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Hasselt: Verhalen op de boulevard 
 
Een tochtje over de Groene Boulevard, aangelegd op de 
vroegere stadswallen, is een uitstekende manier om een 
eerste indruk van Hasselt te krijgen. Op deze stadsring zijn er 
tal van beelden met een eigen verhaal. Bovendien heb je 
een goed zicht op de eerder kleine stadskern. We brengen je 
in het centrum langs musea, gezellige pleinen, terrasjes en al 
de winkelstraten. Zelfs een vergeten binnentuin laten we je 
ontdekken. We hebben ook informatie toegevoegd over de 
Japanse Tuin en de abdijsite van Herkenrode.  
Tip: in 2020 heropende Z33, Het huis voor actuele kunst. 
Zeker de moeite voor een bezoek! Er is dus een heleboel te 
beleven. 
 
Hasselt werd voor ’t eerst vermeld in 1165, toen als 
Hasaluth, een verwijzing naar hazelaren of een 
hazelarenbos. Toen was het nog een klein dorpje aan de 
Helbeek, gelegen op de kruising van twee wegen. Al in het begin van de 13de eeuw kreeg de stad een vrijheidskeur. Daardoor 
verwierf ze het recht om versterkingen te bouwen. In de volgende eeuwen ontwikkelde de stad zich geleidelijk tot het 
bestuurlijke en economische centrum van het oude graafschap Loon. In 1839 werd Hasselt hoofdstad van Limburg. Van op de 
binnenste stadsring, beter gekend als “groene boulevard” dringen we het hart van de stad binnen.  
 
➢ Afstand: 4,8 km 
➢ Vertrek: Station, Stationsplein, Hasselt 

voor wie met de auto komt: K. Dusartplein (‘3’ op de kaart) 
➢ Aard: stadswandeling 
➢ Rolstoel/kinderwagen: geschikt 
➢ Bewegwijzering: geen  
➢ Dienst Toerisme: Maastrichterstraat 59, website: www.visithasselt.be  

 
Met de auto naar Hasselt 
Gratis parkeren is niet mogelijk in het centrum van Hasselt.  
Raadpleeg de verschillende mogelijkheden om voordelig je auto te parkeren op de volgende pagina: 
www.hasselt.be/nl/vlotnaarhasselt   
 
Betalend parkeren nabij de wandelroute 
Dit kan ondergronds op het Kolonel Dusartplein. Meer info over tarieven: www.q-park.be/nl-be/parkeren/hasselt/ 
Gps-adres inrit: Groene Boulevard, 3500 Hasselt 
Gps-coördinaten: N 050°55'51.70"    E 005°20'39.44" 
Het is een grote parking (800 plaatsen). 
De wandelroute kan je vervoegen vanaf punt 3. Dat is het kruispunt met de Maastrichterstraat (aan apotheek De Voorzorg).  
 

> Legende:   = wegwijzer     = bezienswaardigheid 

 

 
Overnachten in Hasselt? 
We hebben een selectie gemaakt van de leukste en meest bijzondere verblijven. Bekijk de lijst via 
 

https://www.reisroutes.be/blog/hasselt/hotels-verblijf-hasselt/ 
 

http://www.reisroutes.be/
http://www.visithasselt.be/
http://www.hasselt.be/nl/vlotnaarhasselt
http://www.q-park.be/nl-be/parkeren/hasselt/
https://www.reisroutes.be/blog/hasselt/hotels-verblijf-hasselt/?utm_source=reisgids_hasselt_reisroutes&utm_medium=reisgids&utm_campaign=hotels
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Routebeschrijving 
 

 Vanaf het station wandel je door de Bampslaan richting centrum.  
 

 Kruis de “groene boulevard” (hier De Schiervellaan) en stap naar rechts. Een eind 
verder ben je op het groenste deel van de kleine stadsring, met het indrukwekkende 
standbeeld van de Boerenkrijg.  Ietwat verscholen achter het kunstwerk “Paardenkracht”, 
met drie steigerende paarden, begint de Nieuwstraat (officieel: Koning Albertstraat), één 
van de belangrijkste winkelstraten. 
 

  Het standbeeld van de Boerenkrijg, opgericht in 1898, herinnert aan de definitieve 
nederlaag van de Boeren tegen de Sansculotten op 5 december 1798 bij het Kapel van 
Hilst, op een paar kilometer van hier. 

 

  Het fraaie kunstwerk “Paardenkracht”, bij de ingang van de 
Nieuwstraat, is van de hand van Jan Desmarets, die hiermee de kracht en de 
energie van de Hasselaren wilde symboliseren.  
 
Bij het kruispunt met de Toekomststraat en de Sint-Jozefstraat heb je links 
de grote torens van de TT-wijk in het vizier, met op de onderste verdieping 
een winkelcentrum. Net na dat kruispunt ligt rechts het Virga-Jessecollege 
en wat verder “het Moederhuis”. Niet veel verder wacht aan de rechterzijde 
van de kleine stadsring wat nog rest van het klooster van de Zusters 
Clarissen. 
 
Wat verder op de Guffenslaan staat ook zuidpoolreiziger Adrien de Gerlache te kijken. Hij werd geboren in Hasselt in 1866. 

 

  Ontzettend veel Limburgers openden voor ’t eerst hun ogen in “het 
Moederhuis”, een materniteit uit 1912 die later werd omgevormd tot 
een school voor vroedvrouwen. In 2011 heeft de Hogeschool PXL 
Healthcare er haar intrek genomen. Zo heeft het gebouw een eeuw na 
zijn oprichting weer wat van zijn oorspronkelijke functie teruggekregen. 
 

  In Hasselt waren de Zusters 
Clarissen eigenlijk medestanders van 
voormalig VRT-weerman Armand Pien, 
die liefst mooi weer voorspelde. Talrijk 
waren de inwoners van Hasselt die 
met een mandje eieren (of ander 

voedsel) kwamen aankloppen bij de zusters in het klooster (het Monasterium van de 
Clarissen en Coletinen) met de vraag om te bidden voor mooi weer op een bepaalde dag. Het 
“eieren brengen naar de Clarissen” was een Hasseltse traditie bij uitstek die nu helaas tot het 
verleden behoort. Wat nog rest van het klooster van de zusters Clarissen is opgenomen in 
een seniorencampus. De voormalige kapel, die een prachtige vergaderzaal/expositieruimte is 
geworden, kan gehuurd worden. 
 

 Het eerstvolgende belangrijke kruispunt is dat bij het Kolonel Dusartplein. Rechts 
achteraan op het plein herinnert een muur, aan de voormalige Kazerne genoemd naar Commandant Hoebanx, een van de 
bevelhebbers van het Elfde Linieregiment. Op dit plein zie je ook nog een oorlogsmonument. 
 
Neem hier de Maastrichterstraat links (bij apotheek De Voorzorg). Zo kom je bij het Refugiehuis met ervoor het beeldje van 
een soldaat: ‘De Piot’.  

http://www.reisroutes.be/
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  Het refugiehuis van Herkenrode was het ‘Stadspaleis’ en 
veilig onderkomen van de zusters van de abdij van Herkenrode 
(zie einde van deze gids). Dit was het eerste stenen gebouw van 
Hasselt en werd opgetrokken halfweg de 16de eeuw. Er was ook 
een tiendenschuur waar ze de 'belastingen' bewaarden. 
Landbouwers moesten zo een tiende van hun opbrengst als 
belasting betalen en dat werd dan hier ondergebracht. Na de 
Franse Revolutie werd het gebruikt als kazerne en daardoor staat 
er nu een beeldje van een soldaat bij het gebouw. Het kreeg nog 
verschillende functies.  
Nu is het eigendom van UHasselt, die er het rectoraat en enkele 
faculteiten zal in onderbrengen. De rest van de site wordt 
omgevormd naar appartementen en een groene binnentuin. 
 
Wat verder in de straat ligt links ‘Het Stadsmus’. Dit is het stadsmuseum waar je de geschiedenis van Hasselt op een 
interactieve manier kan beleven. Er is een aparte rondleiding voor kinderen met audiogids. Meer info op www.hetstadsmus.be  
 
Bij het refugiehuis neem je de Persoonstraat. Op het einde stap je naar rechts en je komt zo bij een kruispunt met de 
Badderijstraat. Het traject gaat via die Badderijstraat maar eerst willen we je uitnodigen om het Begijnhof binnen te stappen. 
Nu is dit het onderkomen van Z33. Na je bezoek aan het Begijnhof, dat 
je alleen kan verlaten via dezelfde poort (binnenkort komt er nog een 
tweede doorgang naar de Witte Nonnenstraat), moet je naar de 
Badderijstraat. Bijna op het einde kom je bij de bibliotheek. Daar ben je 
aan punt 4 aangekomen.  
 

  Z33 – Huis voor actuele kunst biedt ruimte en creativiteit aan 
kunstenaars van hedendaagse kunst. Heel wat van deze gebouwen zijn 
ingenomen door hun kunstprojecten en tentoonstellingen.  
Meer informatie op www.z33.be  
 

 Voor het moderne gebouw van de Bibliotheek Hasselt Limburg ga 
je links in de Witte Nonnenstraat kunt, waar het Jenevermuseum zijn deuren voor je opent. 
 

  Vanaf de 17de eeuw werd jenever een populair drankje in de Lage Landen. Met 
zijn vele stokerijen en bijhorende activiteiten speelde Hasselt hierin een hoofdrol. 
Het hoogtepunt van de jeneverindustrie situeerde zich net na het midden van de 
19de eeuw, toen er in Hasselt 26 jeneverstokerijen waren. In één ervan, 
jeneverstokerij Stellingwerff is nu het Jenevermuseum gehuisvest. Je kunt er het 
productieproces van volgen en diverse jenevers proeven. Regelmatig wordt hier nog 
jenever gestookt in authentieke apparatuur want alles werkt nog.  
Meer info op www.jenevermuseum.be  
 

 Aan het kruispunt met de Demerstraat volg je deze naar links. Mocht je 
rechtdoor stappen dan beland je bij het Modemuseum. 
 

  De huidige gebouwen van het Modemuseum dateren uit 1868, maar al sinds 
1626 werd er hier aan ziekenverzorging gedaan. Sinds 1995 heeft mode er de 
bovenhand met tijdelijke tentoonstellingen.  
Meer info op www.modemuseumhasselt.be  
 

http://www.reisroutes.be/
http://www.hetstadsmus.be/
http://www.z33.be/
http://www.jenevermuseum.be/
http://www.modemuseumhasselt.be/
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In de Demerstraat wandel je langs het Demermanneke en ga verder tot aan de Walputstraat. Deze 
straat herken je door de oude hoedenetalage op de hoek van die straat. Dat is punt 6 op de kaart.  
 

 De Walputstraat rechts brengt je naar de achterzijde van het Stadhuis. Aan het pleintje ga je 
links naar de Lombaardstraat, die je naar links volgt. Het oude stadhuis zie je op het volgende plein. 

 

  Het Hasseltse Stadhuis werd in de 17de eeuw 
opgetrokken in Maaslandse reniassancestijl; ongeveer 
anderhalve eeuw later werd het in gerenoveerd in 
laatclassicistische stijl.  
 

 Kruis de Demerstraat naar de Botermarkt. Op het kruispunt beneden, met 
links de Zuivelmarkt en haar gevarieerde horeca-aanbod, loopt je route rechts 
naar de Fruitmarkt en de Sint-Quintinuskathedraal. 
 
Er zijn twee mogelijkheden of je loopt rondom de kathedraal of je gaat de 
kathedraal binnen via de zij-ingang en neemt de tegenoverliggende zijdeur als 
uitgang. Bij die uitgang ben je op punt ‘8’ op de kaart. Is het niet duidelijk of ben je 
je oriëntatie kwijt dan zal wellicht de kaart je verder helpen.  
 

  De Sint-Quintinuskathedraal kreeg 
haar huidige uitzicht in de 15de en 16de 
eeuw, maar de oorsprong ligt ergens in het 

midden van de 13de eeuw. Onder de kunstwerken dienen zeker vermeld: koorgestoelte 
uit 1549, een koorlezenaar uit 1536, heiligenbeelden vanaf de 15de eeuw, tal van 
kunstwerken vanaf de 16de eeuw. De belangrijkste kerkschat is de oudste 
torenmonstrans ter wereld (uit 1286), maar die wordt tentoongesteld in Het Stadsmus. 
 

 Bij het verlaten van de kathedraal ga je naar links en je komt zo bij het 
Borrelmanneke, punt K op de kaart.  
 

Op dit plein met zijn vele straten is het 
even opletten en kan je 3 kanten uit.  
1° de Dienst Toerisme is hier maar 100 
meter vandaan, de straat links van het TT Center nemen als je bij het 
Borrelmanneke staat (Maastrichterstraat 59).  
2° is er een mooi binnenpleintje te ontdekken (niet op zondag). Bij het 
huisnummer 38 (naast Dille & Kamille) kan je naar het binnenhof wandelen.  
3° vervolg van de wandeling gaat bij het Borrelmanneke naar rechts: 
Maastrichterstraat. Deze brengt je op de Grote Markt. 
 

  Een vertegenwoordiger van de jeneverindustrie ontbreekt niet in het 
lijstje bekende Hasseltenaars: het Borrelmanneke zit hier op een os. De 
aanwezigheid van dit dier is niet vreemd: de pulp van het tot jenever gestookte 
graan werd eeuwenlang aan ossen en varkens gevoederd. 
 

  De Grote Markt van Hasselt is één van de grootste terrassen van 
Vlaanderen. Je wordt er opgewacht door Hendrik en Katrien, het eerste 
inwonerspaar van Hasselt, gezellig zittend op een bankje 

http://www.reisroutes.be/
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 De wandeling gaat veder in de straat rechts langs de apotheek (Kapelstraat). Deze apotheek is ondergebracht in ’t Sweert, 
het oudste huis van de stad. Deze straat is vaak beschouwd als de wat chiquere winkelstraat omwille van de duurdere 
modezaken. Plots sta je bij de Virga Jessebasiliek, met op het pleintje een standbeeldje van een zittende “Langeman”. 
 

  De Virga Jessebasiliek dateert uit 1729; ze wordt vooral bezocht omwille van het miraculeuze 
beeld van de Virga Jesse uit 1345. Je moet het op het pleintje stellen met een bronzen beeldje van de 
Langeman, een werk van de befaamde Hasseltse kunstenaar Robert Vandereycken, want de échte 
Langeman is moeilijker te vinden. Die komt enkel om de zeven jaar naar buiten én bij Blijde Inkomsten. 
Deze historische reus (15de eeuw) in volle wapenuitrusting deelt dan erwtensoep uit op dit pleintje; 
een traditie die mogelijk steunt op het feit dat er vroeger behoorlijk wat erwtenteelt was rond Hasselt. 
In Het Stadsmus kan je via kijkgaatjes een blik werpen op de echte reus.  
 

 Tegenover het kerkpleintje loop je door de Onze-Lieve-Vrouwstraat en rechtdoor in de 
Zwanestraat, vervolgens links in de Lombaardstraat en dan spoedig rechts in de Schrijnwerkersstraat. 
Het straatje mondt uit tegenover de Minderbroederkerk, beter gekend als ‘de Paterkeskerk’. Op het 
nummer 10 van de Minderbroederstraat kan je terecht in bakkerij Depaifve, waar nog Hasselts 
speculaas gebakken wordt volgens de oude traditie. 
 

  In een populariteitspoll zou zelfs een bekend hedendaagse politicus het moeten afleggen tegen 
Valentinus Paquay (1828-1905), zalig verklaard in 2003 en beter gekend als het Heilig Paterke. Hij kan 
bezocht worden links vooraan in de Minderbroederkerk. Er is eveneens een klein museum over zijn 
levensverhaal. Hij heeft zelfs een website: www.heiligpaterke.com  
 

 Als je uit de kerk komt naar rechts in de Minderbroederstraat en rechtdoor in de Dorpsstraat naar een pleintje, waar je 
opgewacht wordt door Hendrik van Veldeke, jaar in jaar uit zittend op een koude steen in een parkje op het pleintje met de 
mooie Hasseltse naam Reddelberg. 
 

  Hendrik Van Veldeke, de “vader der Dietsche dichters 
altegader”, werd rond 1140 geboren in Veldeke, een gehucht van 
de Hasseltse deelgemeente Spalbeek. Zijn belangrijkste werk is de 
Sint-Servaaslegende, geschreven in versvorm in de taal van het 
volk, het Diets. Een ander gekend werk van zijn hand is de 
ridderroman “Eneïde”, neergepend in het Nederduits. 
 
Achter het standbeeld van Van Veldeke ligt de bruine kroeg 
Cambrinus.  In het kader van Unie Hasselt-Genk heeft de Belgische 
kunstenaar Rinus Van de Velde (!) een monumentale 
houtskooltekening gemaakt geïnspireerd op het volkscafé. Die 
tekening hangt nu in de inkomhal van het stadhuis 't Scheep. 
 

 Je wandeling over de Groene Boulevard vervolgt over de 
Thonissenlaan, naar links. Het grote bruine bakstenen gebouw wat verder is de “Kunstzaal Onder de Toren”, bekend uit de 
beginjaren van de kleinkunst. 
 

  Wat er tussen 1950 en 1970 in “Zaal onder de Toren” gebeurde lag eigenlijk in het verlengde van wat Van Veldeke deed, 
die trouwens ook minstreel was. In die periode waren hier herhaaldelijk optredens en opnames (voor Radio Limburg) van Miel 
Cools, Jos Ghysen en Louis Verbeeck. Ook Jacques Brel maakte hier zijn eerste opnames. 
 
Zo kom je algauw bij punt 2 op de kaart. De treinreizigers gaan hier naar rechts, naar het station. De anderen beginnen te lezen 
vanaf punt 2 in de beschrijving. Eerst gaan zij nog een heel eind rechtdoor met als eerste het monument van de Boerenkrijg.  

http://www.reisroutes.be/
http://www.heiligpaterke.com/
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BUITEN DE WANDELROUTE 
 

Japanse tuin 
 
Je bent op zoek naar een rustige groene zone? Dan is dit de 
locatie bij uitstek in hartje Hasselt. Alhoewel de tuin langs de 
ringweg ligt heb je weinig last van het geluid. Met zijn 25.000 
m² is het de grootste Japanse tuin van Europa en is al meer 
dan 25 jaar oud (1992).  
De talrijke watervallen en het vele groen duwen het 
autogeluid weg. En dat is ook de bedoeling, in een Japanse 
tuin is het geluid van water heel belangrijk. Net zoals stenen 
belangrijker zijn dan het aanwezige groen. Groen vergaat, 
stenen blijven. De stenen van deze tuin komen uit het Ötztal 
(Oostenrijk), meer dan 3000 ton. 
 
Een Japanse tuin zit vol symboliek. Een paar voorbeelden. 
Het pad naar het woonhuis ligt er niet comfortabel bij, dat 
heeft een bedoeling want zo moet je zich concentreren op je 
voeten en moet je alle andere gedachten bannen.  
Het meest heilige deel is de grote waterval. Het pad maakt 
daar dikwijls een hoek van 90 graden. Ook dat heeft een 
bedoeling. Omdat slechte goden hun voeten niet kunnen 
opheffen en geen hoeken van 90 graden kunnen nemen is 
het voor hen niet mogelijk om bij dit heilige deel te komen. 
 
Het landschap in een Japanse tuin is licht glooiend, ook hier. 
De hellingen zijn kunstmatig aangelegd want in een Japanse 
tuin mag je er nooit dwars doorheen zien. Het moet bestaan 
uit aparte delen. 
De bomen die er origineel stonden werden behouden want 
er zou een god in kunnen wonen. Eentje ging er dood tijdens 
de werken. Er werd een nieuwe naast gepland want als de 
dode boom omvalt dan kan de god verhuizen naar de 
nieuwe boom. 
 
In de tuin staat een theehuis en een ceremoniehuis. Dat 
laatste kan je bezoeken. Beiden zijn opgebouwd uit originele materialen met aandacht voor gewoontes en symbolen.  
De vredesbel werd geplaatst in 2016 naar aanleiding van 150 jaar vriendschap tussen België en Japan. 
 
Praktisch 
Website: www.visithasselt.be  
Adres: Gouverneur Verwilghensingel 23, 3500 Hasselt 
Gps-coördinaten: N 050°56’6.96”    E 005°21’26.64” 
Geopend van 1 april t/m 31 oktober (sluitingsdag: maandag) 
 
 

Overnachten in Hasselt? 
We hebben een selectie gemaakt van de leukste en meest bijzondere verblijven. Bekijk de lijst via 
 

https://www.reisroutes.be/blog/hasselt/hotels-verblijf-hasselt/ 

http://www.reisroutes.be/
http://www.visithasselt.be/
https://www.reisroutes.be/blog/hasselt/hotels-verblijf-hasselt/?utm_source=reisgids_hasselt_reisroutes&utm_medium=reisgids&utm_campaign=hotels
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Abdijsite Herkenrode 
 
In de 12de eeuw werd hier de eerste steen gelegd van wat ooit een prestigieuze en 
invloedrijke vrouwenabdij zou worden. Adellijke dames, zusters van de cisterciënzerorde, 
zwaaiden hier meer dan 600 jaar de plak. De Franse Revolutie maakte een einde aan hun 
deels rumoerige en vooral succesvolle verhaal. De zusters moesten vertrekken en het verval 
van de kloostergebouwen en kerk werden een feit. Het abdissenkwartier blijft echter nog 
steeds bewoond door de achtereenvolgende eigenaars. In 1998 kocht de Vlaamse Overheid 
de abdijsite en het omliggende 100 hectaren groot natuurgebied.  
 
Herita kreeg de abdijsite in erfpacht en begon aan de restauratie. De bedoeling is dat de 
gerestaureerde ruimtes een nieuwe invulling krijgen. Zo kan je in het koetshuis en de 
bijhorende stallingen een belevingscentrum bezoeken. Met de audiogids leer je op een leuke 
en interactieve manier de geschiedenis van de abdijsite kennen. Elke abdis doet haar verhaal 
voor de periode dat zij het voor het zeggen had. En soms is dat wel een alles behalve sober 
leven. Sappige verhalen over hun drang naar macht en rijkdom zijn niet uit de lucht 
gegrepen. Zowel jong als oud zullen geboeid zijn door dit belevingscentrum. 
 

 
 
Bezoek zeker ook de Kruiden- en Inspiratietuin. Normaal verwacht je 
bij een abdij een kruidentuin. Ook dat is hier niet anders maar de 
kruiden en andere planten zijn ondergebracht in meer dan 10 
verschillende tuinkamers. Het is een oase van rust. Je wandelt er vrij 
tussen tuinen die je wellicht ook zullen inspireren. Opvallend is de 
creatieve manier waarop water gebruikt is. En als je van dit alles 
dorst gekregen hebt dan kan je zeker terecht in het 
bezoekersonthaal voor een smaakvol lokaal biertje met de namen 
Vesper, Cister en Noctis.  
 
Praktisch 
Website: www.abdijsiteherkenrode.be  
Adres: Herkenrodeabdij 4B, 3511 Hasselt 
Gps-coördinaten: N 050°57’14.5”   E 005°16’50.5” 
Er is een grote gratis parking bij de abdijsite. Er zijn voldoende wegwijzers. 
Kom je met de fiets? De abdijsite ligt tussen knooppunt 94 en 95, het bezoekersonthaal is eveneens een fietscafé. 
 
Openbaar vervoer: vanaf het treinstation Hasselt bus 51 (Heusden) nemen en uitstappen aan de halte Herkenrode 
(Herkenrodedreef), dan is het nog 1 km te voet naar de abdijsite. 
In het weekend, op feestdagen en tijdens de schoolvakanties rijden de bussen H01 en H10 tot op de parking van het domein. 
Meer info op www.delijn.be  
 

http://www.reisroutes.be/
http://www.abdijsiteherkenrode.be/
http://www.delijn.be/

