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welkompraktisch

Praktisch

Dit is een autotocht voor je gezin of bubbel. 

Vertrek: aan stadspark De Motten, parking P4 (Dijk 6, Tongeren). 
Afstand: 40 km
Duur: ca. 1,5 uur 
Route: Je volgt deels de Haspengouw autoroute lussen 3 en 4 
en deels de uitleg in deze brochure. Bij elke bezienswaardigheid 
vermelden we ook het adres, zodat je zeker niets mist.  

Je kan de route als GPX-bestand vinden op 
www.toerismetongeren.be/paasspeurtocht  
of door het scannen van de QR-code.

Op zoek naar een leuke uitje voor tijdens de 

paasvakantie? Stap in je auto en ontdek de 

best bewaarde geheimen van het Tongerse 

platteland. Deze speurtocht staat helemaal 

in het teken van Pasen en de intrigerende 

geschiedenis van de streek. Laat je leiden 

langs pittoreske kerkdorpen, uitgestrekte 

akkers en boomgaarden. Verbaas je 

over monumentale vierkantshoeves en 

mysterieuze kastelen, waar de verhalen 

voor het oprapen liggen. Als je de vragen 

oplost, maak je bovendien kans op een 

leuke verrassing.  

Met de auto op ont dekking 
    in landeli jk  Tongeren 



0 1 2 3 40,5
Kilometers

Los de vragen op, maak een selfie aan de kerk 
van Berg en stuur je antwoorden en foto voor 
19 april naar info@toerismetongeren.be. 
Meer info op pagina 23.

Op 20 april maken we de winnaars bekend. 
Tag en deel je foto via onze social media kanalen:

Paaspakketje 
      winnen?

visit_tongerenToerisme Tongeren
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route route

Legende paaszoektocht
1. Begijnhof
2. Stadspark De Motten
3. De Kevie
4. Duitse spoorwegbrug
5. Sint-Servatiuskerk Nerem
6. Chocoladefabriek
7. Kasteel van Rosmeulen
8. St-Servatiuskerk Sluizen
9. Sint-Martinuskerk Berg
10. Galgenberg
11. Sint-Stefanuskerk ’s Herenelderen
12. Kasteel de Renesse
13. Kasteel van Neerrepen
14. Kasteel van Kolmont
15. Burchtruïne van Kolmont
16. Voormalig station Piringen (atelier Beynendael)
17. Sint-Gertrudiskerk van Piringen
18. Boerderij Widooie
19. Romeinse Kassei
20. Holle weg
21. Evermaruskapel
22. Abdijhoeve van Burtscheid
23. Dianapaviljoen
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Te zien 

Stadspark de Motten 
Adres: Dijk

Voor of na je autotocht even genieten in het groen? Dan kunnen we de 
Motten warm aanbevelen. Water staat hier centraal, met zitbanken en 
wandelpaden langs de Jeker. Op het waterbelevingsplein kunnen kinderen 
heerlijk spetteren en plonzen. Verder vind je in het stadspark sportterreinen, 
een speeltuin, een skatepark, een minigolfparcours en een recreatievijver. 

Begijnhof 
Adres: Kastanjewal

Het Tongerse begijnhof met haar smalle kasseistraten, authentieke huizen en 
schilderachtige pleintjes is het oudste begijnhof van de Lage Landen. Het is 
erkend als UNESCO-werelderfgoed. De begijnen runden hier hun eigen stad 
in de stad. De 13de-eeuwse kerk is gewijd aan de Heilige Catharina, patrones 
van het begijnhof. Interessant is ook Begijnhofmuseum Beghina, waar je in een 
begijnenwoning uit 1660 een levendig beeld krijgt van het dagelijks leven van 
de bewoonsters. 

Te zien 

De Kevie 
Adres: De bewegwijzerde wandelingen vertrekken o.a. vanop de parking aan de 
Oude Blaarstraat 5 

De Kevie is een waardevol, Europees beschermd natuurgebied in het 
Jekerdal. Valleibossen, moerassen en historische hooilanden wisselen elkaar 
hier af. In deze groene long, die het centrum van Tongeren verbindt met 
Nerem en Mal, is het heerlijk wandelen en fietsen. 

Duitse spoorwegbrug 
Adres: Servatiusweg, t.h.v. nr. 28 

Duitsers, Belgen en 
krijgsgevangen van 
verschillende nationaliteiten 
werkten tijdens de Eerste 
Wereldoorlog samen aan 
de spoorlijn Antwerpen 
– Aken. In 1917 reed de 
eerste trein over  
deze brug. 

Route 

Vertrek aan stadspark de Motten – parking P4 (De Motten, Dijk). Verlaat de 
parking, rijd links de Dijk op en sla onmiddellijk rechts af op de Wijkstraat. 
Hier zie je het eerste bordje van Haspengouw autoroute lus 3. Volg deze 
bordjes voor het eerste deel van deze speurtocht. 

Route 

Blijf de bordjes van Haspengouw autoroute lus 3 volgen tot in het dorpje 
Nerem. Als je vanop de Neremweg naar links kijkt, zie je op verschillende 
plekken een uitgestrekt, open landschap liggen: dat is natuurgebied De 
Kevie. Als je aan het einde van de Kremerstraat naar rechts kijkt, zie je een 
spoorwegbrug, met daarachter de opvallende Sint-Servatiuskerk. 
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Te zien 

Chocoladefabriek 
Adres: Neremstraat 240

Dit opmerkelijke bouwwerk 
zorgde in 1904 voor een 
Belgische primeur: het was de 
eerste constructie in gewapend 
beton. Het gebouw begon haar 
loopbaan als chocolade- en 
koekjesfabriek. Later maakte men 
hier machines voor weefgetouwen 
en tot slot was het een tinfabriek, 
een van de grootste van Europa. 
Anno 2021 vind je hier luxueuze 
lofts. De architect behield veel 
van de industriële elementen, 
zoals het glasraam boven 
de ingang en de kunstige 
trapleuningen. 

Te zien 

St-Servatiuskerk Sluizen 
Adres: Viséweg 365

Deze kerk met toren uit de 12de eeuw is gewijd aan Sint-Servaas, de 
patroonheilige van Maastricht, die in de 4de of 5de eeuw waarschijnlijk bisschop 
van Tongeren en later van Maastricht was. Er zijn echter heel wat onzekerheden 
over zijn leven. In de middeleeuwen ontstonden heel wat legendes en verhalen 
over wonderen die men aan Servaas toeschreef. Sommige middeleeuwse 
schrijvers beweerden zelfs dat hij een verre neef van Jezus was. 

Kasteel van Rosmeulen
Adres: Neremstraat 229

Tegenover de voormalige fabriek ligt het 
Kasteel van Rosmeulen, oftewel Kasteel 
La Brise. Het was Florent Rosmeulen, 
oprichter van de chocoladefabriek, die de 
opdracht voor de bouw gaf, al nam hij 
er uiteindelijk nooit zelf zijn intrek. Men 
legde de eerste steen in 1913, maar de 
Eerste Wereldoorlog vertraagde de 
bouw, die pas in 1919 werd voltooid. 

Route 

We gaan niet naar rechts, maar naar links (dus niet naar de kerk toe). Volg 
de Neremstraat tot aan een groot, rood industrieel gebouw. 

Vraag 1  

Wandel tot aan het gebouw en bewonder de ingang.
Welk dier spot je boven het glasraam? 

A. een hert  B. een eekhoorn    C. een leeuw 

Route 

Volg Haspengouw autoroute lus 3. Zo verlaat je 
Nerem en rijd je naar Mal en Sluizen.  

Weet je
Waar komen chocolade 

paaseitjes vandaan? 
Pasen is een oud, christelijk feest dat 
haar oorsprong vindt in het joodse 

Pesach. Hardgekookte eieren, al dan 
niet beschilderd, horen al vele eeuwen 

bij het paasfeest. Het chocolade 
paasei danken we aan enkele 
18de-eeuwse banketbankers 

uit Parijs. Merci! 

1

Paasspeurtocht Paasspeurtocht
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Te zien 

Sint-Martinuskerk Berg 
Adres: Bergerstraat

Je staat nu op het hoogste punt 
van Tongeren. Het schip van de kerk 
dateert van de 11de eeuw en de toren 
uit de 12de eeuw, maar waarschijnlijk 
lag hier al veel vroeger een heiligdom. 
In 1869 vond men een 2de-eeuwse 
‘viergodensteen’ onder het altaar, waarop 
de Romeinse goden Fortuna, Mercurius en Ceres 
staan afgebeeld. De vierde zijde is helaas beschadigd. 
Andere Romeinse en ook prehistorische vondsten wijzen 
erop dat Berg een zeer oude nederzetting is. 

Te zien 

Een berg in Berg 

De Galgenberg, gelegen op 123 meter boven de zeespiegel, speelde een rol in 
heel wat veldslagen, waaronder de beruchte Slag van Lafelt (1747). Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog gebruikten de Duitsers de heuvel als oefenterrein. De 
Galgenberg heeft haar naam trouwens niet gestolen: hier stond minstens van de 
14de tot de 18de eeuw inderdaad een galg opgesteld. De ter dood veroordeelde 
misdadigers kregen onderweg naar de galg een laatste kans om hun zonden op 
te biechten in de Sint-Martinuskerk. 

Route 

Verlaat het dorpje Sluizen. Aan de Viséweg negeer je het bordje van 
lus 3 en ga je naar links. Volg de Viséweg tot aan het kruispunt met de 
Maastrichtersteenweg (verkeerslicht). Steek het kruispunt over, richting 
het hoger gelegen dorpje Berg. Rijd het Gilliswinhof in, richting de kerk. 
Volgens het verkeersbord is dit een doodlopende straat, maar je kan zonder 
problemen doorrijden tot aan de kerk. Aan de kerk kan je even uitstappen 
voor de volgende vraag en om een selfie te maken. 

Vraag 2  

Stap even uit en maak een leuke selfie of foto met je bubbel met dit 
kerkje op de achtergrond. Niet vergeten, want die foto moet je 
meesturen met je antwoorden als je kans wil maken op een leuke paasprijs. 
Natuurlijk kan je hem ook op je sociale media delen. 
Deze kerk ligt aan de Bergerstraat en de …  

a. Sint-Martinussteeg   b. Kerkstraat  c. Godensteenstraat

Route 

Rijd, als de kerk achter je ligt, naar rechts op de Bergerstraat. Aan het 
einde van de straat ga je weer naar rechts, de Sint-Maartensstraat in. Wat 
verderop ga je de eerste links, de Gousbeemdstraat in. Langs deze weg zie je 
aan je rechterkant de Galgenberg liggen. 

2

Weet je
Waarom Pasen elk jaar 

op een andere datum valt 
Christenen geven de dagen rond 

Pasen een bijzondere naam: Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag, Stille 
Zaterdag, paaszondag en tot slot 

paasmaandag. Pasen valt steeds in 
de week na de eerste volle maan 

van de lente, dus tussen 22 
maart en 25 april.  

Paasspeurtocht Paasspeurtocht
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Te zien 

Sint-Stefanuskerk
Adres: Sint-Stefanusstraat 49 

Het waren de heren van Elderen die de Sint-Stefanus- 
kerk lieten optrekken in de 15de eeuw. Op het kerkhof 
vind je enkele oude grafstenen van de families de 
Hamal en de Renesse. De kerk is gebouwd met 
mergelsteen, de Limburgse naam voor krijtgesteente. 
De Romeinen gebruikten mergel al als bouwmateriaal. 

Route 

Blijf de straat volgen, die overgaat in de Ketsingerstraat. Misschien spot je 
hier wel exotische dieren... Aan het kruispunt ga je naar links (Noenelderen). 
Blijf de straat volgen, en hou aan een driesprong links aan (Bouverdstraat). 
Blijf rechtdoor volgen, over een kruispunt heen, de Gerestraat in. 
Aan het einde van de Gerestraat sla je linksaf, en dan vrijwel onmiddellijk 
naar rechts, de Lindebornstraat in. 
Aan het einde van de straat volg je een scherpe bocht naar links, 
de Ginstraat in. Je kan hier parkeren aan De Kleine Graaf.

Aan je linkerkant zie je in de verte het kasteel van ’s Herenelderen (ook wel 
Kasteel de Renesse genoemd) met haar kasteelpark met vijver. Wil je het 
kasteel en het kerkje van dichterbij bekijken? Dan kan je eventueel even naar 
daar wandelen (niet rijden!) via de Sint-Stefanusstraat (de eerste straat links). 
Let op: het kasteel en het bijhorende park zijn privé-eigendom. 

Vraag 3  

Er zijn een aantal spreekwoorden die iets met Pasen te maken 
hebben, zoals ‘op je paasbest’ of ‘vijgen na Pasen’. Misschien ken 
je ook de uitdrukking ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen.’ 
Wat betekent dit?   

a. Nooit    b.  Altijd    c.  Af en toe 

Vraag 4  

Met Pasen spreekt de paus zijn traditionele zegen uit. 
Hoe heet die zegen? 

a. Rerum novarum   b. Urbi et orbi   c. Ora et labora

Route 

Vervolg je weg op de Ginstraat en neem 
de eerste straat rechts (Eldersbroek), 
die overgaat in de Weg Elderen 
naar Henis. Neem het eerste straatje 
naar rechts (Vehenis), en dan links, 
(Krakenberg). 

Rijd tot aan een driesprong (aan een kapel). Hier 
ga je rechts de Dashovenstraat in en wat verder 
naar links, om via de Arnoudstraat de Bilzersteenweg 
over te steken. Ga naar links en volg de Riksingenstraat tot aan een kruispunt. 
Daar ga je rechts de Sint-Geertruistraat in.

Aan het kerkje van Riksingen kan je even halthouden om vraag 4 op te lossen. 

3 4

Weet je
Paaskoekoek 

Wij associëren Pasen steevast 
met hazen. In Beieren hebben ze 

echter een haan die eieren legt, terwijl 
men in Tirol aan een kip vasthoudt. In 
Thüringen en Westfalen staat tijdens 

deze tijd van het jaar alles in het teken 
van de paasvos en in Hannover is 

men ervan overtuigd dat het 
een koekoek is die de 

eieren brengt. 

Weet je
Een eiland vol paaseieren? 

Wat heeft Paaseiland met Pasen 
te maken? Niet veel. Op 5 april 1722, 
de paaszondag van dat jaar, zette de 

Nederlandse ontdekkingsreiziger Jacob 
Roggeveen als eerste Europeaan voet 

aan wal op een eiland in de Stille 
Oceaan. Hij doopte zijn ontdekking 

Paasch-Eyland, oftewel 
Paaseiland.  

Paasspeurtocht Paasspeurtocht
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Te zien 

Kasteel Kolmont en burchtruïne 
Adres: Burchtstraat 85 

In Haspengouw vind je talloze kastelen. Daar zijn verschillende reden voor. De 
vruchtbare grond trekt uiteraard al vele eeuwen gegoede mensen aan, die zich 
hier vestigen of een riant buitenverblijf inrichten. Ook zijn er heel wat boerderijen 
die door de eeuwen heen uitgroeiden tot versterkte vestigingen. 

Daarnaast bouwden de graven van Loon en andere machtshebbers heel wat 
middeleeuwse burchten die een militaire functie hadden. Sommige van die 
bouwwerken zijn nu ruïnes of verdwenen volledig, andere werden door latere 
eigenaars omgebouwd tot residentiële kastelen, aangepast aan de mode van 
die tijd. 

Als je hier recht tegenover het Kasteel van Kolmont naar de heuvel achter de 
boomgaard kijkt, spot je tussen de bomen een ruïne. Dat is een overblijfsel 
van een van de burchten die deel uitmaakten van de 11de- en 12de-eeuwse 
verdedigingslinie van het Graafschap Loon. Het bos rond de burcht staat 
bekend als het bos van Kolmont en dateert uit de tweede helft van de 18de 
eeuw. Je vindt er dan ook heel wat monumentale bomen. 

Route 

Vervolg je weg langs de Sint-Geertruistraat. Als je goed oplet, zie je rechts 
voor je het kasteel van Neerrepen liggen. Aan het einde van de straat ga je 
aan het kruispunt linksaf, de Gravierstraat in. Volg deze tot aan het kruispunt 
met de Hasseltsesteenweg en sla daar rechtsaf. Zo’n 900 meter verderop ga 
je linksaf de Overrepenstraat in, richtingen Piringen. 

Blijf de Overrepenstraat volgen, die overgaat in de Kolmontstraat en tot slot 
de Burchtstraat, waar je het Kasteel van Kolmont vindt. Tegenover de oprit 
van het kasteel (Burchtstraat 85) kan je even aan het hek stoppen om het 
kasteel en de burcht te bekijken en vraag 5 op te lossen. 

Route 

Rijd nu verder via 
de Burchtstraat, 
die overgaat in de 
Lankgracht. Let goed 
op het eerste huis 
aan je rechterkant. 
Dat is het voormalig 
treinstation van 
Piringen. 

Vraag 5  

Bekijk het hek aan de overkant van het kasteel, recht tegenover 
de oprit. Welke van deze details vind je terug?  

a.                         b.     c. 

5

Paasspeurtocht Paasspeurtocht
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Te zien 

Voormalig station Piringen 
(atelier Beynendael) 
Adres: Lankgracht 154 

Dit fraaie woonhuis, waar nu kunstenares Coco 
Meesen woont en werkt, begon haar levensloop als 
treinstation. Tussen 1879 en 1958 reden hier dagelijks treinen over een 
ondertussen opgebroken spoor. 

Die ‘Lijn 23’ kreeg al snel de bijnaam ‘het fruitspoor’ omdat telers gretig gebruik 
maakten van de spoorwegverbinding om hun fruit te vervoeren naar heel 
België en zelfs het buitenland. Men vervoerde hier echter ook andere goederen 
per trein, zoals suikerbieten voor de raffinaderij van Tienen. Na de Tweede 
Wereldoorlog namen gekoelde vrachtwagens de rol van de fruittrein over. 
In 1971 brak men de sporen op. Het tracé werd deels omgevormd tot fiets- en 
wandelpad. 

Route 

Blijf de Stelstraat volgen, die overgaat in de 
Kertsbornstraat. Steek de Romeinse Kassei over 
naar de Tapstraat. Vanaf hier volg je de bordjes van 
Haspengouw autoroute lus 4. Je geniet hier volop van 
het glooiende Haspengouwse landschap.

Route 

Rijd verder op de Lankgracht en neem vervolgens de tweede naar links, de 
Tomstraat in. Volg die tot voorbij de Sint-Gertrudiskerk van Piringen, en sla 
dan rechts af, de Merestraat in. Steek de Sint-Truidersteenweg over. Blijf de 
Merestraat volgen, die overgaat in de Stelstraat. Let op wanneer je aan het 
kruispunt met de Widooiestraat komt: hier zie je op de hoek een boerderij 
met gevelankers die een datum aangeven. Dat is het antwoord op vraag 6. 

Route 

Volg de bordjes van Haspengouw autoroute lus 4 tot in het centrum van Lauw. 

Vraag 6  

Welke datum lees je op de muur van de boerderij op de 
hoek van de Stelstraat en Widooiestraat? 

a. 1856   b.  1901    c.  1958  

6

Weet je
Broedseizoen 

Op heel wat boerenerven 
scharrelen rond deze 

periode kuikentjes rond. 
Een hen doet er 21 dagen 

over om een ei uit te 
broeden. 

Weet je
Romeinse Kassei

Het is geen toeval dat de straat die 
je net overstak Romeinse Kassei heet: ze 

volgt het tracé van een Romeinse heirbaan 
van Tienen naar Tongeren, die deel 

uitmaakte van een langer traject van Noord-
Frankrijk tot in Keulen. Het is een van de 

heirwegen die Haspengouw doorkruisten 
en die de Romeinen in staat stelden 
om zich snel te verplaatsen en hun 

legers vlot te bevoorraden. 

Paasspeurtocht Paasspeurtocht
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Te zien 

Evermaruskapel 
Adres: Motstraat 32 

Dit is de ideale plek om even uit te rusten op een bankje, want het hele jaar door 
is het hier heerlijk rustig. Behalve op 1 mei! Die dag bruist deze omgeving van de 
activiteit, en zakken (in niet-coronatijden) duizenden bedevaarders en toeristen 
af naar Rutten voor de Sint-Evermarusfeesten, met als hoogtepunten de 
pelgrimsmis, een processie en het martelarenspel, een toneelstuk in openlucht 
waaraan het hele dorp meewerkt. Dit feest is vele eeuwen oud en erkend als 
cultureel erfgoed. 

De legende wil dat de Friese pelgrim Evermarus in 690 op deze plek de dood 
vond door de hand van Hacco, de Heer van Herstappe. Een pastoor ontdekte 
het graf in 968 en liet een houten kapel bouwen. Later verving abt Wedericus 
van Burtscheid die door een groter gebouw. De huidige kapel dateert van 1784. 

Route 

Blijf de bordjes van de Haspengouw autoroute lus 4 volgen, doorheen de 
Bosstraat. Je zal merken dat die weg een stuk dieper ligt dan de velden 
eromheen. 

Route 

Volg de bordjes van Haspengouw autoroute lus 4 tot in het centrum van 
Rutten. Even voorbij het centrum kom je aan een kapel. Parkeer hier even op 
de parkeerplaatsen in het straatje (Raam) rechts langs de kapel. 

Vraag 7  

Welke letters vind je op het hekwerk voor de kapel? 

a. AV   b. INRI    c. SE 

7

Weet je
Holle wegen 

De Bosstraat is een mooi 
voorbeeld van een holle weg. Deze 

ontstonden doordat mensen eeuwenlang 
telkens dezelfde routes namen. Regen en 

wind hielpen om de paadjes steeds dieper 
uit te slijten. Veel holle wegen dateren uit 

de middeleeuwen, en sommigen gaan 
zelfs terug tot in de Romeinse tijd. Ze zijn 

typisch voor het glooiende Zuid-
Limburgse landschap en behoren 

tot ons cultureel erfgoed. 

Weet je
Waterkers 

Lauw staat bekend om haar 
waterkers. Het bedrijf Sint-Lucie 
kweekt die gezonde groente al 

sinds 1903, met water van de heldere 
Daalbron. Het is een van de grootste 

waterkersbedrijven van België. De 
Tongerse waterkers is officieel erkend 
als streekproduct en vermaard bij de 

sterrenrestaurants in Tongeren, 
maar ook bij topchefs zoals 

Peter Goossens. 

Paasspeurtocht Paasspeurtocht
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Te zien 

Abdijhoeve van Burtscheid
Adres: Motstraat 8 

Deze hoeve, ook wel winning van Burtscheid genoemd, was eigendom van de 
Abdij van Burtscheid bij Aken. Het is een imposante, gesloten hoeve met een 17de 
eeuwse kern, die meermaals verbouwd werd. 

Te zien 

Dianapaviljoen 
Adres: Hamalstraat z/n 

Diana was de Romeinse godin 
van de jacht, de wilde natuur, de 
geboorte en de maan, geïnspireerd 
op de Griekse godin Artemis. In de 
belvedère in dit kasteelpark prijkt 
een standbeeld van deze godin, 
traditiegetrouw afgebeeld met een 
hert. 

Torenburcht 
Adres: Hamalstraat, in een weide 
naast nummer 31 

Je zou denken dat deze ruïne bij het 
kasteel van Hamal hoort, maar niets 
is minder waar. De eerste eigenaar 
van deze toren, waarschijnlijk een 
zekere Aynchon de Hognoul, zou 
lange tijd op voet van oorlog hebben 
geleefd met de familie de Hamal en 
zou zelfs een van de familieleden 
gedood hebben. Een middeleeuwse 
burenruzie, zeg maar!  

Route 

We blijven de bordjes volgen en spotten een paar honderd meter verderop 
een prachtige vierkantshoeve aan onze linkerkant: de abdijhoeve van 
Burtscheid. 

Route 

We zetten onze tocht verder langs Haspengouw autoroute lus 4. Als je op 
de Hamalstraat bent, moet je goed naar rechts kijken. Op de plaats waar 
de akkers plaats maken voor een bos, zie je tussen de bomen een gebouwtje 
liggen. Dat is het Dianapaviljoen.  

Rijd verder tot bijna aan het einde van de straat. Daar spot je rechts het 
kasteel van Hamal. Aan de linkerkant, net voorbij huisnummer 31, merk je in 
de weide een ruïne van een torenburcht op. 

Weet je
Vierkantshoeves  

Je zag langs deze route al talloze 
boerderijen en dat is natuurlijk geen toeval. De 

Romeinen wisten al dat het bijzonder goed boeren is 
in Haspengouw. Traditioneel had je hier veel akkerbouw 
met vooral tarwe, gerst, aardappelen en suikerbieten en 

vanaf de 18de en 19de eeuw ook fruitteelt. 
Typisch voor Haspengouw zijn de zogenaamde 

vierkantshoeves: boerderijen die uit verschillende gebouwen 
bestaan, die in een gesloten formatie rond een centraal 

binnenplein liggen. Dit zorgt voor extra bescherming tegen 
de weerselementen en dieven. Sommige vierkantshoeves 
groeiden uit tot versterkte, monumentale bouwwerken. 

De meeste van die hoeves hebben een grote 
dwarsschuur voor graan. De boer moest bij wijze 

van belasting één tiende graan afstaan 
aan de landheer. Daarom spreekt 

men van de ‘tiendschuur’ of 
‘tiendenschuur’.

Paasspeurtocht Paasspeurtocht
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Antwoorden

Kasteel van Hamal
Adres: Hamalstraat 4

Nu is Hamal een gehucht van Rutten, een deelgemeente van Tongeren, maar in 
de middeleeuwen was het een zogenaamde vrijheerlijkheid. Het hoorde niet bij 
het Graafschap Loon. Dit kasteel vormde het decor voor heel wat gevechten, 
werd meermaals verwoest en weer opgebouwd en aangepast, tot het zijn 
huidige vorm kreeg. 

Mail de juiste antwoorden voor 19 april naar info@toerismetongeren.be, 
samen met je foto aan de kerk van Berg en je adresgegevens (naam, adres, 
telefoonnummer, e-mailadres). 

Je kan je foto ook delen via sociale media. Vergeet ons zeker niet te taggen!

De winnaars worden bekend gemaakt op 20 april.  

Vraag 1:  a – b - c

Vraag 2:  a – b - c

Vraag 3:  a – b - c

Vraag 4:  a – b - c

Vraag 5:  a – b - c

Vraag 6:  a – b - c

Vraag 7:  a – b - c

Vraag 8:  a – b - c

Route 

Volg Haspengouw autoroute 4 richting centrum Tongeren, tot aan de 
Luikersteenweg, waar je naar links gaat. Onderweg word je getrakteerd  
op een prachtig zicht op de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. Negeer de bordjes 
en neem op de rotonde de eerste afslag, de Wijkstraat in. Aan het einde van 
deze straat kom je terug op de parking waar je tocht startte.

Nog even blijven hangen? Bezoek dan een van onze musea of geniet van 
een lekker ijsje op de Grote Markt. Vergeet niet om op voorhand een tijdslot 
te reserveren, want zowel het Teseum , Moerenpoort als het Gallo-Romeins 
Museum kan je enkel bezoeken nadat je op voorhand reserveerde. 

Natuurlijk kan je ook gewoon genieten van een fijne stadswandeling langs de 
vele historische gebouwen, zoals het Begijnhof, de Moerenpoort en de Onze-
Lieve-Vrouwebasiliek. 

Vraag 8  

Het kasteeldomein is privé-eigendom. Rijd tot op de hoek van 
de Hamalstraat en bekijk het hek dat de oprijlaan afsluit. 
Welke letter zie je op de betonnen pijlers? 

a. de letter G   b. de letter H   c. de letter K

8

Weet je
Vroeger was het 

traditie dat een jongen een 
meisje ten huwelijk vroeg 
bij Pasen, waarbij hij haar 

een mooi versierd 
paasei gaf. 

Paasspeurtocht
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Check www.toerismetongeren.be 

voor nog meer act ivi tei ten 
in en rond Tongeren. 


