
 

Verken de pittoreske dorpjes en het glooiende landschap 

van Haspengouw en Voeren met de eigen bubbel ! De ge-

meenten van IOED Oost bieden je op Open Monumenten-

dag verschillende wandelingen aan, onder begeleiding van 

een gids of vrij af te leggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilzen 

Huizen met een verhaal 

Meerdere wandelingen tussen 14 uur en 18 uur - Start: stad-

huis, Markt,  Bilzen - Inschrijven verplicht via openmonumen-

ten.eventsite.be/page/73/ 

 

Een lokale gids neemt je mee doorheen Bilzen-centrum. On-

derweg wordt er stilgestaan bij interessante historische pan-

den van de stad. Je komt er meer te weten over de bouw-

kundige geschiedenis maar ook over de verhalen achter de 

gebouwen: de families die er woonden, politieke intriges, 

oorlogsverhalen en nog veel meer. (i.s.m. Heemkundekring 

Bilisium) 

 

Riemst  

Dorpswandeling Kanne 

Vertrek 14 uur - Duur ca. 3 uur - Start: Statieplein, Kanne 

 

Onder begeleiding van een deskundige gids wandel je een 

tocht van 4 km langs de meeste bijzondere bezienswaardig-

heden van het mergeldorp Kanne. Tijdens deze wandeling 

word je begeleid langs de vele mergelgebouwen, de verbor-

gen schoonheden en adembenemende natuur van het dorp. 

Je maakt kennis met het mergelatelier in de indrukwekkende 

groeven. Ook het kasteel Neerkanne, de Heilig Grafkapel, de 

pastorie, de landmark aan de Tiendeberg e.a. worden aange-

daan tijdens deze wandeling.  

 

 

Wandeling Slag van Lafelt 

Wandeling Albertkanaal, Romeinse weg en Doosberg 

Vrije wandelroutes met infobrochure - Routes te downloaden 

via www.ioedoost.be  

 

Kom wandelen op en over de grens met Bilzen, Lanaken en 

Maastricht. Op bijzondere plekken in het landschap geven 

'grenspalen' informatie over geologie, archeologie en het 

historische landschap. De aanwezigheid van Neanderthalers, 

Romeinen of de belegeringen van Maastricht worden weer 

'zichtbaar' in het landschap.  

 

 

 

 

 

Voeren  

‘s-Gravenvoeren: Parels in het landschap 

Sint-Martens-Voeren: Duitse sporen in Voeren 

Teuven: Van het dorp naar de Gulp en terug 

Vrije wandelingen met infobrochure - Infopunt: plein, Bau-

werd 10, Sint-Pieters-Voeren - routes te verkrijgen bij het 

infopunt of te downloaden via www.ioedoost.be 

We selecteerden de mooiste wandelingen van de voorbije 

Open Monumentendagen: langs groot en klein erfgoed, na-

tuur en bouwwerken, huizen, schuren, kastelen en zelfs tun-

nels en viaducten! Bij het startpunt of bij een rustpunt op de 

route is een gids aanwezig die je meer uitleg geeft over de 

geschiedenis en het landschap.  
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