Trein
Het dichtstbijzijnde station is dat van Bilzen. Dit station ligt op 3,5 kilometer van de
Landcommanderij:

Bilzen
vanuit Antwerpen-Centraal
vanuit Brugge
vanuit Brussel-Centraal
vanuit Gent-Sint-Pieters
vanuit Hasselt
vanuit Leuven (overstap Hasselt)

Frequentie

Gem. Reistijd

1 per uur
1 per uur
1 per uur
1 per uur
2 per uur
1 per uur

1 u. 25 min
2 u. 35 min

1 u. 30 min
2 u. 10 min

Wil je te voet of met de fiets van het station naar Alden Biesen?
Wandel dan aan het station rechtdoor, de Stationlaan in. Wandel de eerste straat rechts in (Eikenlaan)
en ga rechtdoor aan de rotonde. Aan het einde van de Katteberg sla je rechtsaf de Leterweg in. Blijf
deze weg altijd rechtdoor volgen en sla aan het einde van de straat rechtsaf. Je ziet Alden Biesen recht
voor je. Deze route is ongeveer 3,5 kilometer.
Verkies je het openbaar vervoer?
Neem dan aan het station bus 34a richting Tongeren en stap af aan de halte ‘Pleinstraa t’. Wandel
vervolgens nog een kilometer tot aan Alden Biesen.
Je kan ook beroep doen op de belbus. Met belbus 704 richting Rijkhoven stap je af aan de halte ‘Alden
Biezen’. Meer informatie over het aanvragen van een belbus vind je onder ‘Bus&Tram’.

Bus - Tram
Je kunt altijd online je route plannen via www.delijn.be.
Onderstaande bussen komen in de buurt van de locatie:

Lijn

Route

Frequentie

Bus 34a

Bilzen - Tongeren

Belbus 704 (!)

Bilzen – Spouwen - Rijkhoven

Belbus 706 (!)

Bilzen - Hoeselt

weekdag: onregelmatig; check
dienstregeling
zaterdag: geen dienst
zondag: geen dienst
Dienstregeling (geef de gewenste datum
in)
weekdag: op aanvraag
zaterdag: op aanvraag
zondag: geen dienst
Meer informatie
weekdag: op aanvraag
zaterdag: op aanvraag
zondag: op aanvraag
Meer informatie

(!) Om in de provincie Limburg een belbus te reserveren neem je minimum 1 uur op voorhand contact
op met de belbuscentrale op het telefoonnummer: 011 85 03 00. De openingsuren van de
belbuscentrale vind je hierbij.
Een belbus rijdt enkel op aanvraag. Vergeet ook zeker je terugrit niet te reserveren.
De tarieven van een belbus zijn hetzelfde als die van een Lijnbus.
Met lijnen 704 en 706 stap je af aan de halte ‘Rijkhoven Alden Biesen’.
Deze halte ligt aan de Landcommanderij.
Met lijn 34a stap je af aan de halte ‘Rijkhoven Pleinstraat’.
Deze halte ligt op 1 kilometer van Alden Biesen.
Vervolg de Pleinstraat naar de Kogelstraat. Sla aan het kruispunt rechtsaf naar de Kasteelstraat. Alden

15 min

1 u.

Biesen ligt rechts van je.
Zijn er storingen of omleidingen op je reisweg?
Die kan je snel en eenvoudig terugvinden op de website van De Lijn. Vul je vertrekgemeente in en
selecteer vervolgens je lijn. Je krijgt nu een overzicht met de storingen op de ingegeven lijn. Staat je
begin- en eindhalte niet in de lijst? Dan heeft de informatie geen invloed op je reisweg.

Auto
Slim weg! Geraak je vlot op je bestemming of is het aanschuiven geblazen? Controleer voor je
vertrekt de verkeerssituatie op de snelwegen of bekijk geplande wegenwerken dankzij de
nieuwsberichten van het Verkeerscentrum Vlaanderen.

Parkeren
Er zijn voldoende parkeerplaatsen voorzien aan Landcommanderij Alden Biesen.

Routebeschrijving
Vanuit alle richtingen
Neem op de E313 afrit 31 (Bilzen/Hoeselt) en sla aan het einde van de afrit rechtsaf, de Bilzersteenweg
op. Neem de 3de straat op je linkerkant, de Weierstraat. Rijd aan het einde van de straat naar rechts, de
Stationsstraat in. Draai meteen opnieuw links, de Pasbrugstraat in. Rijd steeds rechtdoor tot je Alden
Biesen voor je ziet liggen.

