
Hasselt - Japanse tuin 

 

De Japanse Tuin in Hasselt is de grootste van zijn soort in Europa, de plek bij uitstek om 

de Japanse cultuur ten volle te beleven.  

De geschiedenis van de tuin gaat terug tot in het jaar 1985, het moment waarop de stad 
Hasselt en de Japanse stad Itami een vriendschapscharter ondertekenden, waardoor de 
twee ‘zustersteden’ werden. 

Op voorstel van Itami, streefde men naar een blijvende symbolische aanwezigheid van beide 
culturen in de twee zustersteden. Hasselt besloot om een torenbeiaard te schenken en Itami 
bedacht het idee van een Japanse tuin in Hasselt. 

Oorspronkelijk zette een Japanse tuin aan tot meditatie en bezinning en dat is in Hasselt 

niet anders. Wie rust zoekt, kan hier een bankje vinden om naar de watervallen te 

luisteren, de koivissen te bezichtigen en voederen, te picknicken of rustig rond te 

wandelen en te genieten van het wisselende uitzicht. Soms kan je ook de vredesbel 

horen luiden. Sinds 2016 heeft de vredesbel een vaste plaats in de tuin.  

Daarbovenop zijn er elke maand ook tal van activiteiten die open staan voor het publiek. 

 

Praktische info Japanse tuin Hasselt 

Adres:  

Gouverneur Verwilghensingel 15 , 3500 Hasselt  
011 23 52 00 (Japanse Tuin) 

011 23 96 66 (Administratie) 
japansetuin@hasselt.be  
www.japansetuin.be 

 
Inkom 

We vragen aan iedereen om op voorhand een ticket te reserveren, dit kan enkel online. 
Iedere bezoeker heeft een ticket nodig, ook wie een abonnement, een gratis toegang, … 
heeft. 

Er zijn 2 tijdsloten beschikbaar: 

• Voormiddag van 10u tot 13u30 
• Namiddag van 13u30 tot 17u00 met laatste toegang om 16u30, daarna sluit de 

poort. 

Per tijdslot is er een limiet ingesteld van 500 bezoekers. 

Prijs voor 65+: 4,5 euro 

Geen honden toegelaten! 

Bereikbaarheid 

Je kunt met de trein naar Hasselt en van het station met de lijnbus naar de Japanse 

Tuin.  

Met de auto 

tel:011%2023%2052%2000
tel:011%2023%2096%2066
mailto:japansetuin@hasselt.be
https://www.visithasselt.be/nl/japanse-tuin


• Je kan gratis parkeren op onze parking langs de Gouverneur Verwilghensingel. 
• Ons adres is niet te vinden op de GPS. Vul dus best "Gouverneur Verwilghensingel 

13" in. Dat is het adres van Schaatsbaan Schaverdijn en Sport Vlaanderen 
Hasselt. 

• OPGELET: Neem NIET de ventweg na het kruispunt G. Verwilghensingel/Elfde-

Liniestraat maar neem WEL de ventweg in de bocht, dit is de weg die naast de 
Gouverneur Verwilghensingel loopt. 

• Daarna is het nog zo'n 20 meter verder aan je rechterkant.  Rijd door de Japanse 
rode poort (torii) en daar vind je onze parking. 

• Ben je al aan de grote volgende verkeerslichten? Dan ben je te ver. Maar je kan 

hier rechts afslaan richting centrum Hasselt (Koning Boudewijnlaan) en aan de 
lichten opnieuw rechtsaf, hier kan je parkeren op parking “Koning Boudewijnlaan 

parking - Hawaii”. 

Rolstoeltoegankelijk 

Alle paden zijn breed én toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Enkel de stapstenen voor 
de waterval en de weg naar het theehuisje op de heuvel zijn niet bereikbaar. 

Zit er toch een helling tussen waarop je wat hulp kan gebruiken? Geef een seintje en we 

komen je meteen helpen! 

De Japanse Tuin beschikt over een mindervalidentoilet. 

• Gebruik het alternatieve pad om de stapstenen aan de waterval te omzeilen. 
• Reserveer op voorhand een van de 2 beschikbare rolstoelen indien nodig: dat 

maakt je bezoek comfortabeler. Als je alleen met de rolstoel wilt komen is dit 
perfect mogelijk, je krijgt van ons gratis een begeleider als je dat wilt. 

 



 

 

 

 


