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Finale-editie van Sint-Truiden by lights gaat van start 
“Nieuwe lichtwandeling voor volgend seizoen in de maak” 

 

Sint-Truiden ontdekken na zonsondergang? Het kan weer op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond met 

Sint-Truiden by lights. De sfeervolle avondwandeling langs kunstzinnig verlichte gevels van 

Vlaanderens zesde monumentenstad is aan haar vijfde editie toe. Het stadsbestuur onderhandelt nu om 

het succesvolle arrangement permanent op te nemen in zijn toeristisch aanbod.  

 

Als de herfst zijn intrede doet, is het tijd voor een nieuw seizoen Sint-Truiden by lights.  Van 5 oktober tot 27 

januari lichten de mooiste Truiense gebouwen en monumenten weer sfeervol op. Bezoekers kunnen het 

schouwspel na zonsondergang ontdekken op een wandelroute van 5,3 km. 

 

Veehallen  

De succesformule blijft dezelfde, maar werd zoals ieder jaar op smaak gebracht met nieuwigheden. “Zo zitten 

de historische veehallen nu in ons gamma. Het plafond van dit moderne stadsmonument is het decor van een 

wisselende lichtprojectie. Tot november zie je er de reflecties van stromend water, een verwijzing naar de 

Cicindria die recht onder het gebouw vloeit. Vervolgens kan je er onder een hemel van gloeiende sterren en 

ijskristallen lopen”, zegt schepen van Toerisme Hilde Vautmans.  

 

Daarnaast keren natuurlijk ook de blikvangers van vorige seizoenen terug. De bloemenpracht op de gevel van 

de Begijnhofkerk, de kippen van Koen Vanmechelen op de abdijtoren, de sprekende boom in het park en 

zoveel meer zijn elke vrijdag-, zaterdag- en zondagavond gratis te bewonderen. 

 

Sterkhouder 

Wie graag een woordje uitleg wil, kan de eerste, tweede en derde zaterdag van de maand het Sweet Lights-

arrangement reserveren. Voor 12 euro krijgen bezoekers een persoonlijke wandelgids en heerlijke 

streekproevertjes onderweg. De laatste zaterdag van de maand is opnieuw voorbehouden voor Sint-Truiden 

by lights by music, met liveoptredens op telkens andere locaties van het parcours. 

   

“Sint-Truiden by lights is al aan zijn vijfde editie toe en is op die tijd uitgegroeid tot een sterkhouder in ons 

uitgebreide evenementenaanbod. De gezellige wandeling loodst je langs de prachtigste plekjes van onze stad, 

waar we voor de gelegenheid letterlijk eens een ander licht op laten schijnen. Het is elke keer weer een 

wonderlijke beleving voor jong en oud”, zegt burgemeester Veerle Heeren. 

 

Nieuwe samenwerking 

“Op basis van het aantal verdeelde plannen, mogen we inmiddels uitgaan van gemiddeld 9.000 wandelaars 

per jaar. Drie kwart is afkomstig uit Limburg, maar ook uit Vlaams-Brabant komen veel kijklustigen - zo’n 

10% - afgezakt. Dat zijn knappe cijfers. We zullen de lichtroute in de toekomst daarom blijvend opnemen in 

ons wandelaanbod”, vertelt schepen van Toerisme Hilde Vautmans.  

 

Voor Sint-Truiden by lights heeft het stadsbestuur namelijk een overeenkomst met Philips Lighting. Die loopt 

na deze editie ten einde, maar de bedoeling is om een nieuwe samenwerking op te zetten om het succesvolle 

toeristische wandelarrangement te kunnen blijven aanbieden.  

 

Meer info over Sint-Truiden by lights is te vinden op www.toerisme-sint-truiden.be/bylights. Bij Toerisme 

Sint-Truiden kunnen bezoekers gratis een handig wandelplan verkrijgen. 
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Veerle Heeren | burgemeester 
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Hilde Vautmans | schepen van Toerisme 

M 0478 66 28 32 | hilde.vautmans@sint-truiden.be  
 

Communicatie stad Sint-Truiden 
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