
Routebeschrijving naar De Heerlijkheid Satenbergh 

Heurnestraat 12, 3870 Vechmaal 

 

Vanaf Antwerpen (E313) 

Vanaf Antwerpen de E313 tot afslag 29 (Hasselt) of 30 (Diepenbeek) rechtsaf, 
richting Kortessem. Komt men vanaf afslag 29, dan bij het stoplicht in Kortessem 
rechtsaf. Als men afslag 30 neemt, moet men bij het stoplicht in Kortessem 
rechtdoor. In beide gevallen richting Borgloon (9 km) rechtdoor tot Borgloon. Rijd 
Borgloon in, niet 'ANDERE RICHTINGEN' kiezen. De weg gaat omhoog en men 
komt uit op een T-splitsing, daar links. Pas op: voorrangsweg, zeer scherpe bocht 
van 40°! Rechtdoor tot de volgende T-splitsing N79, hier naar links, richting 
Tongeren. Dan rijden tot het eerst volgende stoplicht, daar rechts 
(Bommershoven). 
In Bommershoven de weg door het dorp volgen. Bij de eerstvolgende splitsing 
naar links; de borden Vechmaal/Heers volgen. Een tamelijk lange betonweg voert 
u door de velden naar Vechmaal. Na het gele bord Vechmaal, de eerste weg 
rechts, u rijdt recht op een vierkantshoeve af waartegen zich de borden 
Heks/Heers bevinden, dus Heks volgen. De eerste weg links is de Heurnestraat. 
Hier staat het bord St.-Pieterskapel Heurne. " De Heerlijkheid Satenbergh " ligt op 
200 meter aan uw rechterhand (zwart-wit gestreepte poort). 

Vanaf Maastricht via Tongeren 

Volg in Maastricht eerst de borden Hasselt en daarna de borden Tongeren. Na 20 
kilometer rijdt u Tongeren binnen via de hoofdweg en komt u uit op de ring die 
rond het centrum gaat. Volg eerst het bord 'Alle Richtingen' en sla vervolgens op 
de ring rechtsaf naar Sint-Truiden (N79). Bij het eerste stoplicht gaat u rechtdoor. 
Na ongeveer 5 kilometer is er een tweede stoplicht in Haren. Hier slaat u linksaf 
naar Bommershoven. Vervolg met de beschrijving boven 'Vanaf Antwerpen', 
namelijk ' In Bommershoven de weg door het dorp volgen...' 

Vanaf Luik en Brussel (E40) 

Neem afslag 29 'Waremme'. Volg het bord Tongeren. Bij Oreye op de rotonde 
rechtdoor. Bij het gele bord 'Vlaanderen' slaat u linksaf richting Vechmaal en 
Heks, 2km. U volgt de smalle weg tot aan het eerste kruispunt in Vechmaal. U 
gaat linksaf richting Sint-Pieterskapel (=Brugstraat). Een stukje verderop ligt op 
de driesprong aan uw rechterhand Herberg de Horne, hier slaat u rechtsaf de 
Heurnestraat in. U ziet "De Heerlijkheid Satenbergh" voor u liggen (zwart-wit 
gestreepte poorten).  

 


