
1



2 3

1. beleef kortessem                 5
 1.1  Puur natuur: kussen in kortessem                 5

 1.2  Duik in het verleDen: roemrijk kortessem                7

 1.3  WanDelen: kortessem on the go                 8

 1.4  Fietsen: knooPPunt 122               10

2. proef  kortessem            12
 2.1  Domein schorPion               12

 2.2  conFrerie v.h. kortessems Fruit en haar gastronomie         13

 2.3  De streekProDuctenWinkel van nbs             13

 2.4  Picknick: De Wroeter               13

 2.5  croque hasPengouW               13

3. verblijf in kortessem           14

4. info kortessem                19

Kortessem, ‘de poort van Haspengouw’, dat is ontdekken, 
bezoeken, ontmoeten, proeven, ontspannen, genieten.
Deze folder leidt je in een notendop door het gevarieerde 
aanbod dat onze gemeente jou te bieden heeft.
Kortessem heeft een prachtig erfgoed aan oude gebouwen, 
gaande van kerken over vierkantshoeves tot kastelen en dat 
alles gelegen in een landschap aangekleed met weiden, akkers, 

fruitaanplantingen en eenvoudig puur natuurschoon. Je hebt er het centrum met z’n han-
delszaken, gezellige tavernes maar tegelijk binnen handbereik de rust van het platteland.
Kortessem is ook centraal gelegen tussen Haspengouw en de overgang naar de Kempen, 
tussen Hasselt en Tongeren, tussen Borgloon en Genk. Kortom, Kortessem is de poort naar, 
uit en van Haspengouw. Je kan dagen in Kortessem genieten van voet- en fietstochten, 
van het bourgondische leven, van de prachtige gebouwen en natuur, maar je kan 
Kortessem eveneens aanwenden als uitvalsbasis voor een dagje Tongeren, Hasselt, Bilzen, 
Genk, Borgloon, Heers, Sint-Truiden enz. die allen op een steenworp van ons dorp liggen.
Kortessem heeft voor ieder wat wils te bieden en dat zowel individueel als met vrienden 
of familie. Kortessem moet je proeven, niet alleen zijn gezellige kroegen maar ook zijn 
authentieke gebouwen en landschap. Kom naar “de poort van Haspengouw”, leef, 
beleef en herbeleef dit stukje Vlaanderland. De Kortessemnaren heten jullie allen altijd 
welkom en wensen je een tevreden bezoek toe.

Luc Dullaers
Schepen van Toerisme
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1. beleef kortessem
Kortessem telt 6 kerkdorpen over een oppervlakte van 3.415ha: Guigoven, Kortessem, vliermaal, 
vliermaalroot, wintershoven en Zammelen. een dorp dat zich kenmerkt door een uitgesproken groen 
glooiend landschap, maar toch met een centrale ligging tussen 5 steden: hasselt, Genk, tongeren, 
borgloon en sint-truiden.

Deze centrale ligging in een vruchtbaar maar ook historisch interessant gebied vertaalt zich in diverse 
exploratiemogelijkheden: neem een duik in het verleden, of kies voor puur natuur, en ontdek kortessem 
al wandelend of met de fiets. volg ons.

1.1 puur natuur: kussen in kortessem
De Mombeek en de winterbeek vormen het vitale 
aderstelsel van het Kortessemse landschap. Dank-
zij hun groene valleien en hun kenmerkende na-
tuurontwikkeling kent kortessem maar liefst drie 
natuurreservaten: het natuurreservaat van Zam-
melen, den tram wintershoven en de nietelbroeken 
in het grensgebied tussen kortessem en Diepenbeek. 
ook in het belle-vuebos mag de natuur zich spontaan 
ontwikkelen en herstellen. het bos is gedeeltelijk 
toegankelijk. 

haspengouw wordt ook wel eens het toscane van 
het noorden genoemd. het zo kenmerkende glooiende 
landschap vind je ook terug in kortessem: bossen 
en valleien vormen een lappendeken met wei-
landen, graanakkers en maïsvelden, overjaarse 
hoogstamboomgaarden, aanplantingen van 

aardbeien en bessen en bovenal van laagstammig 
hardfruit. wie Kortessem zegt, zegt fruit.

op nog geen kilometer van het centrum van 
kortessem kunnen kinderen in het hemelspark op 
hun eigen speelse manier genieten van zoveel 
natuurpracht. het park ligt in de vallei van de 
winterbeek, en bestaat uit verschillende speelzones: 
een speelheuvel, een sport- en speelweide, een 
speelvijver met een eiland en een speelbos. 
je kan er midden in de natuur picknicken.

ben je in de wintermaanden in kortessem, kijk dan 
geregeld eens omhoog, naar de boomkruinen. 
als de bladeren nog in de knoppen zijn, drukt de 
mythologische maretak zijn panoramische 
stempel op de horizon. vlug, kus je geliefden, 
het brengt naar verluidt geluk en voorspoed!

In het zuiden van de provincie Limburg, net onder de hoofdstad Hasselt, ligt Kortessem, te midden tussen 
fruit en groen. Kortessem vormt de poort van en naar Haspengouw, een uiterst vruchtbare regio met een 
glooiend landschap en prachtige vergezichten. 
Wandel tussen graanakkers en maïsvelden; geniet van weilanden vol hoogstamgaarden en laagstam-
mig hardfruit; fiets door natuurlijke beekdalen en bosgebieden,... En geniet. Geniet van elkaar, en van al het 
goede dat Kortessem jou te bieden heeft. Wij nemen je mee op pad. 
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het landschap in kortessem kenmerkt zich ook door 
heel wat kastelen, boerderijen en watermolens, 
landschappelijke getuigen van een dynamisch en 
boeiend verleden. het neoclassicistisch kasteel de 
fauconval in kortessem is de uitvalsbasis van het 
regionaal landschap haspengouw en voeren. 
heel wat andere kastelen zijn privaat domein 
maar worden op deze manier gelukkig wel in eer 
gehouden. printhagen en dessener zijn prestigieuze 
kasteelhoeven met een ver feodaal verleden. 
vliermaalroot is in historisch perspectief te her-
leiden tot de uitgestrekte kasteeldomeinen van 
wermerbos, ridderborn en jongenbos. 
het kasteel hoogveld in vliermaal is opgedeeld in 
appartementen. het kasteel de donnea in guigoven 
charmeert omwille van rococo-stucwerk boven 
de poorten van de koetshuizen. 

aan het rood Kasteel in guigoven ligt een 7 ha 
groot evenementendomein uitgebaat door de 
firma Kokima www.kokima.be 

wil je meer weten over het roemrijke verleden van 
Kortessem? De Geogids en de zesdelige monografie 
‘met het oog op…’ van Dr. Pierre Diriken portretteert 
de geschiedenis, het landschap en het erfgoed van 
de zes kerkdorpen, en je vindt er ook aantal cul-
tuurtoeristische landschapswandelingen in terug. 

deze gidsen zijn te koop bij toerisme Kortessem. 

1.2 duiK in het verleden: roemrijk kortessem
in het centrum van kortessem staat de gekende romaans-gothische sint-pieterskerk. Zeker het bezoeken 
waard, deze haspengouwse plattelandskerk. Deze kerk is slechts 1 van de bakens van kortessems verle-
den. in wintershoven, een stokoud kersteningsdorp, is het interieur van het (neo)romaans parochiekerkje 
een schrijn boordevol relieken van plaatselijke heiligen. en ook de kerk van vliermaal – de enige in vlaan-
deren met de heilige agapitus als patroon - heeft een vroegromaanse toren. in vliermaalroot, Guigoven 
en Zammelen zijn de oude kerken vervangen door gebedshuizen in neostijlen. 
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1.3 wandelen: kortessem on the go
een lange wandeling door bos en dal, weer en 
wind, stevige stapschoenen aan de voeten ? 
of liever een korte wandeling tussen de bloesems 
en daarna een terrasje in de zon ? in Kortessem is 
er voor ieder wat wils. 
We geven je hier alvast inspiratie; wandelkaarten 
zijn verkrijgbaar bij toerisme kortessem.

nietelbroeKen
je kan het natuurgebied nietelbroeken verkennen 
via een bewegwijzerd wandelpad van ca. 7 km. er zijn 
parkeer- en instapplaatsen aan de herbroekstraat 
in kortessem en de nietelbroekstraat in buurge-
meente Diepenbeek. 

helaas geen horeca onderweg, maar wel heel 
veel natuurpracht. laarzen zijn aanbevolen. 

ZaMMelen
Zammelen (kortessem) en gors-opleeuw (borgloon) 
zijn een greenspot van het regionaal landschap 
haspengouw en voeren. De afstanden van de 
vier bewegwijzerde landschapswandelingen door 
vochtig haspengouw variëren tussen 4 en 11 km. 
vertrekplaatsen met parking zijn er aan de paro-
chiezaal van Zammelen en aan de kerk van gors-
opleeuw. best stevig en waterbestendig schoeisel 
aan de voeten. 
in de oude pastorie in Gors-opleeuw kan je na 
afloop even de benen laten rusten.

belle-vuebos
Door het noordelijk deel van het belle-vuebos 
loopt een bewegwijzerd abn-wandelpad.
je parkeert best op het dorpsplein in guigoven. 
van daaruit stap je via de Wouddalstraat naar het 
belle-vuebos. Waterdicht schoeisel is een aanrader.

vlierMaalroot
in het bewegwijzerd wandelgebied vliermaalroot 
heb je de keuze uit drie onderling te combineren 
trajecten, in afstand variërend tussen 5 en 15 km. 
starten doe je bij het infopaneel aan de parochie-
kerk van vliermaalroot. je kan daar ook je auto kwijt. 

4000 & 10.000 stappenroute
wandelen is gezond! Dat staat buiten kijf. 10.000 
stappen gespreid over een hele dag zijn voldoen-
de om je gezondheid fundamenteel te verbete-
ren. een wandelroute van 4.000 stappen betekent 
een half uurtje extra beweging. het resultaat ? 
Meer energie en een beter humeur! 
je kan kiezen uit bewegwijzerde routes van 4.100 
of van 6.600 meter, beiden langs uiteenlopende 
bezienswaardigheden. Gewoon doen!

wandellus pasar
vanuit Kortessem-centrum vertrekt een wandeling 
van 9,5 km. Deze rondwandeling is bewegwijzerd 
met het pasarlogo.

9
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1.4 fietsen: knooPPunt 122
Kortessem is dé uitgelezen startplaats voor fietstochten naar alle windstreken. je bent zo in het groen!
kortessem is verankerd op het Limburgs fietsroutenetwerk, en heeft een centrale ligging tussen vijf 
historische steden. heel wat horeca-zaken nodigen je uit voor een verdiende pauze, en je kan in 
kortessem ook gratis ‘langparkeren’. (volg de aanduidingen)
Knoop knooppunt 122 dus maar in je oren!

De kaart van het Limburgs fietsroutenetwerk is te 
koop bij toerisme Kortessem. 

kortessem heeft ook haar eigen, unieke, fiets- of 
vespa-route ontwikkeld: de pieter Geert buckinxroute.
Deze bewegwijzerde route is 36 km lang. 
ontdek op eigen tempo het landschap en het 
roemrijk verleden van Kortessem en al zijn deelker-
nen: vliermaalroot, Wintershoven, vliermaal, 
Zammelen en guigoven. 

het kerkplein van kortessem is de start- en aan-
komstplaats. een verkorting van de route is mogelijk.

fietslus 1: 
naar hasselt, de limburgse provinciehoofd-

plaats 

kortessem - hasselt - kortessem: 35 km.

fietslus 2: 
heen en weer naar het Demerstadje bilzen

kortessem - bilZen - kortessem: 35 km.

fietslus 3: 
met de groeten van ambiorix. 

kortessem - tonGeren - kortessem: 35 km.

fietslus 4: 
op naar de graven van loon. 

kortessem - borGloon - kortessem: 34 km.

fietslus 5: 
op bezoek bij de binken van trudo. 

kortessem - sint-truiden - kortessem: 38 km. 
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2.2 Confrerie van het KortesseMs fruit en 
haar GastronoMie
de Confrerie van het kortessems Fruit en haar 
gastronomie behartigt het toeristisch imago van 
kortessem en haspengouw. Ze doet dat tot ver 
buiten de grenzen van de gemeente en de regio. 
tweejaarlijks organiseert de vereniging ‘culinair 
haspengouw’, een wedstrijd die een gerecht op 
basis van streeksproducten bekroont.
Meer info: www.confreriekortessem.be 

2.3 de streeKproduCtenwinKel van nbs
De hoofdzetel van de nationale boomgaarden-
stichting (nbs) ligt in vliermaal. De stichting houdt 
zich bezig met pomologisch studie- en opzoek-
werk, en zet zich in voor het behoud van de hoog-
stamboomgaarden en het genetisch materiaal 
van oude fruitrassen.

in de streekproductenwinkel van nbs kan je fruit 
en afgeleide streekproducten kopen.
Meer info: www.boomgaardenstichting.be

Kortessem maakt deel uit van het haspengouwse 
fruitlandschap.  ook culinair voel je dat overal 
waar je gaat en staat in onze gemeente. We 
lichten enkele hotspots voor jullie uit: 

2.4 piCKniCK: de wroeter
Wandelen, fietsen en picknicken zijn de perfecte 
combinatie voor al wie wil genieten van de lim-
burgse gastvrijheid op de kleinste plekjes, midden in 
de haspengouwse natuur. je kunt een knapzak met 
producten van limburgse bodem bestellen (2 dagen 
op voorhand reserveren) en in één van de vele 
afhaalpunten in haspengouw afhalen. 
je hebt de keuze tussen de knapzak ‘pure eenvoud’ 
(€ 12.00) en de knapzak ‘van dichtbij het lekkerst’ 
(€ 19,50). www.dewroeter.be 
Meer info: www.puurlimburg.be

2.5 Croque haspenGouw 
toerisme Kortessem en de Confrerie van Kortessem 
lanceerden begin jaren 2000 de croque haspengouw, 
naar een idee van hun bestuurslid gaston stas: reeds 
jaren doet de croque hawaï met uitheems fruit het 
goed in de horeca. nochtans smaakt geen enkele 
croque beter dan die met vers fruit van haspengouw. 
De reacties van de mensen, die éénmaal hun tanden 
hebben gezet in de ‘Croque haspengouw’, zijn zeer 
lovend: gezond, lekker, heerlijk!

2.1 doMein sChorpion
De familie schorpion heeft 2 hectare wijngaard op 
de zuidflank van vliermaal. schorpion is in vlaan-
deren een begrip met hun uiterst kwalitatieve 
mousserende wijnen, gemaakt volgens de métho-
de traditionelle. tussen maart en september zijn er 
na afspraak rondleidingen voor groepen mogelijk.
Meer info: www.schorpion.com

2. proef kortessem
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WWW.KOKIMA.BE    INFO@KOKIMA.BE    +32 (0) 11 36 98 45

FUN

THEMAFEESTEN

TEAMBUILDING

WORKSHOPS

FAMILY DAYS

 

FEESTEN
VRIJGEZELLEN

KASTEELSTRAAT 16 - 3723 KORTESSEM

1514

3. verblijf in kortessem

boesc@fé is gevestigd in het oudste burgerlijk 
huis van kortessem. het pand werd opgebouwd

 in schilderachtig vakwerkbouw. 
• Aparte zaaltjes lenen zich perfect voor alle  

gelegenheden voor kleinere groepen. 
• Elke derde donderdag van de maand

 is er een gastronomische wijnavond.

keuken is doorlopend open van 10 u tot 22 u.
bezoek onze website www.boescafe.be

elke dag open vanaf 10 u. sluitingsdag woensdag. 

Dorpsstraat 7 - 3720 kortessem - 011-37 52 79
info@boescafe.be - www.boescafe.be

Welkom in Oud Corteshem, het gezelligste plekje in Kortessem “Poort van Haspengouw”. 
Kleine honger, grote dorst? Kleine dorst, grote honger?  Spring even binnen en laat je 
verrassen door de gezellige toog, de uitgebreide kaart en de vriendelijke bediening.  
In de zomer is er mogelijkheid om van de Haspengouwse zon te profiteren op het terras 
aan de voorzijde maar er is ook een gezellig tuinterras.

b r a s s e r i e

DOrPSStraat 5 - 3720 KOrteSSem - t. 011-37 70 08 - InfO@OuDCOrteSHem.be - WWW.OuDCOrteSHem.be

BoesC@fé
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Het Loonsch hof is een kleinschalige b&b met 
2 luxueuze gastenkamers met wellness-faciliteiten.

Gelegen in het pittoreske Haspengouwse 
Vliermaal vormt het een ideale uitvalsbasis om 

te genieten van een wandeling of fietstocht. 
Ook de nabijgelegen steden Hasselt, Tongeren 

en Maastricht zullen de winkel-of 
cultuurliefhebbers zeker weten te bekoren.

Ontspan in de rustigste trekpleister van Kortessem, landelijk gelegen 
tussen koeien en boomgaarden, in een glooiend landschap. 

Van geurige bloesems tot heerlijke fruitoogsten tot een rustgevend 
winterlandschap. Na een stevige wandeling in het natuurreservaat 

van Zammelen, kan je rustig uitblazen op het overdekt terras, 
ver weg van het stadsrumoer. Kom en geniet! 

1716 Dorpsstraat 17 - 3720 Kortessem - 0473-99 23 17 - info@villacurtricias.be - www.villacurtricias.be

Welkom in onze B&B “Villa Curtricias”, 
gelegen in het gezellige centrum van 

Kortessem, de poort van Haspengouw.
U verblijft bij ons in één van onze 

5 luxueus ingerichte kamers, 
in alle rust en comfort.

’s Morgens wordt u gewekt door 
de geur van verse koffie, broodjes, 

een lekker gebakken eitje met spek… 
Vers fruitsap, zelfgemaakte confituren 

en lekkere streekproducten zullen 
ervoor zorgen dat u de dag al 

fantastisch kan inzetten.
Het gezellige centrum van Kortessem, 

de prachtige omgeving, de stijlvolle 
accommodatie en het persoonlijk onthaal 

garanderen een verblijf vol charme!

B&B Loonsch Hof

Leopold III straat  9 - 3724 Vliermaal, Kortessem
www.loonsch-hof.be - tel +32 12 21 60 08

gsm + 32 499 38 41 41 - loonsch-hof@telenet.be

3. verblijf in kortessem

www.de-pluktuin.be/informatie@de-pluktuin.be
Adres Vakantiewoning de Pluktuin 6-8 personen

     Opeindestraat 94 - 3720 Kortessem
Gelegen fietsknooppunt 121

Vakantiehuis “De Pluktuin” ligt in Kortessem in het mooie 
Belgisch Limburg. Het is zeer smaakvol en comfortabel 

ingericht. Ruimte genoeg om heerlijk tot rust te komen en 
erop uit te trekken en deze mooie streek te ontdekken. 

Al wandelend of fietsend ontdek je het mooie landschap 
en de leuke stadjes in de omgeving.

De tuin biedt uitkomst bij mooi weer om de dag nog 
eens door te nemen onder het genot van een lekker drankje.

Ontdek het mooie haspengouw, het ganse jaar door !

Gemeentebeemdweg 2 - 3724 Kortessem - 0473/90.00.61 - debeemd@hotmail.com - www.debeemdvakantiehuis.be

De Beemd, een oase van rust
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Gastvrij Kortessem ontvangt je graag. op diverse 
plaatsen in onze gemeente kunnen ‘langpar-
keerders’ hun auto gratis kwijt. op P¹ is er ook 
ruimte voor motorhomes, inclusief gratis water- en 
stroomvoorziening. 

voor alle informatie kan je terecht op 
de toeristische dienst van Kortessem:

Pieter geert buckinxstraat 5
3720 kortessem
tel.: 011-37.93.31
e-mail: toerisme@kortessem.be
surf naar: www.kortessem.be

openingsuren:
maandag en dinsdag: 9u - 12u / 14u - 16u      
Woensdag en donderdag: 9u - 12u / 14u - 16u30     
vrijdag: 9u - 12u

Colofon:
teksten: Dr. Pierre Diriken
copywriting: inge Wolters
vormgeving: heidi vanharen - fris.co
Fotografie: Josi Grosemans
v.u.: toerisme kortessem

 

4. info kortessem
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brandstraat 130 
3722 Wintershoven- kortessem 

tel : 011 377 261 - gsm :  0493 64 90 17 
e-mail : mjosee.reynders@gmail.com

1918

b&b gelegen in het heiligendorp  
Wintershoven langs het fietsroute- 

netwerk. twee kamers op de beneden  
verdieping.  huiselijke sfeer met  

persoonlijke toets. mogelijkheid om  
fietsen overnacht te stallen.  

Democratische prijzen. begeleiding bij  
wandelingen en fietstochten mogelijk.

Martens - Reynders
Huize

hasseltsesteenweg 50b 
3720 kortessem 

(+32)0486 - 35 08 68 
www.appelkers.be

appelkers was 1 van de  
eerste b&b van kortessem

We ontvangen u graag in  
onze b&b met een  

gezellige familie sfeer. 
 

We hebben  
2 twee-persoonskamers  

ter beschikking.

appelkers

3. verblijf in kortessem



20


