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SCHRIJF BIJ ELKE FOTO DE JUISTE STRAATNAAM

Op de bladzijde hiernaast zie je twaalf foto’s van plaatsen die je onderweg 
tegenkomt. Schrijf bij het corresponderend nummertje hieronder de 
straatnaam. (De antwoorden staan achteraan de brochure.)
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WELKOM IN HET MOOIE HASSELT

Wandelafstand: 5 km. Er is een kaart met wandelroute midden in dit 
boekje. Veel wandelplezier! (De antwoorden van de vragen bij de wande-
ling staan ook achteraan deze brochure - niet spieken!). 

Vertrek aan het station van Hasselt. Vanaf het station wandel je 
richting centrum. Start zoektocht, wandel langs BNP Paribas Fortis 
de stad in.

Kom je met de auto, dan kan je parkeren op Parking Astrid (Koningin 
Astridlaan) voor 2 euro per dag. Meer info: www.vlotnaarhasselt.be. 

OUD POSTGEBOUW Het vroegere postkantoor aan de Havermarkt is 
een gebouw in eclectische stijl met neobarokelementen. Het pand werd 
vlak voor de 20ste eeuw gebouwd toen de overheid op de plek van het 
vroegere augustijnenklooster een nieuw postgebouw wilde plaatsen.

Vraag 1: Je kon hier vroeger meer doen dan een brief posten. Wat?
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Voor het oud gerechtsgebouw naar rechts: Cellebroederstraat.  
Wandel deze ten einde tot aan het Leopoldplein.

BOERENKRIJGMONUMENT  1  Een eeuw na de slag tussen de boeren 
en de sansculotten, waarbij meer dan 300 Vlaamse boeren het leven 
lieten, werd op 5 december 1898 bij de Luikerpoort het monument van de 
Boerenkrijg opgericht. Het standbeeld werd in 1968 verplaatst naar het 
Leopoldplein. 

Vraag 2: Hoeveel mensen zijn afgebeeld op het standbeeld?

“ODE AAN DE MEISJES VAN 
PHILIPS” De tol stelt het hele leven 
van een vrouw voor: pure kracht, 
vol(ge)maakt, voltooid, perfect 
afgerond. Een ode aan het vrouwe-
lijke kortom.

Vraag 3: Wie maakte dit beeld?

Loop naar links, richting Hotel 
The Century. Hier voorbij draai 
je links de winkelstraat in 
(Koning Albertstraat) tot aan 
Esprit (nr. 19).  
Ga hier de galerij in.

Vraag 4: Hoe heet de beeldhouwer?

Vraag 5: Wie pinkt een oogje?

Loop voorbij dit beeld tot aan de postzegelwinkel, loop hier rechts 
de galerij uit. Eens buiten loop je opnieuw naar rechts. Loop deze ten 
einde tot aan de Ring. Draai hier naar links de Guffenslaan in.
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STADHUIS ‘T SCHEEP In 2013 werd beslist om alle stads- en 
OCMW-diensten samen te huisvesten in een nieuw gemeenschappelijk 
stadhuis. De nieuwbouw van zeven bouwlagen, die in een participatief 
naamgevingstraject ‘t Scheep werd gedoopt, maakt onderdeel uit 
van de nieuwe kantoren samen met de gerestaureerde Kezerreme 
(rijkswachtkazerne). Een glazen verbinding tussen het monument en de 
nieuwbouw slaat letterlijk de brug tussen oud en nieuw.

Vraag 6: Hoe heet de radiozender die hier zit?

MOEDERHUIS Onder impuls van dokter Guillaume Nolens (1872-1941) 
en zijn vrouw Irma Lhoist werd in 1913 de Provinciale School voor Vroed-
vrouwen opgestart. Tussen 1913 en 1988 werden er onder de zorg van 
dokter Nolens en zijn studenten talloze Hasselaren geboren en verzorgd. 
In 2008 werd het gebouw in gebruik genomen door de Provinciale 
Hogeschool Limburg. 

Vraag 7: Waarvoor dient het woonlabo?

Neem ook eens tijd om woonlabo 
en Stadsmus te bezoeken (nu of - 
waarom niet - later wanneer je nog 
eens terugkomt).

Draai aan Bistro Belgique links 
de Guido Gezellelaan in.

HET STADSMUS (hiernaast) Heet-
te vroeger het Stedelijk Museum 
Stellingwerff-Waerdenhof. 
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De stad en haar inwoners worden in het museum vanuit historisch, 
politiek, volkskundig en cultuurhistorisch perspectief belicht.

Vraag 8: Hoeveel minuten loopt ons uurwerk voor?

Hier stap je Capucienenstraat in. Loop het Capucienenplein op 
aan je rechterkant. Draai aan de toeristische dienst links de 
 Maastrichterstraat in.

Deze bronzen beeldfontein van de hand van Lou Boonman uit Neerpelt 
werd op 19 september 1981 door het stadsbestuur geplaatst als herinne-
ring aan de rijke jenevertraditie.

Vraag 9: Vul aan: ‘Zoe zat as nen…’

Loop verder de straat in waar geen auto’s in mogen, richting Grote 
Markt.

HET SWEERT  2  Dit is een van de meest bekende huizen van Hasselt, 
omdat het een zeer rijk vakwerkhuis is in Maaslandse stijl. Het bouwwerk 
dateert van 1659. Weinig mensen weten dat ruim zeventien jaar geleden 
de Kristene Ziekenkassen de apotheek van Jean Lebeau overnamen. De 
geklasseerde woning, tot dan toe eigendom van de familie, is vier jaar 
geleden eveneens gekocht door deze mutualiteit. 

Neem hier een selfie. Zo zit je op schoot bij Katrien en Hendrik, twee van de 
eerste inwoners van Hasselt…

Ga vervolgens richting Fruitmarkt.

DE SINT-QUINTINUSKATHEDRAAL Haar huidige uitzicht dateert van 
de 15de en 16de eeuw, maar de oorsprong ligt ergens in het midden van 
de 13de eeuw. De belangrijkste kerkschat (de oudste torenmonstrans ter 
wereld uit 1286) wordt tentoongesteld in Het Stadsmus.

Vraag 10: Wie gaf een gift? 
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BATOPILLO Deze sculptuur van 
ongeveer twee meter groot werd 
in 2005 gemaakt en staat op een 
drie meter hoge zuil in inox. Aan 
de hand van propellers op zijn 
rug een plaats in het luchtruim te 
verkrijgen.

Vraag 11: Welke kunstenaar maakte 
dit beeld?

Wandel verder langs  
de terrasjes.

BEGIJNHOF Het begijnhof is 
vandaag een plek voor kunst en 
cultuur. Begijnhoven ontstonden 
in de 13de eeuw en boden vrouwen 
sociale bescherming in een ruwe 

mannenmaatschappij. In tegenstelling tot kloosters hadden begijnen de 
vrijheid om op te stappen.

Wandel hier binnen en geniet van de mooie tuin.

Vraag 12: Wat kun je gratis afhalen? 

Vraag 13: Wat wordt herinnerd?

TEXTIELVERLEDEN Je bevindt je nu in het hart van het Hasseltse 
Textielverleden. In 1467 leefden 521 Hasselaren - dat is een vijfde van de 
actieve bevolking van binnen en buiten de muren - van de lakennijver-
heid. Hasselt telde toen 200 meester-lakenmakers.
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We stappen verder door de 
Bonnefantenstraat. Striplief
hebbers kunnen even links een 
kijkje nemen… Aan het einde 
van de Bonnefantenstraat naar 
rechts.

JENEVERMUSEUM Wist je dat 
er in de 19de eeuw jaarlijks 9,5 
liter jenever per Belg gedronken 
werd? Ook vandaag is jenever nog 

altijd populair. Al meer dan 500 jaar spelen stokers met ingrediënten en 
technieken, op zoek naar de perfecte variant van jenever. Hasselt heeft 
een speciale band met dit Europees erkende streekproduct. 

Vraag 14: Welke arduinen voorwerpen aan de poort van het Jenever
museum verwijzen naar het jeneververleden?

Vraag 15: Wat is er buiten jenever nog een specialiteit van Hasselt?

DOKTER WILLEMS  3  In 1867 sloeg de runderpest massaal toe, meer 
dan duizend dieren stierven. Dokter Willems, tijdgenoot van Pasteur, 
ontwikkelde een vaccin dat succesvol kon toegepast worden.

Vraag 16: Wie is de redder van de Hasseltse jenever?

Vraag 17: Wat betekent het groot beeld aan de bibliotheek en wie heeft 
het gemaakt?

Op het Kolonel Dusartplein kun je iets drinken of eten.  
Zoek ook de steen van armoede op dit plein.

Wandel nu naar de Martelarenlaan. 
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1. Boerenkrijgmonument
2. Het Sweert
3. Dokter Willems
4. Street Art
5. Ciap Hasselt - Lombaardstraat
6. Abdijsite Herkenrode
7. Japanse Tuin

LEGENDE



DE OUDE GEVANGENIS De oude 
gevangenis langs de Groene Bou-
levard werd op 2 februari 1859 in 
gebruik genomen. Eind 15de eeuw 
deden verschillende stadstorens 
dienst als gevangenis, in het bij-
zonder de Cattegattoren. De oude 
gevangenis telde 58 cellen. Om 
de overbevolking aan te pakken 
werd in 41 cellen een tweede bed 
bijgeplaatst. Op piekmomenten 
verbleven de gedetineerden zelfs 

met drie op de cel: twee bedden en één matras op de grond. Dit gebouw 
maakt nu deel uit van de nieuwe campus van de UHasselt.

Vraag 18: Noem de vijf slachtoffers van de bevrijdingsactie door het 
Geheim Leger op 10 juni 1944. 

Loop verder tot op de kruising van Kempische Steenweg en Demer
straat en sla links de winkelstraat in.

Vraag 19: Hoe heet het manneke aan de linkerkant?

Vraag 20: Wat was zijn taak?

Ga over het plein, langs de Primark tot op de Ring. Daar sla je 
rechtsaf.
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HET MODEMUSEUM Het museum van ‘modestad Hasselt’ is gehuisvest 
in het 17de eeuwse Grauwzusterklooster. De grauwzusters legden zich 
in de Middeleeuwen toe op de verzorging van zieken. In 1796 werd het 
klooster ontbonden waarna het gebouw dienst deed als gevangenis, 
kazerne en ziekenhuis. In de 19de eeuw verrees naast het klooster een 
ziekenhuis. Op de plek van dit ziekenhuis werd een nieuw kantorencom-
plex gebouwd: het huidige gerechtsgebouw. Het is een ontwerp van de 
Italiaanse architect Aldo Rossi.
Hier bevindt zich de nieuwe Blauwe Boulevard, vroeger stonden hier 
de Gelatinegebouwen. De fabrieksgebouwen werden doorheen de 
tijd meermaals verbouwd en getransformeerd. Hierdoor bleven maar 
weinig sporen van oudere bouwtechnieken en materialen bewaard. Een 
uitzondering hierop vormt de beeldbepalende metershoge schoorsteen. 
Deze wordt dan ook bewaard en in ere hersteld. 

Stap terug over het Molenpoortplein tot achter het grasplein naar 
rechts tussen de gebouwen door, richting Minderbroederstraat.
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Vraag 21: Wie won de Ambassador Award turnen?

Vraag 22: In welk jaar was dat?

HASSELSE SPECULAAS  
Eind 14de eeuw werd deze Hasseltse lekkernij voor het eerst gebakken. 
In het begin van de 19de eeuw introduceerde bakker Lieben de ‘Spécu-

lation de Hasselt’. Daarna zorgde 
banketbakkerij Deplée voor de 
bekendheid en verspreiding ervan. 
De ‘spéculation’ (speculaas met 
amandelen en kruiden) werd niet 
enkel voor Hasselt en omstreken 
gebakken, maar ook uitgevoerd 
naar Brussel en vooral Luik.
Tot voor 1940 werd de speculaas 
enkel gebakken rond de sin-
terklaasperiode. Na de Tweede 

Wereldoorlog nam de consumptie ervan zodanig toe dat hij het hele jaar 
door verkocht werd.

Vraag 23: Welke specialiteit hebben ze nog?

DE MINDERBROEDERKERK In de volksmond gekend als de ‘Paterkes-
kerk’. Wellicht het bekendste monument van Hasselt. De minderbroeders 
noemen in de volksmond ‘bruine paters’ of ‘de paterkes’. Ze speelden 
als predikanten, ziekenverzorgers en brandweerlui een grote rol in het 
openbare leven in Hasselt. 

Vraag 24: Uit wat is de gevel gemaakt?

STREET ART  4  De Dorpsstraat staat bekend als alternatieve en 
artistieke buurt. De bijzondere winkeltjes, horecazaken en muurschilde-
ringen zijn hiervan het bewijs.
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VAN VELDEKE Het beeld eert de Loonse hofdichter Van Veldeke, die in 
de 12de eeuw in het naburige Spalbeek geboren werd. Hij is de oudste 
met naam bekende Middelnederlandse dichter. Hij stierf omstreeks 1200. 
Het standbeeld is een werk van E. Helde en werd opgericht in 1928. De 
beeldhouwer koos als model het hoofd van Eugeen Leën (1862-1932). 
Leën had het hardst gepleit voor de oprichting van het monument. Hij 
was drukker, volksschrijver, journalist en Vlaams voorman. 

Vraag 25: Wat is zijn voornaam?

Vraag 26: Over welke legende spreken we hier?

Ga verder achter het beeld via de Dokter Willemsstraat  
naar de Lombaardstraat.

Vraag 27: Welke stijl heeft het hotel van de gouverneur?

HET VOORMALIGE 
 PROVINCIERAADSGEBOUW 
De bouw kende een woelige 
geschiedenis met verschillende 
architecten en financieringsperi-
kelen. In 1896 werd de eerste steen 
van het hoofdgebouw gelegd, 
maar pas in 1906 kon de provin-
cieraad er vergaderen. In 1980 
werd het gebouw beschermd als 
monument.
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CIAP HASSELT - LOMBAARDSTRAAT  5  In een magisch gebouw in 
het centrum van Hasselt valt er elke maand iets nieuws te ontdekken. 
Je kan er naar kunstwerken kijken van hedendaagse kunstenaars. Soms 
mooi, soms raar, altijd bijzonder!

Vraag 28: Hoe heet dit gebouw nog?

OUD STADHUIS In zijn huidige vorm is het een alleenstaand herenhuis 
van het dubbelhuistype, telt het zeven traveeën en twee bouwlagen 
onder een zadeldak (leien) en heeft het dakkapellen en een tentdak-
vormige spits, bekroond door een achtkantig klokkenruitertje met 
klokvormige spits. 

Vervolg je weg naar de Zwanestraat en Onze Lievevrouw, en zo naar 
de Kapelstraat.
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De Langeman werd geboren in 
1810 en is ontworpen door Mel-
chior Tieleman. Tijdens de Virga 
Jessefeesten komt de Langeman 
weer buiten. Nu staat hij veilig 
opgeborgen in de Stadsmus.

Van hieruit wandelen we verder 
naar de Maagdendries, richting 
station.

Vraag 29: Wat doet LinX?

Hier stopt onze zoektocht. 

We hopen dat je het aangename en leerrijke ervaring vond. Bedankt en tot 
één van onze volgende activiteiten.
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2 EXTRA HASSELT-TIPS

ABDIJSITE HERKENRODE 6  
Ooit was Herkenrode de rijkste vrouwenabdij van de Nederlanden. 
Vandaag zijn de historische gebouwen prachtig gerestaureerd. Het bele-
vingscentrum dompelt je helemaal onder in de historiek van deze unieke 
site. Maar Abdijsite Herkenrode is méér dan alleen maar geschiedenis. 
Het is ook een 100 ha grote oase van rust in een prachtig natuurdomein. 
Rond de abdijgebouwen voeren wandelpaden je naar De Wijers met zijn 
1001 vijvers. In de Kruiden- en Inspiratietuin word je één met de natuur.

Herkenrodeabdij 4 / 011 23 96 70 / abdijsiteherkenrode@hasselt.be 

JAPANSE TUIN 7  
Om de vriendschap tussen Itami (Japan) en Hasselt te benadrukken 
werd in 1992 deze Japanse Tuin aangelegd. De tuin staat symbool voor 
natuurlijke schoonheid en innerlijke rust. Je kan de tuin individueel 
bezoeken of onder begeleiding van een gids. Die maakt je een stuk 
wijzer over Japanse rituelen en gebruiken. Zo is er bijvoorbeeld in de 
17de eeuws gecreëerde tuin regelmatig een theeceremonie bij te wonen. 
Dit prachtige park is met zijn 25.000 m² de grootste Japanse tuin van 
Europa. 

Gouverneur Verwilghensingel 23 / 011 23 52 00 / www.japansetuin.be 
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Vraag 1:  Telefoon  telegraaf
Vraag 2:  19
Vraag 3:  Irene Judong
Vraag 4:  Gerard Moonen
Vraag 5: Wiske
Vraag 6: Radio 2
Vraag 7: Voor nu, voor later, voor 

iedereen
Vraag 8: 39 min
Vraag 9: os
Vraag 10: vzw zelfstandige 

ondernemers
Vraag 11: Panamarenko
Vraag 12: een luisterset
Vraag 13: aankoop Begijnhof
Vraag 14: tonnen
Vraag 15: speculaas
Vraag 16: Dokter Louis Willems

Vraag 17: Zien zen zijn
Vraag 18: Lambreghts Xena, 

Vanisterdael George, 
D’Hose Charlie, Dupain 
Gaby, Mélot Jean

Vraag 19: Demermanneke
Vraag 20: De Demer en de aarden 

dijken proper houden
Vraag 21: Driesen Kim  Julie 

Meyens
Vraag 22: 2002  2018
Vraag 23: Luikse rijsttaart
Vraag 24: Barokstijl
Vraag 25: Hendrik
Vraag 26: Servaaslegende
Vraag 27: Neoclassicisme stijl
Vraag 28: Rechtbank 1ste aanleg
Vraag 29: trouwkleding

STRAATNAMEN

VRAAG & ANTWOORD

1: Limburgplein, Radio 2
2: Guffenslaan, Van Veldeke/

Atheneum
3: Capucienenplein, VVV
4: Maastrichterstraat, King Kong
5: Maastrichterstraat, slager 

Quetin
6: Fruitmarkt

7: Grote Markt, apotheek
8: Kattegatstraat
9: Minderbroedersstraat, 

Paterskerk
10: Dorpstraat, Cambrinuss
11: Groenplein, oud stadhuis
12: Kapelstraat, 

VirgaJessebasiliek
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KEN JE ONZE ANDERS 
BEKEKEN-WANDELINGEN AL? 

Aalst / Antwerpen / Bergen / 
Blankenberge / Borgerhout / 
Brugge / Brussel / Charleroi / 
Genk / Gent / Hasselt / Koekel
berg / Leuven / Luik / Mechelen / 
Molenbeek /  Oostende / Turnhout / 
…
Met kant en klare stadswandelingen 
en fi etstochten serveert Linx+ je de 
geschiedenis van de gewone man 
en vrouw. Stap voor stap, omdat 
die geschiedenis compleet vergeten 
wordt. Met onze wandelingen gaan 
we voorbij aan het anekdotische 
en komen we tot wat voor Linx+ de 
essentie is: de emancipatie van de 
kleine man en vrouw. Saaie tochten? 
Neen, absoluut niet. Architectuur, 
kunst én het culinaire doen we tege-
lijk in uw soep. Er is elke maand een 
wandeling waarop je individueel kan 
inschrijven. Op aanvraag organiseren 
we onze wandelingen en fi etstochten 
ook voor groepen.

COLOFON
Linx+ vzw
Hoogstraat 42
1000 Brussel

 02 289 01 80 

 info@linxplus.be 

 www.linxplus.be 

 www.linxplus.be/nieuwsbrief

 www.facebook.com/linxplus

 www.instagram.com/linxplus

Ontvang onze tips 
voor je vrije tijd
Benieuwd naar het andere 
vrijetijdsaanbod van Linx+? 
Abonneer je via onze website 
op de digitale nieuwsbrief en 
ontvang elke maand verse tips 
in je mailbox.

v.u.: Caroline Copers
Hoogstraat 42, 1000 Brussel
Concept & vorm: Linx+ / 2020
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