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Alden Biesen zet in op nieuwe initiatieven 
 
13/04/2022  
De lente en zomer in Alden Biesen belooft een nieuwe wind met heel wat nieuwigheden in de 
programmatie van het mooiste kasteeldomein van Limburg en Vlaanderen. De lente staat in 
het teken van de jeugd met speurtochten en speelse wandelingen. De zomer belooft dan 
weer een heel scala aan mogelijkheden, van een pop-up Escape room tot Limburgse muzikale 
ontspanning. 
 
“Naast de vele publiekstoegankelijke evenementen die hier georganiseerd worden, hebben we 
met het team hard gewerkt om een boeiende programmatie aan te bieden voor elke leeftijd. 
Vooral onze jongste bezoekers willen we zo laten kennismaken met erfgoed en cultuur”, vertelt 
algemeen directeur Patrick Cornelissen.  
 
De lente is traditioneel het bloesemseizoen en dit jaar is er speciale aandacht voor de jongste 
bezoekers. Zo staan er dit jaar twee spannende belevenissen op de planning. In de maand april 
komen jonge speurneuzen aan hun trekken met Hercule de Bij: Het mysterie van Minerva. Het 
hoofd van Minerva is gestolen en er zijn vijf verdachten. Wie is de dader? Op 28 mei gaat de 
nieuwe verhalentocht Krakende Bezems van start. Heks Lira en Tovenaar Sem gaan op 
onderzoek naar de verdwenen bezems. Ga met hen op zoektocht en beleef een betoverend 
luisterspel. Het bijhorende kinderboek Heksen-bezem-wegvlieg-dag van auteur Guy Daniëls en 
met illustraties van Ina Hallemans zal vanaf die datum ook exclusief te verkrijgen in het 
infokantoor toerisme te Alden Biesen. 
 
Tijdens de maanden juli en augustus haalt Alden Biesen de link met Limburg fietsparadijs en de 
nauwe band met Nederlands Limburgs aan. Maastrichtse fotograaf Chris Keulen stelt zijn Tour 
d’Afrique voor: een zomerexpo met vrij toegang die de passie, authenticiteit en wilskracht van 
wielerkoersen in Afrika in beeld brengt. In diezelfde zomerperiode daagt de Lost treasure of 
Alden Biesen bezoekers uit. In deze escape room ga je op zoek naar de verloren schat, maar 
kan jij er tijdig bij? Neem je vrienden mee en ga de uitdaging aan. Elke woensdagnamiddag kan 
je dan weer genieten van Zomersessies. Limburgse artiesten brengen de nodige muzikale 
opluistering naast het Zomerterras dat opnieuw opengesteld wordt. Individuele bezoekers 
kunnen dan weer voor het derde jaar op rij aansluiten bij de zomerrondleidingen. Op 
zaterdagen en zondagen ontdek je in 60 minuten samen met een gids alles over het leven in de 
Landcommanderij. De jonge bezoekertjes kunnen tijdens de zomermaanden weer genieten van 
onze Schatten van Vlieg, jaarlijks een hoogtepunt voor veel van onze bezoekers. Dit jaar 
wordt er gewerkt rond het thema 'ruik jij wat ik ruik’. Ga je spelenderwijs mee op zoek naar de 
schat? 
 
Praktische info: 
www.alden-biesen.be/kalender  

 
Opgericht in 1220 door de Duitse ridderorde vervulde de Landcommanderij gedurende de eerste zes 
eeuwen een toonaangevende rol als economisch, religieus, en cultureel centrum; een rol die 800 jaar 
later nog steeds van toepassing is. De Landcommanderij vormt, als één van de grootste kasteel-domeinen 
in de Euregio, een inspirerende site voor receptieve cultuur- en congresbeleving. Jaarlijks verwelkomt de 
Landcommanderij een kwart miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland tijdens 500+ activiteiten, 
gaande van kleine vergaderingen en seminaries, tot grotere congressen en festivals.  
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