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Vertrekpunt van de wandeling:
Station Hasselt

1

in 1334 een kapel stond. Tijdens WOII werd de kerk
en de omgeving verwoest door een V1-bom. Hierbij
kwamen 16 mensen om het leven. In 1951 werd de
kerk heropgebouwd en sinds 1998 mag zij de benaming ‘basiliek’ dragen. De grootste kunstschat
die de basiliek bezit is het Virga Jessebeeld (Mariabeeldje) uit de 14e eeuw. Het beeld werd na het
bombardement in WOII praktisch ongeschonden
van onder het puin gehaald. Er zijn dan ook verscheidene mirakels aan verbonden, o.a.: het kindje
van de Morin.

Wandel het station uit en sla rechtsaf op het Stationsplein. Wandel verder naar de Bampslaan. Halverwege
zie je aan je linkerkant Villa Verbeelding.
In dit fraaie herenhuis staat leesplezier centraal, verhalen en sprookjes komen er tot leven. In elke kamer
word je ondergedompeld in een ander literair thema. Ontdek de Wonderkamer of ga op ontdekkingsreis in de Sprookjeskamer.

2

3

4

Ga op het einde van de straat rechts de hoek om en
steek de Schiervellaan (RO) over aan het zebrapad
(voor de supermarkt). Wandel een paar meter naar
rechts en ga de eerste straat links in, Ridder Portmanstraat.
Deze straat loopt verder in de Havermarkt. Enkele
meter verderop tref je aan je linkerzijde het oude
postgebouw aan. Wandel binnen in het Peterseliesteegje via de sierlijke houten deur. Bewonder er
De Leesmuur, een kunstwerk van de Hasseltse kunstenaar Pierre Dujardin. Het werk stelt de geschiedenis voor van het Koninklijk Hasselts Leesgezelschap.
Loop het steegje uit, je komt in de Kapelstraat.

Het Virga Jessebeeldje wordt meegedragen in de
Virga Jesse-ommegang die sinds 1682 om de zeven jaar in de maand augustus door de straten van
Hasselt trekt. De ommegang brengt duizenden toeschouwers op de been.
Ga rechtdoor en je arriveert op de Grote Markt. Bewonder op de hoek aan je rechterzijde het prachtige gebouw, dit is apotheek ’t Sweert, het oudste
gebouw van Hasselt.
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(Opgelet: het Peterseliesteegje is enkel open van
maandag tot zaterdag. Wanneer het steegje gesloten is, sla dan na de Ridder Portmanstraat de eerste
straat links in, Maagdendries. Ga daarna naar rechts
en je bent in de Kapelstraat).

Apotheek ’t Sweert was vroeger een herberg en bestond reeds in 1462. Zijn huidig uitzicht kreeg het
gebouw in 1659. Het is opgetrokken in Maaslandse
vakwerkstijl. Sinds 1713 doet het dienst als apotheek.
De naam “’t Sweert” komt van het uithangbord dat
een zwaard toont in een gehandschoende vuist, het
symbool van de apothekers.

Sla rechtsaf en wandel verder. Voor je, aan je rechterzijde, schittert de Virga Jessebasiliek in al haar
glorie.

Sla even rechtsaf en ga het oudste koppel van
Hasselt, Hendrik en Katrien, begroeten op hun
bankje op het plein, schuin over de apotheek.

5

De Virga Jessebasiliek en
de Virga Jessefeesten
Deze kleine, gezellige kerk, in het centrum van de
stad, werd vroeger de Onze-Lieve-Vrouw kerk genoemd. Ze werd in 1727 gebouwd op de plaats waar

Het beeld Hendrik en Katrien van de Stevoortse
kunstenaar, Marc Cox, heet officieel ‘Luisteren
naar de beiaard’ maar het is in heel Hasselt bekend
onder de naam ‘Hendrik en Katrien’, het oudste
koppel van Hasselt. Zo genoemd naar het eerste
inwonerspaar van de stad. Het is het symbool van
de jeugd die kijkt naar de toekomst.

Volgens de legende zat een
Boheemse vrouw voor het
raam van de bovenverdieping
terwijl haar kindje speelde
op de zolder. Het keek naar
beneden en viel uit het raam
op de straatstenen. Voorbijgangers zouden het levensloze
lichaampje voor het beeld van
O.L.V. in de kapel hebben gelegd. Het kind kwam wonder
boven wonder weer tot leven.

Reeds in de 16e eeuw had er
jaarlijks in Hasselt een Mariaprocessie plaats. Tijdens de
Hollandse bezetting (van 1675
– 1681) kwam hier abrupt een
einde aan. Na de bezetting, in
1682 (het zevende jaar na de
laatste processie), werd er besloten om de processie nieuw
leven in te blazen. Sindsdien
heeft de ommegang om de
zeven jaar plaats. De volgende Virga Jessefeesten hebben
plaats in 2024.
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Ga linksaf, Hoogstraat en vervolgens rechtsaf,
Fruitmarkt. Wandel verder aan je linkerzijde is er
een pleintje met een paar bankjes en ervoor zie je
het beeldje van een ruiter op zijn paard. Dit stelt
Arnold IV, graaf van Loon voor. Hij was één van de
belangrijkste figuren voor de stad.
In 1232 ondertekende hij het vrijheidscharter waarin hij Hasselt dezelfde stadsrechten toekende als
Luik.

7

Wandel rechtsaf, Kortstraat. Je ziet de imposante
Sint-Quintinuskathedraal en het Beiaardmuseum
aan je linkerzijde.

Om de benaming stad te dragen diende de nederzetting
aan twee essentiële voorwaarden te voldoen: er moest
een markt zijn en er moesten
beschermde stadsmuren zijn.
De plaats van het beeld, op
de Fruitmarkt, was vroeger de
Grote Markt en hier stond ook
de eerste vestingstoren.

De Sint-Quintinuskathedraal, van
kerk tot kathedraal
De imposante toren van de Sint-Quintinuskathedraal
domineert het stadsbeeld. De kathedraal is de
hoofdkerk van het bisdom Hasselt en behoort
sinds 1933 tot het bouwkundig erfgoed. Het onderste gedeelte van de toren is opgetrokken in ijzerzandsteen, in romaanse stijl, en is het oudste gedeelte van de kerk. Het dateert uit de 11e eeuw. De
kathedraal bezit ook de oudste bekende monstrans
ter wereld (momenteel is deze ondergebracht in
Het Stadsmus) en ze herbergt ook het Beiaardmuseum.

8

Stap verder door, de Kortstraat loopt over in de
Vismarkt. Wandel rechtdoor (hou rechts aan) tot in
de Maastrichterstraat. Op de splitsing sla je linksaf.
Enkele meter verderop aan je linkerzijde, naast Dille
& Kamille, sla je links het Kadettensteegje in. Dit is
het ideale moment om van een ijsje te genieten op
een bankje in de tuin van het Kadettensteegje.

9

Wandel het Kadettensteegje door, aan je linkerzijde
zie je het Kadetjesplein. Stap naar rechts. Wandel
verder, je komt terug in de Maastrichterstraat.
(Nood aan nog extra info over de stad? Steek even
verderop aan je linkerzijde het pleintje over, je vindt
er het Bureau voor Toerisme).

De Sint-Quintinuskathedraal is
de enige kathedraal in België
die het rechtstreeks van gewone parochiekerk geschopt
heeft tot kathedraal zonder
eerst basiliek of collegiale
kerk te worden genoemd.

10

Ga terug tot op de uitgang van het Kadettensteegje
en wandel naar links. Ga rechtdoor tot op de splitsing. Voor je aan de overkant duikt een groot wit
gebouw op, Het Stadsmus.
In dit 3-verdiepingen tellende gebouw huist het
stadsmuseum. Hier ontdek je de geschiedenis van
de stad en haar inwoners.

11

Voor het gebouw sla je rechtsaf, Guido Gezellestraat. Wandel rechtdoor tot het einde en op de
hoek ga je rechts, steek aan het zebrapad de straat
over en ga aan de overkant naar links.
Wandel verder en ga de eerste straat rechts in,
Windmolenstraat. Wandel, na enkele meters, links
het Guldensporenplein in en volg deze weg tot de
Maastrichtersteenweg.

12

Ga rechtdoor en neem de eerste straat links,
Willekensmolenstraat. Even verderop bij de splitsing (aan je rechterzijde Café Den Drossaerd) ga je
linksaf, Kapermolenstraat (aan je rechterzijde ligt
het Sint-Jansplein.

13

Wandel rechtdoor over het kruispunt met de
Congostraat tot het volgende kruispunt. Ga op het
kruispunt naar rechts en steek aan het zebrapad de
weg over. Ga links en dan iets verderop neem je aan
je rechterzijde het trapje naar beneden. Ga links de
brug onderdoor en daarna rechtsaf.

14

Vervolg je weg langs de Elfde Liniestraat en steek
rechts het zebrapad over. Wandel door en neem
de tweede straat rechts (aan je rechterzijde Eddy’s
Broodjesbar). Wandel het Kapermolenpark in, aan
je linkerzijde zie je het skatepark en de speeltuin
en aan je rechterzijde het zwembad. Hou rechts
aan tot de splitsing, hier ga je naar links langs het
zwembad tot de tweede splitsing. Wandel naar
links. Ga rechtdoor. Aan de volgende splitsing heb
je de keuze, ofwel ga je even genieten van het uitzicht en dan ga je naar rechts ofwel vervolg je je
weg en neem je de weg aan je linkerkant.
Het Kapermolenpark is het 30 ha groot stadspark
van Hasselt en is dé recreatieplek van de Hasselaren. Het omvat een speeltuin, een vijver, een Finse
piste, een binnen- en buitenzwembad met golfslagbad en één van de grootste skateparken van de
Benelux.

Het ontstaan van Hasselt begint in de 7e eeuw. De naam is
afkomstig van het Germaanse
‘Hasaluth’ wat ‘hazelaarsbos’
wil zeggen. Hasselt behoorde
tot het Graafschap Loon. Door
zijn ligging, tussen Luik en het
hoge noorden, werd er veel
handel gedreven. Vanaf de 12e
eeuw kreeg de stad de naam
Hasselt en in 1839 werd ze
gebombardeerd tot hoofdstad
van de provincie Limburg.

5

In 2019 werd het park heraangelegd en sindsdien
heb je vanaf een 4 m hoge uitkijktoren, omringd
door het water van de Demer, een mooi uitzicht
op het park.

15

Vervolgens sla je rechtsaf en even verderop nog
eens naar rechts. Rechtdoor over het water en dan
linksaf. Aan de volgdende splitsing wandel je naar
rechts. Verderop zie je aan je linkerkant de ingang
van de Japanse Tuin.

Helemaal zen in de Japanse Tuin

6

De naam van het park is afkomstig van ‘kapermolen’, een
16e-eeuwse molen die aan de
Demer lag. Deze molen werd
in de 18e eeuw afgebroken.
In de jaren 30, toen het Albertkanaal werd gegraven, werd
het gebied gebruikt als stortplaats van geel Kempenzand,
waardoor er een tijdelijke
kunstmatige woestijn ontstond.

Dokter Louis Willems was een beroemd geneesheer (1822 – 1907). Hij is gekend in de hele wereld.
Hij was de voorloper van Louis Pasteur en ontdekte een vaccin tegen de veepest, een vreselijke besmettelijke longziekte bij runderen. Dokter Willems
was een legende in Hasselt. Hij was geneesheer,
chirurg, gemeente- en provincieraadslid.
Het beeld is van de plaatselijke kunstenaar Luc
Steegen en staat op de plaats waar vroeger in de
weide de proefdieren graasden.

21

De Japanse tuin is een lust voor het oog, een plaats
om helemaal tot rust te komen. Stap door de ‘torii’,
de Japanse poort en wandel door de tuin op de
muziek van het water. Volg de bochtige paden en
hellingen en laat je verrassen na elke bocht.
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Het Jenevermuseum huist in een voormalige kloosterhoeve, die omgevormd werd tot een stokerij.
Hier kom je alles, van a tot z, te weten over jenever. Het museum bezit een antieke stookinstallatie
waarmee nog steeds de huisjenever wordt geproduceerd naar een authentiek 19e-eeuws recept.
Goesting gekregen na je rondleiding? Proef dan in
het proeflokaal een heerlijk borreltje van deze godendrank. Je hebt er de keuze uit niet minder dan 140
verschillende jenevers. Keuze genoeg?

Breng een bezoek aan de tuin en geniet van al het
moois. Verlaat de tuin en ga naar rechts. Wandel
rechtdoor en neem het tweede pad links (over het
bruggetje). Ga rechtdoor tot de eerste splitsing
en wandel naar links over het bruggetje. Hou links
en aan de tweede splitsing wandel je naar rechts.
Steeds rechtdoor, aan de tweede splitsing ga je
linksaf (langs het skatepark).

Het Speculaasmannetje, van de kunstenares Kristien Praet, werd in 1986 geschonken aan de stad
door de Hasseltse Vereniging van brood- en banketbakkers ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan.

Op de kruising sla je rechtsaf en daarna rechtdoor.
Je bent terug aan Eddy’s Broodjesbar.
Wandel naar links en steek de weg over aan het zebrapad. Ga rechtdoor en neem het pad onder de brug
(zelfde pad als bij heenweg), steeds rechts aanhouden en het Koekerellenpad inwandelen aan je rechterkant (aan je linkerzijde zie je de Sportschool en
even verderop de Universiteit van Hasselt).
Loop verder en hou links tot aan de Martelarenlaan.
Sla linksaf (aan je linkerzijde zie je de Oude Gevangenis). Steek het zebrapad over en ga linksaf. Neem
na het woonzorgcentrum het eerste paadje aan je
rechterkant (naast de bibliotheek). Wandel rechtdoor en je komt in het Jeneverplein.
Wandel rechtdoor tot op de Witte Nonnenstraat.
Voor je zie je het standbeeld van Dokter Willems.

Sla rechtsaf en wandel enkele meters verder. Aan je
linkerzijde, recht tegenover het Borrelhuis, vind je
het Jenevermuseum. Verderop aan je rechterzijde
staat het Speculaasmannetje te blinken.

De Japanse Tuin is een gift
van de Japanse stad Itami aan
haar zusterstad Hasselt. In
1985 ondertekenden de beide
steden een vriendschapscharter.
Itami creëerde de tuin om de
Hasseltse bevolking kennis te
laten maken met de Japanse
cultuur en gebruiken en in ruil
schonk Hasselt de bevolking
van Itami een torenbeiaard
met 43 bronzen klokken. Dit
instrument was er nagenoeg
onbekend.

22

Keer terug tot aan de splitsing en ga linksaf. Wandel
de Witte Nonnenstraat door tot op het einde. Aan
de splitsing sla je rechtsaf, Badderijstraat. Wandel
tot op het einde en sla rechtsaf in de Zuivelmarkt. Op de hoek van de Badderijstraat en de Zuivelmarkt, aan je linkerzijde, zie je op de gevel een
prachtig staaltje van street art-kunst.
Dit meesterwerk is van Studio Giftig, het Nederlands kunstenaarsduo Kaspar Van Leek en Niels
van Swaemen. Het kreeg de naam Out of the cage
en stelt de vrijheid voor.
Zin om Hasselt op een andere manier te ontdekken? Volg dan de Street art-route en ontdek meer
dan 80 werken.

© visit Hasselt

In de 19e eeuw werd Hasselt
ook wel de hoofdstad van de
jenever genoemd. Hasselt en
omgeving telde in die tijd niet
minder dan 26 stokerijen.

Speculaas is oorspronkelijk
het restproduct van de vroegere jeneverstokerijen, nl.
verbrande of bruine suiker.
Hieraan werd door een bakker
bloem en vet toegevoegd. Later werden er ook nog andere
kruiden aan toegevoegd. De
authentieke Hasseltse speculaas is zeer zeldzaam geworden en kan je nog verkrijgen
bij “dePaifve”, een bakkerij in
de Demerstraat.

7
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Loop de Zuivelmarkt in. Neem aan je rechterzijde
een kijkje in het Oud Begijnhof. Aan de uitgang
ga je verder rechts. Aan de splitsing hou je rechts,
Bonnefantenstraat. Aan je rechterzijde zie je het
kunstencentrum, Z33. Wandel rechtdoor tot je opnieuw in de Witte Nonnenstraat belandt.
Het huidige begijnhof is het derde in de geschiedenis van Hasselt dat werd gebouwd. De huizen
zijn gebouwd rond een plein in V-vorm. Elk huisje
heeft zijn voortuintje. Tot 1886 leefden hier de begijntjes. In het midden van het plein zie je nog de
met klimop begroeide ruïne van de Sint-Catharinakerk uit 1753-54. Deze kerk werd op 11 mei 1944
volledig verwoest door een bombardement.
Momenteel vindt Z33, het kunstencentrum voor
actuele kunst, hier onderdak.

24

26

Sla rechtsaf even verderop zie je rechts de kerk en
het museum van het Heilig Paterke van Hasselt.
Ontdek in het museum en de grafkapel het verhaal
over het leven van het Heilig Paterke of pater Valentinus Paquay (1828 – 1905).

27

Neem de eerste straat links, Schrijnwerkersstraat.
Wandel deze door tot in de de Lambaardstraat. Aan
je rechterzijde bevindt zich het CIAP, het kunstencentrum in het voormalige Provinciehuis. Op het
kruispunt ga je rechtsaf in de Dokter Willemsstraat
en wandel je schuin tegenover het steegje binnen
via het huis van Dokter Willems, nr 28.

29

Sla de eerste straat links in, Geraetsstraat. Wandel
deze door en je arriveert opnieuw aan het station.

Iets eten of drinken (reserveren gewenst):

Het Modemuseum huist in een oud kloostergebouw. Je ontdekt er alles over de hedendaagse
mode vanaf 1750 tot nu.
Wandel verder tot de Q-parking aan je linkerzijde
en wandel naar links, Molenpoort. Loop door en
neem het eerste straatje rechts. Wandel rechtdoor, je komt in de Minderbroedersstraat naast
Het Magazijn.

Loop verder door de Ossekopsteeg tot in de Thonissenlaan. Ga linksaf en aan het zebrapad steek je de
laan over. Ga links en dan rechts (naast Pizzaria)
de Diestserstraat in. Wandel verder in de Koningin
Astridlaan.
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Loop verder tot aan het kruispunt met de Demerstraat. Ga rechtdoor in de Gasthuisstraat, aan je
rechterzijde zie je het Modemuseum.

25

28

Vele mensen kwamen bij Pater Valentinus biechten. Hij
had de gave om reeds vooraf
te weten wat de mensen kwamen biechten. Hij stond altijd
klaar om mensen te helpen.
In 2003 werd Pater Valentinus zalig verklaard. Vandaag
vinden nog duizenden mensen
soelaas bij het Heilig Paterke.



De Wasbar: ontbijten, lunchen of dineren terwijl je was
draait in één van de machines. Gespecialiseerd in bagels en
bagelburgers.
Grote Markt 14, 3500 Hasselt – 011 41 67 43



Het Magazijn: een gezellige brasserie in het centrum van de
stad met mooi binnenterras.
Minderbroedersstraat 9, 3500 Hasselt – 011 23 48 00



Het Smaaksalon: serveert heerlijke streekgerechten.
Maastrichterstraat 61, 3500 Hasselt - 0490 56 62 99



Het Borrelhuis: uitgebreid dineren en lokale specialiteiten.
Witte Nonnenstraat 28, 3500 Hasselt – 011 24 32 28
info@borrelhuis.be



Op de Grote Markt is het lekker vertoeven. Je kan er
steeds terecht voor een natje en een droogje in één van de
vele eetgelegenheden.



Voor de overheerlijke authentieke Hasseltse speculaas:
Bakkerij De Paifve, Minderbroedersstraat 10, 3500 Hasselt
– 011 22 39 82 (reserveren niet nodig).



Mama Leone: groot en gevarieerd aanbod van Italiaans ijs.
Maastrichterstraat 40, 3500 Hasselt

Een laatste tip:
Plan je reis en koop je ticket waar en wanneer je wil via de NMBS-app of op nmbs.be.

