfs letterlijk. “Het officieuze begin van het toeristische seizoen ligt in 

het voorjaar”, zegt schepen van toerisme Guy Swennen. “Wanneer de eerste bloesems 

ontluiken dagen telkens weer drommen kijklustigen op. Van heinde en ver. Maar gelukkig 

hebben we de voorbije jaren een aanbod uitgebouwd dat een heel jaar lang toeristen de weg 

naar hier doet vinden. Uiteraard nog steeds mét de statige Landcommanderij Alden Biesen als 

uithangbord. Het toeristische potentieel van de site werd meer en meer benut dankzij de komst 

van het klank- en lichtspektakel Bilzen Mysteries en de aanleg van een houten vlonderpad 

door de weilanden en hoogstamboomgaarden. Volgend jaar komen daar met de opening van 

viersterrenhotel Martin’s Rentmeesterij, de gerenoveerde Engelse tuin en een daggedeelte 

van Bilzen Mysteries nog eens drie aantrekkingspolen bij. Op die manier zal de site nog meer 

uitgroeien tot een toeristische en culturele bestemming van topniveau.” 

 



360 graden 

Bilzen wil klaar zijn voor die volgende stap en daar hoort onder meer een nieuwe website bij. 

Sibel Yildiz, Afdelingshoofd Vrije Tijd: “Onze bestaande website was gedateerd. 

Bezoekbilzen.be is moderner, frisser en vooral overzichtelijk dan zijn voorganger. Bezoekers 

vinden er alle informatie over bezienswaardigheden, eten en drinken, evenementen en 

overnachten. In het oog springen de 360°-beelden die we op een aantal van onze mooiste 

locaties hebben laten schieten. Zo kunnen mensen al een stukje in het landschap stappen en 

hun trip naar Bilzen optimaal voorbereiden. Uiteraard is er heel wat aandacht voor de vele 

fiets- en wandelroutes. Dankzij het luchtige design met veel foto’s heeft de bezoeker nooit het 

gevoel dat hij overspoeld wordt met info. Wie de toeristische info graag offline ter beschikking 

wil hebben, kan één van de beschikbare brochures downloaden. De website is uiteraard ook 

aangepast aan smartphone- en tabletgebruikers.” 

 

De nieuwe toeristische webstek geeft ook een ruim overzicht van de  plaatselijke handels- en 

horecazaken alsook de steeds talrijkere streekproducten”, vervolgt Guy Swennen. “We 

merken dat die zowel bij de Bilzenaren als bezoekers van buitenaf erg in de smaak vallen. Er 

is een duidelijke wisselwerking tussen de typische toeristische troeven en de lokale winkels en 

horeca. Niks zo leuk als een stevige wandeling of fietstocht om vervolgens nog enkele winkels 

te doen en de dag af te sluiten op één van de Bilzerse terrassen.” 

 

In Bilzen kijken ze dus vol verwachting uit naar het nieuwe toeristische seizoen. Ook 

Burgemeester Frieda Brepoels: “Bilzen is nu al een perfecte bestemming dankzij zijn 

historische, culturele en groene trekpleisters en de gezellige handelskern. In de toekomst zal 

dat aanbod alleen maar rijker worden, zowel voor onze inwoners als de toeristen. Deze nieuwe 

website geeft al het fraais dat onze stad te bieden heeft heel mooi weer maar is tegelijk nog 

maar de start van onze grenzeloze ambitie op toeristisch vlak.” 
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