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INHOUD Wat staat er op het menu?

VOORWOORD

In Zonhoven, het hart van De Wijers, kun je genieten van de rust 
en ontspanning.

Ontdek de unieke natuur van De Wijers al fietsend of wandelend 
en laat je verrassen door de stille natuurpracht, de vele honder-
den vijvers, slingerende paadjes en uitgestrekte heidevelden.

Sinds 2015 biedt de uitkijktoren je een prachtig panorama van 
dit vijvergebied met zijn zeldzame fauna en flora.

Heb je honger of dorst gekregen van zo’n flinke wandeling of 
fietstocht? Dan kun je terecht in het gezellige dorpscentrum, 
waar de horeca en speciaalzaken je met de typisch Zonhovense 
gastvrijheid ontvangen.

Johny De Raeve Kristien Smets 
Burgemeester Zonhoven Schepen toerisme Zonhoven

Elk jaar opnieuw maken we van Hasselt een stad die voor haar 
bezoekers een hele waaier aan belevingsvolle activiteiten in 
petto heeft. 

Musea brengen een gevarieerd aanbod aan tentoonstellingen, 
terwijl ook de andere culturele activiteiten het hele jaar door  
leven in de brouwerij brengen. Sportievelingen kunnen Hasselt 
ontdekken tijdens themawandelingen, met de fiets of aan de 
hand van een golfparcours. Met datgene wat Hasselt op het 
vlak van mode aanbiedt, komt u steeds stijlvol voor de dag. En 
heeft u na het shoppen in onze winkelstraten met tal van unieke 
boetieks en andere winkels, zin gekregen in iets lekkers? Schuif 
dan aan tafel in een van onze uitstekende restaurants en cafés. 

Onze authentieke hotels en B&B’s zullen u gastvrij ontvangen 
en met plezier in de watten leggen. Als u onze bruisende  
binnenstad ten volle wilt beleven, wilt genieten van de rust 
van de groene rand en de verborgen parels wilt ontdekken die  
onze stad rijk is, dan is een daguitstap immers veel te kort.

En zo zijn we overtuigd dat een bezoek aan de Hoofdstad van 
de Smaak ongetwijfeld zal smaken naar meer...

Hilde Claes Karolien Mondelaers 
Burgemeester Hasselt Schepen toerisme Hasselt

CHECK
WWW.VISITHASSELT.BE
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25 GELUKSPLEKKEN IN HASSELT
Na jarenlange bekendheid als jeneverstad maar ook als 
mode- en shoppingstad voegt Hasselt vandaag een 
nieuwe unieke laag toe aan haar productenaanbod van 
Hoofdstad van de Smaak.

De inwoners van Hasselt nomineerden 179 verschillende 
geluksplekken, die ze graag met je delen. Uiteindelijk se-
lecteerde ‘De Ambassade van Geluk’ er samen met Toe-
risme Hasselt 25. Deze 25 geluksplekken tonen een brede 
waaier van wat ons in ons gewone leven gelukkig maakt. 

Elke plek is een mooi startpunt om te werken aan je eigen 
geluk. Toeristen kijken door de ogen van inwoners en in-
woners kijken door de ogen van toeristen. Wat ontdek je? 
Kijk, luister, ruik, proef en voel. Op elke plek krijg je drie tips. 
Je hebt de keuze om er één, twee of drie uit te voeren. 

Het is niet de bedoeling al deze geluksplekken op één en-
kele dag te verkennen, dus kies er enkele uit en neem er 
je tijd voor. Je kunt altijd nog eens terugkomen om nog 
andere geluksplekken te ontdekken.

De brochure is verkrijgbaar bij 
Toerisme Hasselt en kost 2,90 euro.

CULINAIR HASSELT
Culinair kom je beslist aan je trekken in een van de 
vele Hasseltse gastronomische restaurants, een 
cosy koffiehuis, een stijlvolle champagnebar of op 
een zonnig terrasje.

SMAAKROUTE
Wat betekent ‘Hasselt Hoofdstad van de Smaak’ 
nu echt? Je komt het te weten met de Smaakrou-
te, een stijlvol parcours dat je naar alle mogelijke 
authentieke adresjes van Hasselt brengt. Tips van 
insiders maken je ervaring compleet.

Gratis te verkrijgen bij Toerisme Hasselt.

SMAAK

4 ONTDEKKINGSKAARTEN
Ook de 4 routes van Toerisme Hasselt laten je kennismaken met de verschillende 
smaken van Hasselt. Ze tonen je de leukste plekjes van exclusief, trendy, bohe-
mien of creatief Hasselt.

Gratis te verkrijgen bij Toerisme Hasselt.

HET HAPPETIJTJE
Is het moeilijk kiezen tussen de verschillende Hasseltse specialiteiten? Dan is het 
Happetijtje iets voor jou! Met dit speciale bonnenblaadje kun je de ‘Hoofdstad van 
de Smaak’ letterlijk proeven: neem een hapje van de Hasselt-praline of nip aan 
een borreltje authentieke Hasseltse graanjenever. Geniet van erwtensoep, een 
andere typische specialiteit, of laat je verrassen door de Hasseltse speculaas - 
niet te verwarren met speculoos. Én ontdek heel veel smaakvolle adresjes met 
de Smaakroute.

Het Happetijtje kost 8 euro p.p. en is verkrijgbaar bij Toerisme Hasselt.

Alle dagen geldig van 2 januari t/m 31 december 2016.

CITY PASS
Een waslijst aan attracties, te bezoeken aan een superprijs. 
Ga met de City Pass op pad in de Hoofdstad van de Smaak 
en ontdek de verrassende attracties die Hasselt rijk is.

De city pass kost 15 euro p.p.

Opgelet: max. 3 attracties te combineren p.p.

Geldig van dinsdag t/m zondag

Kom proeven van het aanbod
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BINNENSTAD  
VOOR VOETGANGERS
Weet je waarom de Hasseltse winkelstraten extra in de smaak 
vallen? Er rijden géén auto’s. Daardoor kuier je ongestoord door 
het verkeersvrije voetgangersgebied. En geniet je nog intenser 
van al het fraais in de etalages.

KOOPZONDAGEN 2016
Je favoriete adresjes in Hasselt zijn ook open op zondag tijdens 
de speciale koopzondagen. Check de data van deze shopping-
weekends op www.ondernemeninhasselt.be

SHOPPEN

Modestad Hasselt heeft alles in huis om fervente 
shoppers te verwennen. In een autoluwe omgeving 
levert het historische centrum met zijn prachtige 
oude panden alvast een schitterend decor. In de 
binnenstad ontdek je op wandelafstand ook een 
ruim aanbod winkels: hippe boetieks, designshops, 
speciaalzaken, Belgische en internationale ketens. 
You name it, you’ll find it. De winkels hebben hun 
deuren voor je geopend van maandag tot en met 
zaterdag, tussen 10 en 18 uur.

HASSELTBON
Op zoek naar een origineel presentje? Geef een portie typisch Hasseltse 
sfeer cadeau. Met de Hasseltbon kun je namelijk in een 160-tal winkels 
en horecazaken betalen. Een gezellig dagje Hasselt-fun verzekerd! Haal 
je geschenkbon van 5, 10, 20 of 50 euro bij Toerisme Hasselt.

ZONHOVENBON
Benieuwd naar het beste van Zonhoven? Met deze cadeaubon kun je 
je uitleven: winkelen, uit eten gaan, een afspraak bij de kapper ... Zelfs 
een avondje bowlen of een ontspannende sauna horen bij de mogelijk-
heden. De Zonhovenbons hebben een waarde van 5, 10 of 20 euro en 
zijn te verkrijgen bij Toerisme Zonhoven.

Altijd in de mode



8 9

Jenevermuseum
Witte Nonnenstraat 19
3500 Hasselt
T +32 11 23 98 60
jenevermuseum@hasselt.be
www.jenevermuseum.be

TICKETS (* MET GRATIS BORREL)

Volwassenen  6 euro p.p.*

Jongeren 12-26 jaar 1 euro p.p.

-12 jaar/UiTpas Hasselt gratis

Groepen (vanaf 15 pers.) 5 euro p.p.*

OPENINGSUREN
1 APRIL t/m 31 OKTOBER 
Dinsdag t/m zondag: 10 tot 17 uur

1 NOVEMBER t/m 31 MAART 
Dinsdag t/m vrijdag: 10 tot 17 uur 
Zaterdag en zondag: 13 tot 17 uur

Laatste toegang:  
30 minuten voor sluitingstijd

Gesloten op maandag, tijdens de 
maand januari (met uitzondering van  
de Belgische kerstvakantie) en op  
1 januari, 24, 25 en 31 december 2016

TOEGANKELIJKHEID
Het Jenevermuseum is  
rolstoeltoegankelijk, enkel  
de molenzaal en mouttoren zijn  
niet fysiek bereikbaar voor  
rolstoelgebruikers.

JENEVER LÉÉFT!

Ben jij al  
jeneverwijs?JENE VERMUSEUM

Bezoek Modemuseum Hasselt en laat je inspi-
reren door mode en ontwerpers uit heden en 
verleden. De indrukwekkende collectie vertelt 
de geschiedenis van de westerse mode vanaf 
1750 tot vandaag. In wisselende tentoonstellin-
gen bezorgen we je telkens een nieuwe inkijk 
in deze fascinerende wereld.  Nu eens nemen 
we je mee in het zog van een populair ontwer-
per of mediafiguur, dan weer zoomen we in op 
een historisch of actueel thema. Een aanrader 
voor elke mode- en cultuurliefhebber! 

TENTOONSTELLINGEN 2016
JAZZ AGE. DE BRUISENDE JAREN 20. NOG T.E.M. 13.03.2016
De twenties worden gekenmerkt door een vernieuwende tijdsgeest en een 
totale stijlbreuk die flirt met het modernisme. De nieuwe moraal en sociale  
etiquette schrijven een androgyne, speelse mode voor die in schril contrast 
staat met de periode voordien. Onder impuls van avant-gardekunststromingen 
en de voorliefde voor vrije tijd en sport wordt de vrouwenmode in vraag ge-
steld. Ook mannenmode is onderhevig aan veranderingen en wordt getekend 
door een voorliefde voor een jeugdig en sportief uiterlijk.

HAUTE-À-PORTER 02.04.2016 – 11.09.2016
Wanneer we denken aan haute couture komen begrippen als luxe, vakman-
schap, volume, extravagantie, spektakel en pracht & praal in ons op. Maar zijn  
dat ook geen eigenschappen die de hedendaagse prêt-à-porter kenmerken? De 
tentoonstelling Haute-à-Porter gaat dieper in op dit vraagstuk, en onderzoekt 
de invloed van de traditionele haute couture op de hedendaagse ready-to- 
wear-industrie, en hoe deze laatste hoofdspeler werd in het modelandschap. 

TRIËNNALE HASSELT 01.10.2016 – 05.03.2017
Voor de triënnale duikt Modemuseum Hasselt in het eigen collectiearchief 
van meer dan 17.000 stukken, aangevuld met bruiklenen. De tentoonstelling 
zal een selectie iconische en sprekende stukken brengen die uitgegroeid zijn 
tot ware ‘trademarks’. Aan de hand van deze selectie worden aspecten als  
eigenheid en originaliteit in de mode onder de loep genomen. Met een sterke 
sociologische inslag wordt onderzocht hoe de sector omgaat met inspiratie 
en kopiëren en het hergebruiken van logo’s. Daarnaast wordt ook dieper inge-
gaan op de steeds evoluerende beschermingsmechanismen.  

Eigenlijk is het te gek voor woorden hoe 
het experimenteren met een kleine bes 
vol geneeskrachtige eigenschappen uit-
gegroeid is tot de nationale gedistilleer-
de drank van België. Maar eens je het 
verhaal snapt en jeneverwijs bent, proef 
je het verschil en voor je het weet, heb je 
de smaak te pakken!

Al meer dan 500 jaar spelen stokers met 
ingrediënten en technieken, op zoek naar 
de perfecte variant van jenever. Maar hoe 
bewaar, schenk en degusteer je jenever? 
Wat is jouw favoriete smaak? En wat is het 
verschil tussen jenever en gin? In het ver-
nieuwde Jenevermuseum kom je te weten 
waarom jenever ‘jenever’ heet. Waarom het 
door niemand in het bijzonder werd uitge-
vonden. En op welke manier het de geschie-
denis heeft bepaald. Met lichaam en geest, 
met al je zintuigen, doorheen het museum. 
Dit is er eentje om bij te leren. En daarna 
nog eentje om het af te leren!

Het proeflokaal kun je ook zonder museum-
ticket bezoeken. Er valt hier altijd wel iets 
nieuws te ontdekken in de fijne selectie je-
nevers uit de Lage Landen. Probeer zeker 
ook onze smaakvolle ontdekkingsrondes.

JENEVER ROUTE APP
Met deze app beleef je het rijke Has-
seltse jeneververleden. Je wandelt door 
de stad, ontdekt de verborgen verhalen  

achter de gevels van de vroegere sto-
kerijen en beluistert anekdotes over  
jenever. Geluidsfragmenten, filmpjes en  
beeldmateriaal laten je proeven van de  
jenevergeschiedenis van de stad. De app  
is gratis via Google Play en de App Store.

Modemuseum Hasselt
Gasthuisstraat 11
3500 Hasselt
T +32 11 23 96 21
modemuseum@hasselt.be
www.modemuseumhasselt.be

TICKETS
Volwassenen 8 euro p.p.
Groepen (vanaf 15 pers.) 6 euro p.p.
Studenten (uitgez.  
studenten HO &  
universiteit), scholen 3 euro p.p.
-12 jaar/UiTpas Hasselt/ 
ICOM/VMV/Toeristische  
Attracties/Onderwijs/ 
Clubkaart/Klasse gratis

OPENINGSUREN
Dinsdag t/m zondag: 10 tot 17 uur
Open op feestdagen  
(behalve maandagen).
Laatste toegang:  
30 minuten voor sluitingstijd
Gesloten op maandag, van  
14.03.2016 t/m 01.04.2016 en van 
12.09.2016 t/m 30.09.2016 en op  
1 januari, 24, 25 en 31 december 2016.

TOEGANKELIJKHEID
Modemuseum Hasselt is  
toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

MODEMUSEUM HASSELT Voor fashion lovers
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BELEVINGSCENTRUM
Het belevingscentrum dompelt je onder in de boeiende geschiedenis van 600 jaar  
vrouwen op Herkenrode, in voor- en tegenspoed. De audiogids ‘De abdis vertelt’ brengt 
het verhaal helemaal tot leven. De gezinsparcours vertellen het verhaal van de abdij op 
kindermaat.

KRUIDEN- EN INSPIRATIETUIN
Flaneer door dit hedendaags kruidenpark van 2 ha groot met meer dan 500 verschillende 
planten in een bijzondere architectuur. Een unieke plek om tot rust te komen en altijd 
weer naar terug te keren...

CLAVIS CONCEPTWINKEL
Stap binnen in een van de mooiste kinderboekenwinkels van het land. Je kunt er niet  
alleen boeken kopen, maar ook beleven.

THE QUIET VIEW – HANS OP DE BEECK
‘Het Stille Uitzicht’ is een uniek belevingskunstwerk dat exact staat op de plaats waar 
ooit de vroegere abdijkerk stond. Het laat je uitkijken over een op schaal gesculpteerd 
landschap en brengt je tot rust.

BIJENHAL
In hun moderne bijenstand vertellen imkers-vrijwilligers je de interessantste bijenweetjes. 
In een kijkkast kun je de bijen achter glas van heel dichtbij bezig zien. Ook ontdek je hoe 
een bijenleven eruitziet en welk nut de beestjes hebben.

DE PAARDENSTALLEN
In de voormalige paardenstallen kun je terecht voor een lekkere keuken met regionale 
seizoensproducten.

FIETSVERHUUR
Zie pagina 26.

ABDIJSITE 
HERKENRODE

Abdijsite Herkenrode 
Herkenrodeabdij 4
3511 Hasselt - Kuringen
T +32 11 23 96 70
T +32 11 26 99 51 (Clavis Conceptwinkel)
T +32 11 36 23 61 (De Paardenstallen)
abdijsiteherkenrode@hasselt.be
www.abdijsiteherkenrode.be

TICKETS
Diverse kortingstarieven  
van toepassing.

BELEVINGSCENTRUM  
(INCL. AUDIOGIDS) +  
KRUIDEN- EN INSPIRATIETUIN
Volwassenen 7 euro p.p. 
65+ en andersvaliden/ 
lerarenkaart 5 euro p.p.

12-18 jaar/studentenkaart 4 euro p.p.

-12 jaar/UiTpas Hasselt gratis

Groepen (vanaf 15 pers.) 5 euro p.p.

BELEVINGSCENTRUM  
(INCL. AUDIOGIDS)
Volwassenen 5 euro p.p.

65+ en andersvaliden/  
lerarenkaart 4 euro p.p.

12-18 jaar/studentenkaart 3 euro p.p.

-12 jaar/UiTpas Hasselt gratis

Groepen (vanaf 15 pers.) 4 euro p.p.

KRUIDEN- EN INSPIRATIETUIN
Volwassenen 4 euro p.p.

65+ en andersvaliden/  
lerarenkaart 3 euro p.p.

12-18 jaar/studentenkaart 2 euro p.p.

-12 jaar/UiTpas Hasselt gratis

Groepen (vanaf 15 pers.) 3 euro p.p.

OPENINGSUREN
BELEVINGSCENTRUM & SHOP
Dinsdag t/m zondag: 10 tot 17 uur

Gesloten op maandag en in januari  
(behalve in de kerstvakantie), op  
1 januari, 24, 25 en 31 december 2016.

Tijdens de maanden juli en  
augustus ook geopend op maandag.

KRUIDEN- EN INSPIRATIETUIN
1 APRIL t/m 31 OKTOBER 
Dinsdag t/m zondag: 10 tot 17 uur

Tijdens de maanden juli en augustus  
ook geopend op maandag.

Laatste toegang tot het belevings-
centrum en de kruiden- en inspiratie-
tuin: 30 minuten voor sluitingstijd.

CLAVIS CONCEPTWINKEL
Dinsdag t/m zaterdag: 10 tot 18 uur

BIJENHAL
Elke zondag van mei tot augustus:  
14 tot 17 uur

TOEGANKELIJKHEID
De Abdijsite Herkenrode en  
de kruiden- en inspiratietuin zijn  
grotendeels toegankelijk voor  
rolstoelgebruikers.

Op de site zijn honden aan de  
leiband toegelaten. In de gebouwen 
en de Kruiden- en Inspiratietuin  
zijn honden (uitgezonderd  
assistentiehonden) niet toegelaten.

Abdijsite Herkenrode staat voor een boeiend verleden 
in een prachtige omgeving. De oude hoevegebouwen 
van de abdij Herkenrode en de omliggende 100 hectare 
natuurgebied zijn uitgebouwd tot een levendige plek 
met voor ieder wat wils. De site vormt het vertrekpunt 
van meerdere wandelingen en fietsroutes. Je kunt ter 
plaatse ook een fiets huren.

BEREIKBAARHEID  
EN PARKING MET DE WAGEN
Op de E313 (Antwerpen-Hasselt-Luik) 
neem je afrit 27 (Herk-De-Stad). Volg  
de N2 richting Herk-de-Stad. Net na 
sportwinkel Decathlon sla je rechtsaf. 
Vanaf daar volg je de signalisatie tot  
op de parking van de abdijsite.

MET HET OPENBAAR VERVOER
Neem bus 51 Heusden tot aan de halte 
Herkenrode op de Herkenrodedreef. 
Vanaf de bushalte is het nog  
ongeveer één kilometer wandelen  
tot aan de abdijsite.

MET DE FIETS
De Abdijsite Herkenrode ligt tussen 
knooppunt 94 en 95 van het  
Limburgse fietsroutenetwerk.  
Het bezoekers onthaal is een erkend 
fietscafé. Er is een fietsparking voorzien.

PARKING
Bij de toegang van de site is er  
een ruime, gratis bezoekersparking  
voorzien. Parkeren in de dreven  
is strikt verboden. Vlakbij het  
poortgebouw is er parkeergelegen-
heid voor andersvaliden met geldige 
parkeerkaart.

Bezoek,  
beleef en ontdek!

Abdijsite Herkenrode is lid van:  - Fonds voor Vrijetijdsparticipatie - Steunpunt Vakantieparticipatie
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Hoe hebben de inwoners van Hasselt hun stad 
telkens weer opnieuw uitgevonden? Je komt de 
hele geschiedenis te weten in het stadsmuseum 
Het Stadsmus. Ontdek ook hoe dit verleden tot op  
vandaag doorwerkt in de stad.

Met de kinderen op bezoek in Hasselt? Het stads-
museum heeft een mooi programma klaar: een  
kinderrondleiding met audiogids of een spannende 
stadswandeling, steeds met een leuke afsluiter!

Het Stadsmus
Guido Gezellestraat 2
3500 Hasselt
T +32 11 23 98 90
hetstadsmus@hasselt.be
www.hetstadsmus.be

TENTOONSTELLINGEN 2016

Een museum voor kinderen 
en hun ouders

HET STADSMUS

TICKETS
Gratis toegang.
Luistergids: 1 euro.

OPENINGSUREN
1 APRIL t/m 31 OKTOBER 
Dinsdag t/m zondag: 10 tot 17 uur

1 NOVEMBER t/m 31 MAART 
Dinsdag t/m vrijdag: 10 tot 17 uur 
Zaterdag en zondag: 13 tot 17 uur

Gesloten op maandag en op  
1 januari, 24, 25 en 31 december 2016.

TOEGANKELIJKHEID
Het Stadsmus is toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers.

DOKTER BAMPS VERZAMELT.  
RECONSTRUCTIE VAN EEN 19DE-EEUWSE TOPCOLLECTIE
06.02.2016 – 01.05.2016
Het stadsmus bracht de rijkelijke en opmerkelijke collectie van dokter Constant Bamps 
opnieuw bijeen.

KLEUR!  
AFFICHES VOOR JENEVER EN LIKEUR VAN 1850 TOT 2000
24.09.2016 - 08.01.2017
Het Jenevermuseum en Het Stadsmus slaan de handen in elkaar om de rijke affiche-
collectie van het Jenevermuseum te tonen.

EEN MUSEUM VOOR KINDEREN EN HUN OUDERS
RONDLEIDING VOOR HET HELE GEZIN: HET MUSSENKUSSEN
Met het Mussenkussen gaan kinderen op stap met Sus de mus. Via een luistergids 
vertelt hij hen hoe ze echte stadsmussen kunnen worden en leert hij hen de verhalen 
van de stad kennen. De kinderen halen uit hun Mussenkussen ook alle benodigd-
heden voor leuke opdrachten.

Kinderen 6 tot 12 jaar: 2 euro

LUISTERPARCOURS VOOR HET HELE GEZIN DOOR DE STAD:  
IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET ...
Een geheimzinnige stem neemt gezinnen met kinderen mee op een tocht langs de 
mooiste plekjes van Hasselt. Hij vertelt grappige, spannende en griezelige verhalen 
op kindermaat, die je op een andere manier naar de stad laten kijken. Audiogidsen af-
halen aan de balie van Het Stadsmus of gratis downloaden via www.hetstadsmus.be

Kinderen 8 tot 12 jaar: 2 euro

Een Japanse tuin is een plek om tot bezinning te komen en misschien wat te  
mediteren. In Hasselt ligt die Japanse tuin tussen de binnenstad en de Grote Ring, 
toch straalt ze een aangename rust uit. De ideale plaats om wat rond te wandelen, 
te genieten van het steeds wisselende uitzicht of om ergens te zitten en naar het 
stromende water luisteren ...

THEEDEMONSTRATIES
Minstens één zondag per maand kun je in de 
tuin een theedemonstratie bijwonen. Er zijn 
telkens 2 sessies, één om 15 uur en één om 
16.15 uur. Maximum 15 personen per sessie.

Data 2016: 13 maart, 3 april, 15 mei, 12 juni, 24 
juli, 14 augustus, 11 september en 9 oktober.
Prijs: 17 euro p.p., toegang tuin inbegrepen.
Reservaties vanaf 1 maart bij Toerisme  
Hasselt, T +32 11 23 95 40.

BEGELEIDE  
ROND LEIDING OP ZONDAG
Wil je als individuele bezoeker écht genieten  
van je bezoek? Ga dan met een gids op 
pad. Hij vertelt je over de symboliek en de  
gebruiken.

Elke zondag om 15 uur start het begeleide 
tuinbezoek en het duurt anderhalf uur.
Prijs: 8,50 euro p.p. - 7,50 euro (senioren)
Reservaties bij Toerisme Hasselt 
T +32 11 23 95 40 en www.hasselt.be  
(voor zaterdag 16 uur).
Prijs: kinderen -12 jaar/UiTpas Hasselt 3,50 
euro p.p. (senioren 2,50 euro p.p.).

IKEBANALESSEN -  
JAPANSE BLOEMSIERKUNST
Eén zondag per maand (in augustus geen, 
in september twee): 10 april, 22 mei, 26 juni,  
17 juli, 4 september, 25 september, 16 okto-
ber telkens van 14.15 uur tot 15.45 uur.
Prijs: 19,50 euro p.p., bloemen en toegang 
tuin inbegrepen.
Reservaties: shigemiekhart@gmail.com  
of T +31 43 3900 333

Japanse tuin
Gouverneur Verwilghensingel 23
3500 Hasselt
T +32 11 23 52 00 (enkel tijdens de openingsuren)

japansetuin@hasselt.be
www.japansetuin.be

EVENEMENTEN 2016
maart-oktober Kunst door  
 Liesje Reyskens

12-13 maart Herdenkingsweekend  
 Sendai-aardbeving

3 april Ohanami -  
 kersenbloesemfestival

16-17 april    Cosplay & Manga I

30 april Wereld Thai-Chidag

1 mei Koinobori -kinderdag

5 juni Josei-festival -  
 vrouwenverwendag

18-19 juni Koi Expo in Kapermolen

10 juli Tanabata -  
 wensenfestival

24 juli Rakugo workshop voor  
 kinderen 9-14 jaar -  
 Japans komiek theater

6 augustus Origami voor de vrede

17 augustus O-bon matsuri -  
 nocturne

3-4 september Cosplay & Manga II

begin oktober Kikumatsuri –  
 chrysantenfestival

JAPANSE TUIN Plek om  
te bezinnen

TICKETS
Volwassenen  5 euro p.p.

Senioren/BILL/groepen  
vanaf 15 pers.  4 euro p.p.

Schoolklassen  
(na reservatie) 1 euro p.p.

Kinderen -12 jaar/ 
UiTpas Hasselt gratis

OPENINGSUREN
12 MAART t/m 31 OKTOBER 
Dinsdag t/m vrijdag: 10 tot 17 uur.

Zaterdag, zondag en feestdagen:  
14 tot 18 uur.

Open op paas- en pinkstermaandag  
van 14 tot 18 uur.

Laatste toegang: 30 minuten voor 
sluitingstijd.

BEREIKBAARHEID EN PARKING
MET HET OPENBAAR VERVOER
Neem de stadsbus H3 (richting  
Trichterheide) of lijn 45 (richting  
Maaseik). Stap af aan de halte  
Koning Boudewijnlaan. Steek de straat 
over, neem de trap naar beneden en 
volg het fietspad naar de tuiningang.

MET DE FIETS
De Japanse tuin is gelegen op  
knooppunt 97 van het Limburgse  
Fietsroutenetwerk.

Op zon- en feestdagen kun je ook  
met de stadstram-pendeldienst naar  
de tuin (zie pagina 25).

Parking is gratis (G. Verwilghensingel  
23 & Koning Boudewijnlaan)

Honden niet toegelaten.

TOEGANKELIJKHEID
Alle paden zijn breed én toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers. Zit er toch een 
helling tussen waarop je wat hulp kunt 
gebruiken? Geef een seintje en we 
komen je meteen helpen. Gebruik het 
alternatieve pad om de stapstenen  
aan de waterval te omzeilen.

Reserveer op voorhand een van  
de twee beschikbare rolstoelen:  
dat maakt je bezoek comfortabeler.



14 15

Sinds september 2011 is Hasselt 
een paar kunstzinnige gevels rijker. 
Bewonder de unieke kunstwerken 
van internationale street artists in 
onder meer de Dorpsstraat of aan 
het Quartier Canal.

STREET 
ART 
FESTIVAL

Street Art Festival
streetartfestival@yahoo.com
www.streetartfestival.be

Kunst in  
het straatbeeld

TENTOONSTELLINGEN 2016
EEN BIJBEL - RÉBECCA DAUTREMER
Tot 27 februari 2016 kun je genieten van een selectie van de eigenzinnige 
maar tegelijk respectvolle illustraties en schetsen voor Een bijbel. Voor Ré-
becca maken de verhalen van de bijbel deel uit van onze geschiedenis, ons 
cultureel erfgoed.

ANNEMARIE VAN HAERINGEN, ILLUSTRATOR
Van 6 maart tot 2 oktober 2016 kun je de illustraties van Annemarie van Hae-
ringen bewonderen. Met sobere lijnen, een doordachte compositie en heldere 
kleuren maakt ze tekeningen die meteen aanspreken. 

PERMANENTE TENTOONSTELLING
Duik onder in de donkere wereld van de steenkoolmijnen of volg in Van schrij-
ver tot lezer, de weg die een boek aflegt. Ontdek in De Wonderkamer de prach-
tige kastjes over jeugdauteurs en -illustratoren. Of droom weg in Giftige appels 
op gouden bordjes, een tentoonstelling over eten en drinken in sprookjes. 

GELUKSPARCOURS
Auteur Leo Bormans werkte een geluksparcours door het museum uit voor 
kinderen, gezinnen en kleine groepen. Gewoon vragen aan de balie.

Op 9 november 2003 verklaarde Paus Johannes 
Paulus II het Heilig Paterke zalig. In het museum 
en de grafkapel kun je het levensverhaal van 
Pater Valentinus Paquay horen. Bekijk enkele 
van zijn per soonlijke gebruiksvoorwerpen en 
kledingstukken. Ontdek ook het wonder dat hem 
toegedicht wordt.

Literair Museum
Bampslaan 35
3500 Hasselt
T +32 11 22 26 24
literairmuseum@skynet.be
www.literairmuseum.be

TICKETS
Volwassenen:  4 euro p.p. 
Scholen en -18 jaar:  2 euro p.p. 
Andere groepen (+ 10 pers.):  3 euro p.p.

OPENINGSUREN
Van woensdag t/m zaterdag en elke eerste  
zondag van de maand van 14 tot 17 uur. Andere 
dagen op afspraak. Gesloten op feestdagen.

Museum Heilig Paterke
Minderbroedersstraat 19
3500 Hasselt
T +32 11 24 10 63
p.karel.vipo@telenet.be
www.heiligpaterke.com

MUSEUM  
HEILIG PATERKE

LITERAIR MUSEUM

TICKETS
Gratis toegang.

OPENINGSUREN
Weekdagen: 9 tot 11.30 uur  
en 13.30 tot 16 uur.

Zaterdag en zondag: 9.45 tot  
11.30 uur en 13.30 tot 16 uur.

Gesloten op feestdagen,  
van 24 december t/m 2 januari,  
in de namiddagen van Witte  
Donderdag, Goede Vrijdag  
en paaszaterdag.

TOEGANKELIJKHEID
Het museum is nog niet  
toegankelijk voor rolstoelgebruikers 
en zwaar gehandicapten.

RONDLEIDING 
Elke eerste zaterdag van de maand om 14 uur.

TICKETS
Prijs: p.p./UiTpas 4 euro  
Hasselt: 2 euro 
p.p./-12 jaar:  gratis

Beiaardtoren Sint-Quintinuskathedraal
Vismarkt
3500 Hasselt
T +32 11 23 98 90
hetstadsmus@hasselt.be
www.hetstadsmus.be

BEIAARDTOREN
Pal in het stadshart, hoog in de toren van de 
Sint-Quintinuskathedraal, kom je de beiaard 
tegen. Het is wel even trappen lopen, maar 
boven krijg je een adembenemend uitzicht 
cadeau. Meteen ook dé plek om alles te  
leren over uurwerken, klokken en beiaarden.

MAANDELIJKSE RONDLEIDING
Kruis de eerste zaterdag van de maand aan 
in je agenda, want dan staat er een gids voor 
je klaar aan de Sint-Quintinuskathedraal.  
Enkel voor individuele bezoekers, groepen 
reserveren een gids via Toerisme Hasselt.

LIESJE 
REYSKENS
UNIEK KUNSTPROJECT  
IN DE HASSELTSE STRATEN
Niets is wat het lijkt in de fotografie van Limburgs toptalent Liesje Reyskens. 
Zij combineert kinderlijke, zeemzoete beelden van perfecte modellen met 
de gelaagdheid en sérieux van het leven zelf. Bovendien ontwikkelde ze 
recent een applicatie waarmee haar foto’s letterlijk tot leven komen.  

Na haar werk te hebben getoond in steden als Madrid, Milaan, Toronto 
en L.A, komt ze thuis in Hasselt en toonde ze nooit eerder zoveel nieuw 
werk, o.a geïnspireerd door haar reis naar Japan, op unieke locaties in de  
Hasseltse binnenstad. 

Download de app in App store of Google Playstore en volg van 1 maart tot  
31 mei een parcours in de Hasseltse binnenstad dat zowel voor kinderen 
een kleurrijk feest is – als voor volwassen toeschouwers een gelaagd  
verhaal brengt. De straten van de stad zijn het decor voor dit uniek kunst-
project, een must see voor het voorjaar!

Een ander deel van haar werk kan je in de Japanse tuin gaan bewonde-
ren doorheen de hele openingsperiode. De inhoud van dit compleet andere 
project zal met de seizoenen mee veranderen, waardoor je nooit uitgekeken 
raakt. Het ideale moment dus om de tuin te beleven zoals nooit tevoren. 
(Zie evenementen Japanse tuin p. 13)

www.liesjereyskens.com 
www.uitinhasselt.be/liesjereyskens

Laat je in elke kamer van het oude herenhuis verrassen door een heel andere 
tentoonstelling over boeken en illustraties. Alle leeftijden kunnen hier met  
plezier op ontdekking gaan.

© Liesje Reyskens
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Gaat je hart iets sneller slaan bij actuele kunst? Dan zal het aangenaam bonzen 
in Z33, hét huis voor actuele kunst. Z33 zoekt de grenzen van de hedendaagse 
kunst en vormgeving op. Kom binnen en laat je meeslepen door deze fascine-
rende wereld. Na een Z33-tentoonstelling kijk je beslist met een andere blik naar 
de dagelijkse dingen.

Kom naar dé plek waar dans, theater, (klassieke) muziek en beeldende kunsten 
elkaar onder één enkel dak ontmoeten. In cultuurcentrum Hasselt hou jij de 
vinger aan de pols van de hedendaagse kunsten.

PRAKTISCH
Het volledige programma en de openingstijden vind je op www.ccha.be.

BEREIKBAARHEID EN PARKING
Neem de Boulevardpendel of stadsbus H1 en stap af aan de halte Kunst-
laan. Je wandelt dan nog 100 meter tot aan cultuurcentrum Hasselt. Aan 
de achterzijde van cultuurcentrum Hasselt vind je een gratis parking. 
Overdag is een deel van deze parking met een slagboom afgesloten en 
exclusief toegankelijk voor bezoekers van cultuurcentrum Hasselt.

TOEGANKELIJKHEID
De concertzaal en de theaterzalen, deuren en liften zijn aangepast  
voor andersvaliden. In de concert- en theaterzaal zijn extra plaatsen  
voorzien voor rolstoelgebruikers. Zowel bij de hoofd- als achteringang  
zijn er enkele parkeerplaatsen voor andersvaliden.

Z33

cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5
3500 Hasselt
T +32 11 22 99 31
info@ccha.be
Reservaties
T +32 11 22 99 33
plaatsbespreking@ccha.be
www.ccha.be

CULTUURCENTRUM 
HASSELT

Zie je graag films uit het niet-commerciële arthousecircuit? Van september tot juni 
bieden we sterke Europese producties, opmerkelijke Amerikaanse independents 
en onvergetelijke parels uit de wereldcinema.

TICKETS
Volwassenen  6 euro
Studenten- en leerkrachtenkaart 
/55+/groepen (vanaf 10 pers.)/ 
UiTpas Hasselt  5 euro
CJP-pas  3 euro

VOORSTELLINGEN
Elke donderdagavond  
om 17 uur en 20.15 uur.

Z33 - Huis voor actuele kunst
Zuivelmarkt 33
3500 Hasselt
T +32 11 29 59 60
info@z33.be
www.z33.be

ZEBRACINEMA

Zebracinema
Zebrazaal/Z33
Zuivelmarkt 33
3500 Hasselt
T +32 11 29 59 85
contact@cultuurplatform.be
www.zebracinema.be

TICKETS
Gratis toegang.

OPENINGSUREN
Dinsdag t/m zaterdag: 11 tot 18 uur. 
Zondag: 14 tot 17 uur.

TOEGANKELIJKHEID
Vleugel ‘58 en de begijnhoftentoonstellingsruimtes  
zijn (helaas) niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

In Kunstencentrum BELGIE blijf je 
altijd een stapje voor op de rest. 
Beleef er vandaag al wat morgen 
in is! Het podium biedt plaats aan 
de recentste trends uit de artis-
tieke wereld. Dompel je onder in 
beeldende kunsten, film, muziek, 
theater, dans, performances, erf-
goed en festivals.

Er zijn ook nog de vele interes-
sante projecten en activiteiten 
van Open Circuit, het internatio-
nale productiehuis, gelegen in de 
beschermde panden ’Huis Hoste’ 
en ’Koloniale Waren’.

KUNSTENCENTRUM BELGIE

MUZIEKODROOM Een muzikale bijenkorf: muziek leren, muziek maken, muziek beleven. 
Voor absolute beginners én oude rotten in het vak. Van pop tot metal. Pik  
concerten mee van lokale, nationale en internationale acts, volg lessen of 
workshops van mensen uit de muzieksector en werk aan je eigen muziek 
in de werkruimtes.

Kunstencentrum BELGIE
Burgemeester Bollenstraat 54 
(hoofdlocatie)
Koningin Astridlaan 81-85 
(Open Circuit)
3500 Hasselt
T +32 11 22 41 61
belgie@skynet.be
www.kunstencentrumbelgie.com
www.open-circuit.com

OPENINGSUREN
Enkel geopend  
bij activiteiten.

OPENINGSUREN CAFÉ
Maandag/dinsdag/donderdag:  
16.30 tot 23.30 uur

Woensdag: 12.30 tot 23.30 uur 
Zaterdag: 10 tot 17.30 uur 
Vrijdag en zondag gesloten

Muziekodroom
Bootstraat 9
3500 Hasselt
T +32 11 23 13 13
info@muziekodroom.be
www.muziekodroom.be

CIAP
CIAP is een ledenvereniging voor he-
dendaagse kunst. Je kunt hun in het 
voormalige gouvernementsgebouw in 
hartje Hasselt gaan bezoeken. In de 
grote ruimten openen ze op regelma-
tige tijdstippen een nieuwe solo- of 
groepstentoonstelling. Elke eerste 
donderdag van de maand is er een 
nieuwe opening van HET KABINET, 
een toonplek voor opkomende kunste-  
naars. Daarnaast kan je in CIAP te-
recht voor lezingen, uitstappen, kun-
stenaarsgesprekken, rondleidingen en 
organiseren ze jaarlijks een kunstquiz. 

OPENINGSUREN
Woensdag tot vrijdag van 11 tot 18 uur. 
Zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur. 
Maandag en dinsdag gesloten  
(ook indien maandag of dinsdag  
een feestdag is).

Elke eerste donderdag van de  
maand nocturne (open tot 22 uur).

VRIJE TOEGANG

TOEGANKELIJKHEID
CIAP is helaas slechts beperkt  
toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

CIAP vzw
Lombaardstraat 23
3500 Hasselt
T +32 11 22 53 21
info@ciap.be
www.ciap.be

Hedendaagse kunst
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ZOEKTOCHT VOOR VOLWASSENEN
Ga aan de hand van vragen en aanwijzingen 
op pad in de stad. Speur in de zijstraatjes 
naar info en details die je tegelijkertijd wat 
bijleren over Hasselt. Foto’s, doe-opdrach-
ten, historische feiten en weetjes worden 
gecombineerd in een amusant geheel. Elke 
dag geldig, maar vooral een ideale activiteit 
om op zondag of maandag te doen.

Vanaf maart 2016 beschikbaar.

HISTORISCHE STADSWANDELING
Benieuwd naar de rijke geschiedenis van 
Hasselt? Die leer je kennen tijdens een wan-
deling langs de vele historische gebouwen. 
Twee uur lang kun je je laten verrassen. 
Volg daarvoor de koperen klinknagels in de 
stoepstenen; de hazelnoot - hét symbool 
van Hasselt - wijst je de wandelrichting aan. 
Onderweg vertellen de gevelbordjes de 
boeiende stadsgeschiedenis.
Brochure: 2,50 euro - ook beschikbaar in het 
Frans, Duits en Engels.

MADAMMENROUTE
Hasselt is een stad door en voor vrouwen. 
Denk maar aan de Abdijsite Herkenrode, één 
van de rijkste vrouwenabdijen in de Neder-
landen, of aan het Grauwzustersklooster, 
waar nu het Modemuseum Hasselt geves-
tigd is. Tijdens deze route maak je niet enkel 
kennis met de vrouwelijke kloostergemeen-
schappen, maar ook met andere sterke 
vrouwen die een rol hebben gespeeld of nog 
steeds spelen in Hasselt. Publicatie i.s.m. De 
Madam
Brochure: 3,50 euro - ook verkrijgbaar bij De 
Madam.

JENEVERROUTE
Een bruisende - of is het toch borrelende? 
- stadswandeling naar het hart van de Has-
seltse jenever. Je ontdekt de gebouwen, mo-
numenten en locaties die getuigen van de 
rijke jenevergeschiedenis.
Brochure: 6 euro - ook beschikbaar in het 
Frans, Duits en Engels.

VAKWERKBOUWWANDELING
In het stadscentrum staan enkele pareltjes 
van historische vakwerkbouw. Maar hoe wer-
den die constructies precies in elkaar gezet? 
En waarom zijn ze zo waardevol? Je leert het 
tijdens deze verrassende wandeltocht.

Brochure: 2,50 euro

ARCHITECTUURROUTE HASSELT
Deze route loodst je voorbij de opmerkelijk-
ste gebouwen met een bijzondere architec-
turale waarde. Je komt ook meer te weten 
over de huidige en toekomstige stadsont-
wikkelingen. 

Brochure: 2 euro

H2O
Deze wandelroute volgt de historische loop 
van de Helbeek door het stadscentrum. Het 
traject doet belangrijke plaatsen aan die 
met water te maken hebben: de watertoren, 
zwembaden, de kanaalkom ... Je komt ook 
voorbij andere plekken waarover interes-
sante weetjes te vertellen zijn.

Brochure: 1 euro

SMAAKROUTE
Wat betekent ‘Hasselt Hoofdstad 
van de Smaak’ nu echt? Je komt 
het te weten met de Smaakroute, 
een stijlvol parcours dat je naar alle  
mogelijke authentieke adresjes van  
Hasselt brengt. Tips van insiders  
maken je ervaring compleet.

Brochure: gratis

4 ONTDEKKINGSKAARTEN
TRENDY HASSELT
Trendy Hasselt, dat zijn de bekende 
shops op de hoofdwinkelstraat én de 
hippe loungebars en restaurantjes in 
de zijstraten.

BOHEMIEN HASSELT
Met deze kaart ontdek je het ‘andere 
Hasselt’, dat niet meeroeit met de 
stroom. Alternatieve winkeltjes, eigen-
zinnige koffiebars ... je komt ze tegen 
op deze route.

EXCLUSIEF HASSELT
Op zoek naar unieke designerstuk-
ken, grote merknamen of kostuums op 
maat die gerust wat mogen kosten? 
Dan is deze ontdekkingskaart geknipt 
voor jou.

CREATIEF HASSELT
Deze kaart wijst je de weg naar leuke 
winkeltjes met handmade spulletjes, 
naar allerlei plaatsen waar mensen 
creatief zijn met eten en drinken, en 
naar cultuurhuizen en kunstencentra.

Brochures: gratis

Reis even terug naar de negentiende eeuw 
en ervaar de ingetogen sfeer tussen de vele 
imposante grafmonumenten. In de kapel 
midden in dit kerkhof krijg je extra uitleg over 
de geschiedenis en gewoonten van deze 
begraafplaats.

INDIVIDUELE THEMAWANDELINGEN
Voor ieder  
wat wils

Na haar restauratie staat de Kapel van de 
Heilige Elisabeth in Spalbeek opnieuw te 
schitteren. De prachtige muurschilderingen 
uit de veertiende eeuw zijn absoluut de 
moeite!

Kapel van Spalbeek
Spalbeekstraat 47
3510 Hasselt-Spalbeek
kerkfabriek.spalbeek@gmail.com
www.hasel.be

KAPEL VAN SPALBEEK

TICKETS
Gratis toegang.

OPENINGSUREN
MEI t/m OKTOBER 
Eerste zondag en derde zaterdag van 
de maand: 14 tot 17 uur - uitgezonderd

SEPTEMBER:  
enkel tweede zondag van de maand  
(Open Monumentendag).

NOVEMBER t/m APRIL 
Eerste zondag van de maand:  
14 tot 16 uur

Op andere dagen kun je de muurschil-
deringen vanuit het portaal bekijken.

Oud kerkhof
Kempische Steenweg
(naast nr. 89)
3500 Hasselt
T +32 11 23 95 40
erfgoedcel@hasselt.be
www.hasel.be

OUD
KERKHOF

RONDLEIDING OP MAANDAG
Iedere maandag kan je onder bege-
leiding van een Hasselt expert de 
binnenstad en haar unieke plekjes 
ontdekken. Ideaal voor een eerste 
kennismaking met de ‘Hoofdstad van 
de Smaak’! Je mag op deze tocht een 
mix van cultuur, bijzondere winkels, 
geschiedenis en culinaire weetjes 
verwachten.

Wanneer:  
Vanaf april 2016,  
op maandagen van 14u tot 16u  
(uitgezonderd feestdagen)

Prijs: € 3 (UiTpas: € 2) p.p.

Start: Toerisme Hasselt

TICKETS
Gratis toegang.

OPENINGSUREN
Dagelijks: 10 tot 16 uur

Brochures verkrijgbaar  
bij Toerisme Hasselt.
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De tuin van Dina Deferme
Beuzestraat 64
3511 Hasselt-Stokrooie
T +32 11 25 64 58
info@deferme.be
www.deferme.be

4 hectare onvervalste tuinpassie. Dat mag je ver-
wachten in de tuin van Dina Deferme. Proef de 
unieke sfeer in de verschillende tuinkamers en 
laat je ogen glijden over de weelderige bloemen-
borders. Om de drie weken veranderen de grote 
collectie rozen en de vaste planten van kleur.

Ook een uitstap waard is dit park van 1,5 hecta-
re, waarin kunst en biodiversiteit elkaar ontmoe-
ten. Honderdtwintig buxussoorten, tientallen 
snoeivormen gecombineerd met een eigentijd-
se blik op oude ambachten, zoals wissen, rotan 
vlechtwerken, glasmozaïek, steentapijten en 
grassculpturen. Verder zijn er ook honderden 
kabouters te bewonderen. Daarnaast is er een 
permanente tentoonstelling van binnen- en bui-
tenlandse kunstenaars.

Park Natuur & Cultuur Hasselt
Runksterkiezel 113
3500 Hasselt
T + 32 11 76 66 61 • T +32 475 37 73 63
parknatuurcultuur@telenet.be
www.parknatuurcultuur.be

PARK NATUUR  
& CULTUUR  
HASSELT

DE TUIN VAN DINA DEFERME
TICKETS
5 euro p.p.. De opbrengst gaat 
integraal naar de Belgische 
Brandwonden Stichting. 

OPENINGSUREN
Elke zondag van juni tot  
augustus: 14 tot 18 uur.

BEREIKBAARHEID
Neem de stadsbus H3 richting 
Stokrooie. Wandel daarna nog 
800 meter tot aan de tuin.

TICKETS
Volwassenen  4,50 euro p.p.

Groepen  
(vanaf 10 pers.)  4 euro p.p.

Kinderen -12 jaar gratis 
(vergezeld  
door ouders) 

Schoolklassen  2 euro p.p.

OPENINGSUREN
28 MAART t/m 3 NOVEMBER 
Dagelijks: 10 tot 18 uur. 

Dinsdag alleen op reservatie.

5 DECEMBER t/m 27 MAART 
In het weekend,  
tijdens vakantieperiodes  
en na reservatie.

Gesloten van 4 november  
t/m 4 december.

BEREIKBAARHEID EN PARKING
Neem de buslijn 5 tot aan de halte  
Runksterkiezel.

Het park is ook bereikbaar met de fiets. 
Volg het fietsroutenetwerk van  
knooppunt 96 naar 177. Gratis parking.

TOEGANKELIJKHEID
Het park is rolstoeltoegankelijk. 
Honden aan de leiband zijn toegelaten.

Om van lavendel te genieten, 
hoef je niet langer naar de 
Provence. Ook in de buurt van 
Herkenrode vind je een heuse 
lavendelhoeve van 4 hectare. 
In het winkeltje zijn allerlei la-
vendelproducten van het ei-
gen lavendelveld te koop. In 
de gezellige cafetaria geniet 
je na van je bezoek. 

TICKETS
Gratis toegang.

OPENINGSUREN
- Zomerperiode en paasvakantie: van 1 juni tot 30 september

Zon- en feestdagen: van 10 uur tot 20 uur

Maandag tot zaterdag: van 13 uur tot 20 uur

Sluitingsdag: vrijdag

- Winterperiode, herfst en voorjaar: Van 1 oktober tot 31 mei

Zon- en feestdagen: van 10 uur tot 18 uur

Maandag van 14 uur tot 17 uur

In mei ook op zaterdag van 14 uur tot 18 uur

BEREIKBAARHEID EN PARKING
De hoeve ligt in de schaduw van  
de Abdijsite Herkenrode aan fietsknooppunt 94. 

Gratis parking.

TOEGANKELIJKHEID
Het domein en de gebouwen zijn rolstoeltoegankelijk. 
Honden aan de leiband zijn toegelaten.

LIMBURG LAVENDEL

Limburg Lavendel
Olmenbosstraat 25
3511 Hasselt-Stokrooie
T +32 475 71 58 25
info@limburglavendel.be
www.limburglavendel.be

Dag na dag puur natuur: dat is Domein 
Kiewit. En elke dag opnieuw wordt dit 
130 hectare openbaar natuurdomein van 
de stad Hasselt met de grootste zorg 
beheerd. Gelegen in het midden van De  
Wijers, biedt het domein met zijn ‘natte 
natuur’ van poelen en vijvers, een goed 
beeld van de unieke fauna en flora die 
erin voorkomen.

Hou je van een natuureducatieve prikkel, 
laat je je leiden door tuinbeleving of kies 
je voor een wandeling over avontuurlijke  
(knuppel)paden? Natuurlijke inspiratie is altijd  
gegarandeerd op Domein Kiewit!

HUIFKARTOCHT
Wil je comfortabel genieten van het Natuur-
domein Kiewit? Stap dan in voor een rondrit 
met de huifkar. Die voert je naar de mooiste 
plekjes in het domein.

TICKETS
20 euro voor een groep van  
minimaal 8 en maximaal 25 personen 
(met kinderen tot 30 personen).

PRAKTISCH
Het hele jaar mogelijk, behalve bij felle 
regen of stormweer. De rit duurt een  
20-tal minuten. Minstens twee weken 
op voorhand reserveren.

WANDELEN
Vanaf het kasteeltje van Kiewit vertrekken 
verschillende gemarkeerde wandelpaden 
die tot aan de speeltuin van Bokrijk lopen.

In Bokrijk heb je 2 startplaatsen: de Bucksen-
rake-route van 4 km (geel), en de Parkdreven 
route van 3 km (blauw).

Domein Kiewit
Putvennestraat 108
3500 Hasselt
T +32 11 21 08 49
kiewit@hasselt.be
www.hasselt.eu

DOMEIN 
KIEWIT

Op domein Kiewit heb je 3 startplaatsen: de 
Wijerroute van  4 km (oranje), de Haringsvij-
verroute van 1,5 km (groen) en de Wildernis-
route van 3 km (blauw).

Daarnaast heb je nog 2 routes vanuit beide 
startplaatsen: groene hartroute van 12 km 
(rood) en de Snelle verbinding Bokrijk - Kiewit 
van 3,8 km (bruin).

De kaarten van de landschapswandeling 
‘Kiewit’ zijn te koop op het secretariaat van 
Domein Kiewit voor 2,50 euro.

VOOR DE KIDS
Toon je kinderen de boerderijdieren en trak-
teer ze op een picknick aan de vijver. Laat ze 
ravotten in de speelhoek en in het avontuur-
lijke speelbos. In de (kruiden)tuinen en de  
bijenhal kun je wonderlijke insecten spotten.

’T PLEZANTE POTENPAD
Staat voor ± 2 kilometer buggyvriendelijk 
wandelplezier. Zelf in een vogelnest krui-
pen of proberen verder te springen dan een 
hert? Volg ons potenpad en ontdek al spe-
lend interessante weetjes en dé plezante 
plekjes van Domein Kiewit.

Op de website vind je het actuele aanbod 
van weekendactiviteiten, cursussen, kinder-
ateliers ... Ook de brochure met schoolpro-
gramma’s en natuur- en milieu-educatieve 
activiteiten kun je aanvragen of downloaden 
op de website.

TICKETS
Gratis toegang.

OPENINGSUREN
Het domein is elke dag toegankelijk  
van 8.30 uur tot de zon ondergaat.  
Enkel bij hevige wind en storm  
niet toegankelijk.

Secretariaat: maandag tot vrijdag:  
9 tot 12 uur - 12.30 tot 16 uur.

BEREIKBAARHEID EN PARKING
Neem de stadsbus H2 richting Kiewit.  
Uitstappen aan de parking van het  
domein en je bent er.

Domein Kiewit ligt vlakbij knooppunt 91 
van het Limburgse fietsroutenetwerk.

Gratis parking.

TOEGANKELIJKHEID
Het domein is toegankelijk met een  
rolstoel en (kinder)buggy.

Honden aan de leiband zijn toegelaten.

TAVERNE KOE-VERT
Taverne Koe-vert wil jullie smakelijk verwelko-
men op het prachtige Domein Kiewit. Het is 
een zaak met zelfbediening waarin veel bio, 
lokale en fairtradeproducten worden aange-
boden. 

Taverne Koe-vert
Putvennestraat 110 
3500 Hasselt
T +32 11 23 47 34
info@koevertkiewit.be
www.koevertkiewit.be

Dag na dag puur natuur
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Benieuwd naar de prehistorie? 
Volg dan het rendierjagerspad 
in het natuurgebied De Teut, en 
wandel in de voetsporen van 
prehistorische rendierjagers en 
de eerste boeren in deze streek. 
Op dit pad vind je de Holsteen, 
de enige vaste polijststeen die  
3 tot 5.000 jaar geleden door 
prehistorische boeren gebruikt 
werd om hun vuurstenen bijlen 
te polijsten. Even later kom je 
aan een verlaten tentenkamp 
van rendierjagers, die hier 11.000 
jaar geleden verbleven. Wil je 
weten hoe deze prehistorische 
jagers en de eerste boeren leef-
den? Spring dan binnen in het 
gemeentehuis en bezoek de ten-
toonstelling over Zonhoven in de 
prehistorie.

De Holsteen Zonhoven
Hengelhoefseweg z/n
3520 Zonhoven

Zonhoven in de prehistorie
Heuvenstraat 4
3520 Zonhoven

INFO & RESERVATIE
T +32 11 81 04 80
toerisme@zonhoven.be
www.zonhoven.be

DE HOLSTEEN ZONHOVEN

Sint-Quintinuskerk Zonhoven
Heuvenstraat 2
3520 Zonhoven

Kapel van Ten Eikenen
Eikenenweg 43
3520 Zonhoven

INFO & RESERVATIE
T +32 11 81 04 80
toerisme@zonhoven.be
www.zonhoven.be

Benieuwd naar de prehistorie?

TICKETS
Gratis toegang tot zowel de Holsteen 
als de tentoonstelling.

OPENINGSUREN
Tentoonstelling: elke weekdag van  
10 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

SINT- 
QUINTINUSKERK 
ZONHOVEN

Ken je de Kathedraal van de Kempen? Deze 
neoclassicistische kerk is een bezoek méér 
dan waard. Het grootse klassieke interieur is 
een pareltje, de twaalf Toscaanse zuilen zijn 
sierlijk én imposant. Na de restauratie kun 
je nu opnieuw het majestueuze stucwerk in 
het koor en de zijbeuken bewonderen. De 
kapel van Ten Eikenen, buiten het centrum, 
is dan weer een erg geliefde locatie voor 
huwelijken. In de 16de en 17de eeuw was dit 
trouwens een bekend bedevaartsoord.

In een permanente tentoonstelling op re-
creatieoord Heidestrand ontdek je hoe de 
Zonhovense viskwekers, geïnspireerd door 
de bewoners van de Abdij van Herkenrode, 
dit landschap vormgaven en zo De Wijers, 
een laatste refuge voor tal van zeldzame 
planten- en diersoorten, geschapen heb-
ben. Ga op exploratie langs het educatieve 
wandelpad met vogelkijkhutten, educatieve 
panelen en enkele interactieve opstellingen. 

Wil je nader kennismaken met de vissen en 
de viskwekers, dan kun je een kijkje achter 
de schermen nemen bij één van de Zonho-
vense viskwekers. Wil je de talrijke vijvers 
met de fiets gaan verkennen, dan kun je de 
Wijerroute volgen, een gratis app met digi-
tale fietsroutes. Of je kunt met de thema-
kaart “De Wijers” via het fietsroutenetwerk 
Limburg de regio ontdekken.

LANGE AFSTANDSWANDELING 
IN DE WIJERS
Ontdek het land van 1001 vijvers via de lange 
afstandswandeling. 76 kilometer wandel-
route leidt je langs de prachtige vijvers en 
rietkragen door Limburgs waardevolste wa-
terlandschap. Of kies voor één van de drie 
dagstappers van zo’n 20 kilometer en ont-
dek telkens een stukje van De Wijers. Met 
de handige infobrochure bij de wandelkaart 
kom je alles te weten over deze prachtige 
streek en de verschillende bezienswaardig-
heden onderweg.

Wandelkaart: 5 euro

De Wijers - land van 1001 vijvers
Regionaal Landschap 
Lage Kempen vzw
Grote Baan 176
3530 Houthalen-Helchteren
T +32 11 78 52 59
info@rllk.be
www.rllk.be

INFO & RESERVATIE
T +32 11 81 04 80
toerisme@zonhoven.be
www.zonhoven.be

DE WIJERS
Het natuurgebied De Wijers strekt zich uit 
over Hasselt, Zonhoven, Houthalen-Hel-
chteren, Heusden-Zolder, Diepenbeek,   
Lummen en Genk. Het is een unieke  
regio van 1001 vijvers, die ooit werden  
gegraven voor de bloeiende viskweek - 
mét steun vanuit de Abdij Herkenrode.

UITKIJKTOREN DE WIJERS 
UITKIJKPOST VOOR VIPS
Wil ook jij een vip-uitzicht op De Wijers, beklim 
dan de 15 meter hoge uitkijktoren. Onderweg 
leer je waarom natuurbeheer een internatio-
nale zaak is en welke bewoners je hier zoal 
aantreft. Op het hoogste platform zit je op 
de eerste rij om met eigen ogen te controle-
ren of de visarend zich laat verleiden om te 
nestelen op het speciaal voor hem ontwor-
pen platform. Voor rolstoelgebruikers zijn er 
een parking en een pad aangelegd. Ook zij 
kunnen genieten van een prachtig zicht op 
De Wijers via de periscoop op de beneden-
verdieping van de toren.

TENTOONSTELLING VISKWEKERIJ
Camping Heidestrand -  
Zwanenstraat 105 -  
3520 Zonhoven

INFO & RESERVATIE 
T +32 11 81 04 80 
toerisme@zonhoven.be

TICKETS
Gratis toegang.

OPENINGSUREN
OKTOBER t/m APRIL 
Elke zondag: 14 tot 16 uur

MEI/JUNI/SEPTEMBER 
Zaterdag en zondag: 14 tot 16 uur

PAASVAKANTIE/JULI/AUGUSTUS 
Zaterdag, zondag en woensdag:  
14 tot 16 uur.

BEDRIJFSBEZOEK VISKWEKERIJ  
GEBROEDERS VANDEPUT
Boomsteeg 40 -  
3520 Zonhoven

INFO & RESERVATIE 
T +32 11 81 04 80 
toerisme@zonhoven.be

TICKETS
Volwassenen  2 euro 
-12 jaar  gratis

OPENINGSUREN
APRIL t/m JUNI & AUGUSTUS  
t/m OKTOBER 
Elke 2de zaterdag van de maand:  
14 tot 16 uur

JULI: elke donderdag: 14 tot 16 uur.

De stilte op de purperen heide van natuurreservaat De Teut is ideaal om de eeuwenoude 
geschiedenis te herbeleven. Snuif de heerlijke geur op van een dennenbos bij het ochtend-
gloren, voel de warmte van het zand op de wandelpaden in de heidegebieden, met vennen 
die glinsteren in het zonlicht, of ervaar de koelte in de beekvallei langs de Roosterbeek op 
een hete zomerdag. Zelfs onze prehistorische voorouders wisten de plek al te appreciëren: 
op de Holsteen kun je nog de sporen ontdekken die ze achterlieten.

Ben je niet zo’n held in het volgen van wandelroutes, ga dan eerst eens op stap met ervaren 
gidsen tijdens de maandelijkse wandelingen die telkens een specifiek thema belichten (pad-
denstoelen, verbazingwekkende planten, waterwereld ...). De data van de themawandelingen 
vind je terug in de wandelkalender van Toerisme Zonhoven.

STARTPLAATS 1: Camping Holsteenbron

STARTPLAATS 2: Donderslagseweg Zonhoven

INFO & WANDELKAARTEN: Toerisme Zonhoven

DE TEUT

De Teut Zonhoven
T +32 11 81 04 80
toerisme@zonhoven.be
www.zonhoven.be

TICKETS
Gratis toegang.

OPENINGSUREN
Elke dag van 9 tot 17 uur.
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Zin om op cruise te vertrekken? Scheep in voor een 
verkenningsvaart van twee uur. Vanop het Albertka-
naal krijg je een totaal ander beeld van de stad. In juli 
en augustus verwacht de kapitein je op zondag aan de 
Scheepvaartkaai 5D. Ga aan boord om 13.15 uur en vaar 
af om 14 uur. Om 16 uur meer je opnieuw aan. 

Regelmatig zijn er ook themacruises. Raadpleeg de ka-
lender op de website.

BOOTTOCHT  
OP HET  
ALBERTKANAAL

TICKETS
Volwassenen:  10 euro

Kinderen -12 j:  5 euro

Mindervaliden/ 
senioren 50+/ 
groepen  
(vanaf 10 volw.):  8 euro

Boottocht op het Albertkanaal
Rederij Limburgia nv
Scheepvaartkaai 5D
3500 Hasselt
T +32 475 95 40 78
info@rederijlimburgia.be
www.rederijlimburgia.be

COMBITICKET STADSTRAM EN JAPANSE TUIN
Combineer je vervoer en de tuininkom in één combiticket. Rij 
om 14.30 uur met de stadstram van de Grote Markt naar de  
Japanse tuin. Bezoek de tuin en keer van daar terug om 16.30 uur.

Van 1 april t/m 31 oktober: elke zondag en deze feestdagen: 
maandag 28 maart (paasmaandag), donderdag 5 mei (O.L.H.-He-
melvaart), maandag 16 mei (pinkstermaandag, donderdag 21 juli 
(nationale feestdag), maandag 15 augustus (O.L.V.-Hemelvaart).

Koop je combiticket bij Toerisme Hasselt, de Japanse tuin of de 
tramchauffeur: 10 euro per persoon.

STADSTRAMRONDRIT OP ZONDAG EN FEESTDAGEN
Een begeleide rondrit van vijftig minuten met de stadstram. 
Een gids vertelt honderduit over de stadsgeschiedenis en zet 
je fantasie op het juiste spoor!

Van 1 april t/m 31 oktober: elke zondag en op deze feestdagen: 
maandag 28 maart (paasmaandag), donderdag 5 mei (O.L.H.-
Hemelvaart), maandag 16 mei (pinkstermaandag), donderdag  
21 juli (nationale feestdag), maandag 15 augustus (O.L.V.- 
Hemelvaart). 

De stadstram vertrekt op de Grote Markt om 11.00 uur.

Tickets zijn enkel te koop bij de tramchauffeur:
• 7 euro per volwassene 
• 5 euro per kind van 6 tot 12 jaar 
• gratis voor kinderen tot 6 jaar

Stuur je Vespa richting Hasselt, de Stad van de 
Smaak, met vertrek vanuit C-Mine in Genk. Beleef 
een nostalgisch avontuur op een echte Italiaanse 
klassieker: met z’n tweeën knus tegen mekaar of 
elk op je eigen voertuig. 

Uiteraard kun je de Vesparit ook met een groep bele-
ven om nog meer ambiance te creëren. Of wat dacht je 
van een arrangement met een gastronomische lunch, 
heerlijk diner of wellness? Beleef het allemaal met  
Vesparoute.com

Vesparoute
C-Mine,
ingang Wilde Kastanjelaan z/n
3600 Genk
T +32 474 09 61 66
info@vesparoute.com
www.vesparoute.com

TICKETS
VESPA VERHUUR ALL-IN
- ½ dag (max. 4 u): 50 euro per Vespa (enkel geldig op weekdagen)
- Dag (10-18 uur): 69 euro per Vespa (7/7d)
Reservatie is aanbevolen.

ARRANGEMENTEN
- Vespa Wellness (i.s.m. Bo-Ness)
- Vespa Just Eat Right (i.s.m. JER)
- Maris Logies (i.s.m. Maris Logies, rechtstreeks reserveren)
Prijzen via de website.

VESPAROUTE

Op twee wielen

Bij extreme weersomstandigheden kan het gebeuren dat de tram niet uitrijdt. Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.

Neem letterlijk afstand van de drukte 
met een vlucht in een luchtballon. 
Geniet vanop 1500 meter hoogte in 
alle rust van Hasselt .

BALLONVAART BOVEN HASSELT

Ballonvaart boven Hasselt
Melbeekstraat 46
3500 Hasselt
T +32 475 57 73 02
info@balloonessentials.be
www.balloonessentials.be

In hogere sferen

TICKETS
150 euro p.p.

Dat in 1909 in Kiewit de eerste vliegvel-
dactiviteit in België startte, is te weinig 
bekend! Ondertussen is Aero-Kiewit 
uitgegroeid tot één van de bekendste, 
modernste en grootste vliegclubs in 
België met meer dan 180 leden en 50 
vliegtuigen. In de gezellige taverne kan 
je rustig nagenieten.

Vliegveld Aero-Kiewit
Luchtvaartstraat 100
3500 Hasselt
T +32 11 21 25 50
info@aero-kiewit.be
www.aero-kiewit.be

VLIEGVELD AERO-KIEWIT OPENINGSUREN
Het vliegveld is elke dag  
geopend vanaf 10 uur.

Wekelijkse sluitingsdag: maandagIn vogelvlucht

Zin om comfortabel van de gezellige Hasseltse sfeer te  
genieten? Dat kan tijdens een rondrit met de stadstram in en 
rond de binnenstad - boordevol bezienswaardigheden!

STADSTRAMRONDRITTEN
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FIETSPLEZIER

FIETSROUTES
FIETS- EN WANDELBROCHURE  
HERKENRODE
Gebruik de brochure als houvast tij-
dens je ontdekkingstocht door 800 jaar 
Abdij Herkenrode-geschiedenis. Op de 
weg die abdissen, rentmeesters en be-
devaarders ooit bewandelden, kom je 
prachtige kunstwerken en topstukken 
tegen.

Te koop voor 2,50 euro bij Toerisme Has-
selt of in het bezoekersonthaal van Ab-
dijsite Herkenrode.

FIETSROUTE HERKENRODE
Tijdens deze fietstocht kom je nog meer 
kunstwerken tegen of bezoek je nog 
meer locaties die je een idee geven van 
de uitstraling en macht die de Abdij van 
Herkenrode ooit had.

Te koop voor 2,50 euro in het bezoekers-
onthaal van Abdijsite Herkenrode.

DE WIJERS, LAND VAN 1001 VIJVERS
Fiets tussen 1175 vijvers boordevol zeld-
zame dier- en plantensoorten. Rijg de 
landschappen aan elkaar: een mix van 
bossen, weiden en heidegebieden. De 
vier fietslussen brengen je langs de 
aanraders van de regio: Bokrijk, Kelch-
terhoef, Hengelhoef, Domein Kiewit, Do-
mein Bovy, de Abdij Herkenrode, C-Mine. 
Kies maar uit!

Te koop voor 3 euro bij Toerisme Hasselt, 
Toerisme Zonhoven of in het bezoekers-
onthaal van Abdijsite Herkenrode.

FIETSROUTE H2O
Voor dit project werden twee fietsroutes 
ontwikkeld, gebundeld in één brochure. 
De eerste fietsroute volgt de Demer 
door Godsheide, Kuringen en Stokrooie. 
De tweede fietsroute volgt de Herk en 
Mombeek door Wimmertingen, Sint-
Lambrechts-Herk en Stevoort. De routes 
lopen langs belangrijke plaatsen die be-
trekking hebben op water, zoals water-
molens, kanaalbruggen en de sluis, maar 
ook langs plekken waarover interessan-
te weetjes te vertellen zijn.

Te koop voor 2 euro bij Toerisme Hasselt 
of in Het Stadsmus.

SCHANSENROUTE ZONHOVEN
De streek verkennen op de pedalen,  
helemaal op je eigen tempo, terwijl  
natuurschoon aan je voorbijglijdt. Het 
toppunt van ontspanning, toch?

De route met het routeplan is gratis te 
verkrijgen bij Toerisme Zonhoven.

MOUNTAINBIKEROUTE MIDDEN-LIMBURG
Ben je wat sportiever aangelegd? Het 
mountainbikenetwerk Midden-Limburg 
laat je op een sportieve manier de prach-
tige natuur van Midden-Limburg kennen. 
Het netwerk bestaat uit drie afzonder-
lijke routes en biedt een rijke afwisseling 
tussen bosrijke gebieden, prachtige hei-
delandschappen, weiden en vennen.

Te koop voor 4 euro bij Toerisme  
Zon hoven.

FIETSROUTENETWERK 
LIMBURG
Fietsparadijs is een titel die een provincie 
niet zomaar verdient. Daar heb je een com-
fortabel fietsroutenetwerk voor nodig, mét 
extra accommodaties zoals fietscafés en 
fietsvriendelijke logies. In Hasselt en Zonho-
ven vind je die alvast in overvloed. Wij hou-
den er namelijk van om op het juiste moment 
een beetje gas terug te nemen. Probeer dat 
zelf ook eens. Wedden dat het onvergetelijk 
wordt?

www.toerismelimburg.be

Fietskaart te koop voor 9,50 euro bij Toeris-
me Hasselt of Toerisme Zonhoven.

SMAAKFIETSROUTE
Geniet van het landelijke karakter van 
de Hasseltse deelgemeenten. Tijdens je 
tocht over het fietsroutenetwerk rij je langs 
smaakvolle eetadresjes en ontspannende 
rustpunten. Kijk even op de kaart welke van 
de 3 fietslussen bij je past en zet de pedalen 
in beweging! Wie niets van Hasselt wil mis-
sen, kan de 3 lussen ook combineren.

Je krijgt bij de fietsroute een kortingsbon-
nenblad. Hiermee krijg je een interessante 
korting op 10 leuke adresjes die je onderweg 
tegenkomt.

Te koop voor 3,50 euro bij Toerisme Hasselt.

FIETSVERHUUR
FIETSPUNT HASSELT
In dit fietspunt kun je je fiets stallen, een 
fiets huren of zelfs kleine herstellingen laten 
uitvoeren zodat je veilig thuis geraakt.

PRAKTISCHE INFO
Prijzen fietsen/dag

• Fiets: 10 euro

• Tandem: 20 euro

• Kinderfiets: 5 euro

• Kinderzitje of fietstas: 1 euro

• Bakfiets: prijs op aanvraag

Voor alle huurfietsen is er  
een meerdaagse korting.  
Prijs op aanvraag.

Fiets huren: T 0800 96 96 7 (vanuit  
het buitenland: T +32 495 52 42 26)

OPENINGSUREN
Op weekdagen van 7 tot 19 uur. 

In het weekend en op feestdagen  
tussen 15 maart en 15 oktober ook  
open van 9 tot 13 uur. Daarbuiten  
enkel op afspraak.

Stationsplein
3500 Hasselt
T 0800 96 96 7 
fietspunthasselt@vzwbasis.be
www.vzwbasis.be
www.fietsbasis.be

FIETSENSTALLING  
MET TOEZICHT
Geef je fiets gratis in bewaring op het Groen-
plein achter het Hasseltse stadhuis of aan 
het TT-center. Van maandag tot en met vrij-
dag van 9 tot 18 uur, op zaterdag van 10 tot 
18 uur, niet op zon- en feestdagen. Tijdens 
de marktdagen (dinsdag en vrijdag) ook op 
het Kolonel Dusartplein van 8.30 tot 13 uur.  

Preventiedienst
T +32 11 23 94 69
huisvanpreventie@hasselt.be
www.hasselt.be

GROENPLEIN
Op het pleintje achter het stadhuis (Groen-
plein) kun je bij de gemeenschapswachten 
voor een dag gratis een fiets, een tandem, 
een buggy, een kinderkar of een fiets met 
een kinderkar uitlenen.  

Dit kan op weekdagen van 9 tot 18 uur en op 
zaterdag van 10 tot 18 uur. Niet op zon- en 
feestdagen.  

Enkel de tandem, buggy en de fiets met kin-
derkar kunnen op voorhand bij de gemeen-
schapswachten gereserveerd worden. 

Dienst Preventie
T +32 11 23 94 69
huisvanpreventie@hasselt.be
www.hasselt.be

Fietsers welkom

ABDIJSITE HERKENRODE
Ook op de Abdijsite Herkenrode kun je een 
comfortabele fiets huren. De abdijsite is de 
ideale startplaats voor een fietstochtje in en 
rond Hasselt. Je zit hier immers onmiddellijk 
op het fietsroutenetwerk. Je auto kun je vei-
lig achterlaten op de gratis parking.

PRAKTISCHE INFO
Een fiets huren kost 10 euro per dag.
Dit kan elke dag - behalve op  maandag 
- van 10 tot 17 uur. Een fiets reserveren 
kan via het gratis nummer 0800 96 96 7  
optie 2). Vanuit het buitenland bel je 
+32 495 52 42 26.

Van 16 oktober t/m 31 maart (met  
uitzon dering van de maand januari) 
rechtstreeks reserveren via Abdijsite 
Herkenrode, T +32 11 23 96 70.

Herkenrodeabdij 4
3511 Hasselt-Kuringen
abdijsiteherkenrode@hasselt.be
www.abdijsiteherkenrode.be
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SKATEPARK KAPERMOLEN

Skatepark Kapermolen
Kapermolenpark
Elfde Liniestraat
3500 Hasselt

Skateplezier

Combineer de magie van je favoriete Studio 100-figuren met 
een 25-tal attracties voor je eerste kriebels!

TICKETS
Kinderen ≥ 1 m en volwassenen 18,75 euro 
Kinderen tussen 85 cm en 1 m 9,99 euro

OPENINGSUREN
Controleer voor je vertrek steeds de kalender op de 
website.

BEREIKBAARHEID EN PARKING
MET DE TREIN
Koop een voordelig B-Dagtripbiljet (trein + toegang)  
in de grote Belgische stations of op www.b-dagtrips.be.

MET DE BUS
Neem aan het station de stadsbus H3 (richting  
Trichterheide) of lijn 45 (richting Maaseik), telkens tot 
aan de halte Provinciehuis op de Universiteitslaan.

PARKING
Plopsa Indoor Hasselt is gelegen op de locatie van 
de Grenslandhallen, die over een ruim parkeerterrein 
beschikken. Het is er betalend parkeren.

TOEGANKELIJKHEID
Een speciaal samengestelde gids overloopt de  
voorzieningen en diensten waarvan personen met  
een handicap gebruik kunnen maken in het park.  
Meer info op de website.

PLOPSA INDOOR 
HASSELT

Goed voor 60 bij 50 meter skateplezier! 
Een uitdagende bowl in het midden, 
een eenvoudigere roll-in aan de zijkant. 
Check ook de acht zones aan de buiten-
kant van het park: elke streetspot vormt 
een nieuwe uitdaging.

PRAKTISCH
Het skatepark is altijd open en 
helemaal gratis.

Het dragen van valbescherming 
is verplicht.

Plopsa Indoor Hasselt
Gouverneur Verwilghensingel 70
3500 Hasselt
T +32 11 29 30 40
info@plopsa.be
www.plopsa.be

Een tas vol lekkersKNIBBEL KNABBEL TOCHT

De Knibbel Knabbel Tocht is voor 6 euro p.p. te koop bij Toerisme Hasselt. 

Voor een picknicktas betaal je 5 euro waarborg.

De Knibbel Knabbel Tocht is niet geldig op zon- en feestdagen.

Onze musea kan je ook ontdekken op kindermaat.  
Bekijk het aanbod op www.jenevermuseum.be - www.modemuseumhasselt.be -  
www.hetstadsmus.be - www.abdijsiteherkenrode.be

Een lege picknickmand? Die moet gevuld worden! 
Ga op tocht door de stad en verzamel een volledige 
picknick door allerlei vragen op te lossen. De ant-
woorden leiden je namelijk naar toffe adresjes, waar 
je allerlei lekkernijen bij elkaar kunt sprokkelen. Is je 
mand vol? Kies dan je favoriete picknickplaats op de 
kaart en laat het eetfestijn beginnen. Smakelijk!

TIP
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Een citytrip met de kinderen was zelden leuker! Toerisme Hasselt heeft speciaal 
voor gezinnen met kinderen een anti-vervelingsgidsje uitgebracht. Alle toeristische 
activiteiten op maat van kids tussen 5 en 12 jaar zijn gebundeld in dit boekje. 

Gratis te verkrijgen bij Toerisme Hasselt.

Anti-vervelingsgidsjeFUN 4 KIDS

LOTJE WANDELPAD 
ZONHOVEN
Lotje, Het Nieuwsgierige Heksje (bedacht door illustratrice Lieve Baeten), 
is nog steeds een belangrijke ambassadrice van Zonhoven. 

Enkele jaren na het uitstippelen van een eerste wandeling, Lotje het 
Nieuwsgierige Heksje, kun je nu ook een tweede wandelroute verkennen: 
Slimme Lotje. Deze heksenwandeling vertrekt aan het standbeeld van 
Lotje aan de hoofdbibliotheek. De ontdekkingstocht in park ‘Den Dijk’ is 
1,5 km lang. De route staat uitgestippeld in het gratis Lotje wandelboekje, 
waarin kinderen allerlei leuke doe-dingen en verrassingen vinden. Boven-
dien ga je ditmaal op stap met een heuse heksenkoffer om je tocht nog 
leuker te maken.

Verzin alvast enkele magische toverspreuken!

START EN INFO

Toerisme Zonhoven
Heuvenstraat 4
T +32 11 81 04 80
toerisme@zonhoven.be
www.zonhoven.be

Gratis

Op stap met een heuse heksenkoffer

HET JONGERENPLAN
Een ludiek opgevat stadsplan voor jonge reizigers tussen 16 en 35 jaar. Je krijgt 
tips over hoe een toerist zich als een echte Hasselaar kan gedragen en (bekende) 
locals geven hun favoriete adresje of persoonlijke tip prijs. Dit alles wordt aange-
vuld met enkele toeristische klassiekers.

Gratis te verkrijgen bij Toerisme Hasselt

GA MEE  
OP ONTDEKKINGSTOCHT  
MET BERT & HERT! 
Bert en Hert hebben in Hasselt een aantal schatkisten verstopt, aan jou om 
ze te vinden! Haal snel je schatkaart en de sleutels voor de schatkist af bij de 
dienst Toerisme en ga op zoektocht. Op het einde van je tocht wacht er een 
leuke beloning! 

In 2016 wordt deze ontdekkingstocht volledig vernieuwd. Geldig van 1 april tot 
1 oktober 2016.

Voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Gratis te verkrijgen bij Toerisme Hasselt.

www.jeugdhasselt.be
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Ontdek de troeven van Universal 
Design met een bezoek aan het ‘UD 
Woonlabo’. Leer hoe je een woning 
kunt bouwen of verbouwen, zodat 
ze geschikt is voor iedereen en  
ideaal blijft om comfortabel oud 
in te worden. Het UD Woonlabo is 
een modelwoning vol actuele infor-
matie en inspiratie om een woning  
en een omgeving te creëren die 
voor iedereen toegankelijk is.

UD WOONLABO

TICKETS
Volwassenen (digitale gids)  3 euro

Studenten/UiTpas Hasselt  2 euro

- 12 jaar  gratis

OPENINGSUREN
Woensdag: 13 tot 17 uur.

Elke 2de en 4de zaterdag van de maand: 10 tot 17 uur.

Bekijk voor je bezoek altijd even de website voor sluitingsdagen.

UD Woonlabo
Guffenslaan 39
3500 Hasselt
T +32 11 77 56 82
info@woonlabo.be
www.woonlabo.be

FAIRTRADE
Hasselt omarmt eerlijke handel met 
boeren in het Zuiden en van bij ons. 
Hasselt is een FairTradeGemeente 
en doet er alles aan om haar vijf 
FairTradeSterren te behalen. Op de 
adresjes die in deze brochure aange-
duid zijn met het logo van ‘Hasselt, 
(h)Eerlijke stad’ kun je alvast eerlijke 
producten consumeren. Meer info en 
hoe je fan kunt worden van ‘Hasselt, 
FairTradeGemeente’, vind je op  
www.fairtradegemeenten.be/hasselt.

Modelwoning voor 
alle generaties

TICKETS
Volwassenentarief  9,95 euro

Kortingstarief  8,95 euro

OPENINGSUREN
Weekdagen, weekend en  
feestdagen vanaf 13.30 uur.

Kerstvakantie vanaf 10 uur.

BEREIKBAARHEID EN PARKING
Neem aan het station bus H3  
richting Hasselt Godsheide.  
Stap af aan de halte ‘Hasselt P&R 
Grenslandhallen’. Steek vervolgens 
de Universiteitslaan over en je ziet 
Kinepolis schuin links voor je.

Een nachtje uitgaan in Hasselt is pas compleet 
met een bezoek aan discotheek Versuz. Laat je 
onderdompelen in een mysterieuze, intieme sfeer 
en geniet volop alsof morgen niet bestaat. Pom-
pende house en techno, bezwerende elektronica 
of heerlijke loungetrips. You name it, we’ve got it!

De Ethias Arena, het Ethias Theater en de Grenslandhallen ken je misschien 
van Bouwinnovatie, Nacht van de Vlaamse Televisiesterren, Het Schlagerfes-
tival en I love the 90’s. Maar er gebeurt nog veel meer, voor élke leeftijd: van 
eigentijds en flashy tot klassiek en relaxed.

Ontdek het hele programma op www.ethias-arena.be en www.ethias-theater.be

ETHIAS ARENA - ETHIAS THEATER - GRENSLANDHALLEN

Ethias Arena - Ethias Theater - Grenslandhallen 
Gouverneur Verwilghensingel 70
3500 Hasselt
T +32 3 400 60 60 
info@ethias-arena.be
www.ethias-arena.be
www.ethias-theater.be

KINEPOLIS

Versuz
Gouverneur Verwilghensingel 70
3500 Hasselt
T +32 11 22 26 95
info@versuz.be
www.versuz.be

Kinepolis
Via Media 1
3500 Hasselt
T +32 11 29 86 00
info.hasselt@kinepolis.com
www.kinepolis.com

VERSUZ

BEREIKBAARHEID EN PARKING
MET DE WAGEN
Wegwijzers naar de site vind je aan de drie Hasseltse afritten  
op de E313 Antwerpen-Luik en op de Grote Ring rond Hasselt.  
Je bereikt de zalen het vlotst via de afrit 29 (Hasselt-Oost).  
Ruime betalende parkeer ter reinen voor bezoekers en exposanten.  
Voer op je gps Trichterheideweg als bestemmingsadres in.

MET HET OPENBAAR VERVOER
Op wandelafstand van de site vind je langs de Universiteitslaan  
de bushalte Hasselt-Provinciehuis. Deze halte wordt bediend door  
de stadslijn H3 of streeklijnen 20a, 36 of 45.

TOEGANKELIJKHEID
In het Ethias Theater kunnen rolstoelgebruikers probleemloos van  
een voorstelling genieten.

Bekijk je favoriete film in één van de veertien hypermo-
derne bioscoopzalen. Haarscherp beeld en perfecte 
klank: zo is cinema ooit bedoeld - met of zonder popcorn.

Gratis parking.

TOEGANKELIJKHEID
De meeste zalen zijn geschikt voor 
rolstoelgebruikers. De toegankelijk-
heid van een bepaalde zaal staat 
per filmvoorstelling duidelijk  
aangegeven.

TICKETS
Leden 10 euro  
(zaterdag en maandag) 
Leden gratis  
(donderdag) 
Niet-leden 15 euro  
(zaterdag en maandag) 
Niet-leden 5 euro  
(donderdag)

OPENINGSUREN
Zaterdag: 22 tot 7 uur 
Maandag: 23 tot 6 uur 
Donderdag: 22 tot 6 uur

RAP OP STAP 
Hasselt wil mensen met een beperkt budget graag de kans geven om te genieten 
van een daguitstap of vakantie. Diverse bezienswaardigheden en verblijven in  
Hasselt hebben daarom een sociaal tarief. Voor informatie en reservaties kan je  
terecht bij een Rap op Stap-kantoor in jouw buurt. 

www.rapopstap.be
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LOGEREN Overnachten in Hasselt en Zonhoven

CHARMEHOTEL HET MENNEKE**
Maastrichterstraat 48

3500 Hasselt
T +32 11 32 31 34

T +32 477 27 53 02
bart@hetmenneke.be
www.hetmenneke.be

5 kamers
Stadscentrum

Tweepersoonskamer vanaf 120 euro

CHARMEHOTEL ’T HEMELHUYS***  
Hemelrijk 15

3500 Hasselt
T +32 11 35 13 75
F +32 11 35 13 76

info@hemelhuys.be
www.hemelhuys.be

9 kamers
Stadscentrum

Tweepersoonskamer vanaf 95 euro

CHARMEHOTEL VILLA SAPORIS***
Kuringersteenweg 124

3500 Hasselt
T +32 11 91 09 23
villa@saporis.be
www.saporis.be

10 kamers (8 kamers – 2 suites)
Stadscentrum

Tweepersoonskamer vanaf 120 euro

DAI HOTEL***
Genkersteenweg 352

3500 Hasselt
T +32 11 32 50 13
F +32 11 23 25 57

info@dai-hotel.be
www.dai-hotel.be

9 kamers
Landelijke omgeving

Tweepersoonskamer vanaf 95 euro

DE GROENE HENDRICKX***
Zuivelmarkt 25
3500 Hasselt
T +32 11 28 82 10
F +32 11 28 82 11
groene@lodge-hotels.be
www.lodge-hotels.be

22 kamers
Stadscentrum
Tweepersoonskamer vanaf 135 euro                          

DE WIMMER*
Luikersteenweg 516
3501 Hasselt (Wimmertingen)
T +32 11 21 55 38
T +32 473 50 82 77
de.wimmer@hotmail.com
www.de-wimmer.be

4 duplexkamers
Landelijke omgeving
Duplexkamer vanaf 115 euro

HASSOTEL***
Sint-Jozefsstraat 2-10
3500 Hasselt
T +32 11 23 06 55
F +32 11 22 94 77
info@hassotel.be
www.hassotel.be

35 kamers
Stadscentrum
Tweepersoonskamer vanaf 130 euro

HOLIDAY INN EXPRESS HASSELT***    
Thonissenlaan 37
3500 Hasselt
T +32 11 37 93 00
F +32 11 37 93 01
info@hiexhasselt.com
www.hiexhasselt.com 

89 kamers
Stadscentrum
Tweepersoonskamer vanaf 85 euro

HOLIDAY INN HASSELT****
Kattegatstraat 1
3500 Hasselt
T +32 11 24 22 00
F +32 11 22 39 35
info@hihasselt.com
www.hihasselt.com

107 kamers
Stadscentrum
Tweepersoonskamer vanaf 105 euro

HOTELS 
HASSELT

HOTELS 
HASSELT
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VOUS LÉ VOUS***
Wimmertingenstraat 76
3501 Hasselt (Wimmertingen)
T +32 11 74 81 85
info@vouslevous.be 
www.vouslevous.be

5 kamers
Landelijke omgeving
Tweepersoonskamer vanaf 90 euro

YUP HOTEL *** 
Thonissenlaan 52 
3500 Hasselt 
T +32 11 23 11 11
info@yuphotel.com 
www.yuphotel.com

59 kamers 
Stadscentrum 
Tweepersoonskamer vanaf 59 euro (excl. ontbijt)
Hotel volledig gerenoveerd in 2015. 
YUP cabins, hang-outplek, lounge, cosy bar en Grab&Go.

HOTEL MARIE**
Guffenslaan 47

3500 Hasselt
T +32 11 21 03 70 

info@hotelmarie.be
www.hotelmarie.be  

5 kamers
Stadscentrum

Tweepersoonskamer vanaf 110 euro
Kamers enkel beschikbaar van  

zondagavond t.e.m. vrijdagmorgen.

PARKHOTEL***
Genkersteenweg 350  

3500 Hasselt
T +32 11 21 16 52 

parkhotel.hasselt@skynet.be
www.parkhotel-hasselt.be

28 kamers
Landelijke omgeving

Tweepersoonskamer vanaf 79 euro

PAX*
Grote Markt 16
3500 Hasselt

T +32 11 22 38 75
F +32 11 23 43 91

info@hotelpax.be
www.hotelpax.be

9 kamers
Stadscentrum

Tweepersoonskamer vanaf 62 euro

RADISSON BLU HOTEL, HASSELT**** 
Torenplein 8

3500 Hasselt
T +32 11 77 00 00
F +32 11 77 00 99

reservations.hasselt@radissonblu.com
www.radissonblu.com/hotel-hasselt

126 kamers
Stadscentrum

Tweepersoonskamer vanaf 105 euro

THE CENTURY**
Leopoldplein 1
3500 Hasselt

T +32 11 22 47 99
F +32 11 23 18 24

hotel@century.be
www.thecentury.be

10 kamers 
Stadscentrum

Tweepersoonskamer vanaf 90 euro

HOTELS 
HASSELT

6 ZINNEN
Luikersteenweg 6
3500 Hasselt
T +32 477 56 54 99
info@6zinnen.be
www.6zinnen.be

4 kamers
Stadscentrum
Tweepersoonskamer vanaf 95 euro

VAKANTIELOGIES  
HASSELT

HOTELS 
HASSELT

www.toerismevlaanderen.be/toegankelijkheidslabel

HOSTEL H
Spoorwegstraat 80
3500 Hasselt
T +32 11 45 50 81
F +32 11 43 25 65
hasselt@vjh.be
www.jeugdherbergen.be/hasselt

120 bedden (40 kamers met 2 tot 6 bedden)
Stadscentrum
Bed in tweepersoonskamer vanaf 24,70 euro p.p.
Bed in vier- of zespersoonskamer vanaf 20,40 euro p.p.

JEUGDHERBERG  
HASSELT
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AAN DE LOMBAARDHOF**
Lombaardstraat 42

3500 Hasselt
T +32 11 22 96 79

info@lombaardhof.com
www.aandelombaardhof.com

1 kamer
Stadscentrum

Tweepersoonskamer vanaf 100 euro

ABELJANO****
Smetstraat 36

3501 Hasselt (Wimmertingen)
T +32 495 53 24 27

agnes@bedandbreakfasthasselt.com
www.bedandbreakfasthasselt.com

4 kamers 
Landelijke omgeving

Tweepersoonskamer vanaf 100 euro

AMUSE-COUCHE***
Herkenrodebosstraat 86

3511 Hasselt (Kuringen)
T +32 11 75 05 75

jessy@amuse-couche.be 
www.amuse-couche.be 

4 kamers
Landelijke omgeving

Tweepersoonskamer vanaf 110 euro

VAKANTIEWONINGEN  
HASSELT

HET DEMERHUISJE****
Demerstraat 42

3500 Hasselt
T +32 475 57 74 08

info@deferme.be
www.deferme.be/demerhuisje 

Vakantieappartementje voor 2 personen
Stadscentrum

Appartementje vanaf 110 euro

STADSHUISJE 36****
Gaarveldstraat 36

3500 Hasselt (Runkst)
T +32 11 27 55 44 

T +32 494 45 31 47
info@stadshuisje36.be
www.stadshuisje36.be

Vakantiewoning tot 6 personen
Stadscentrum

Weekend vanaf 380 euro

GASTENKAMERS 
HASSELT

BIJ LIEVE EN JOS**
Heidestraat 51
3500 Hasselt
T +32 11 22 10 85
T +32 496 73 67 42
F +32 11 22 41 32
info@bijlieveenjos.be
www.bijlieveenjos.be

6 kamers
Landelijke omgeving
Tweepersoonskamer vanaf 90 euro

BO-NESS
Kempische Kaai 70
3500 Hasselt
T +32 475 30 40 30
info@bo-ness.be
www.bo-ness.be/sleeping

2 kamers
Stadscentrum
Tweepersoonskamer vanaf 105 euro

BLOONWINNING****
Oosterbeekstraat 60
3500 Hasselt (Sint-Lambrechts-Herk)
T +32 496 99 38 11
info@bloonwinning.be
www.bloonwinning.be

6 kamers
Landelijke omgeving
Tweepersoonskamer vanaf 114 euro

CHAMBRES B’HÔTES****
Aan boord van het schip ‘Le Fabuleux Destin’
Kempische Kaai 68
3500 Hasselt
T +32 476 23 29 41
info@chambresbhotes.be
www.chambresbhotes.be

4 kamers
Stadscentrum
Tweepersoonskamer vanaf 190 euro

DE KIEZEL**** 
Kiezelstraat 71
3500 Hasselt (Godsheide)
T +32 478 21 55 22
T +32 11 76 17 44
infodekiezel@telenet.be  
www.dekiezel.com  

4 kamers
Landelijke omgeving
Tweepersoonskamer vanaf 80 euro

GASTENKAMERS 
HASSELT
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LE PETIT VÉLO***
Maastrichtersteenweg 152
3500 Hasselt
T +32 479 83 69 01
info@lepetitvelo.be
www.lepetitvelo.be

4 kamers
Stadscentrum
Tweepersoonskamer vanaf 100 euro

LE REFUGE****
Kiewitstraat 247 
3500 Hasselt - Kiewit 
T +32 11 33 26 64 
T +32 11 28 52 38 
www.lerefugekiewit.be
info@lerefugekiewit.be

4 kamers 
Landelijke omgeving
Tweepersoonskamer vanaf 95 euro

MARIS LOGIES****
Van Groesbeekstraat 6
3511 Hasselt (Kuringen)
T +32 11 25 03 18
T +32 477 26 67 40
info@marislogies.be
www.marislogies.be

5 kamers
Landelijke omgeving
Tweepersoonskamer vanaf 95 euro

VILLA DES ROSES***
Luikersteenweg 66
3500 Hasselt
T +32 476 48 46 93
katrien@villadesroseshasselt.be
www.villadesroseshasselt.be

2 kamers
Stadscentrum
Tweepersoonskamer vanaf 120 euro

WELLNESS HASSELT B&B****
Tulpinstraat 33
3500 Hasselt (Kiewit)
T +32 11 27 43 76
F +32 11 74 47 40
contact@wellnesshasselt.be
www.wellnesshasselt.be

3 kamers  
Landelijke omgeving
Tweepersoonskamer vanaf 175 euro

GASTENKAMERS 
HASSELT

GASTENKAMERS  
HASSELT

DE POMMERIE***
Runkstersteenweg 505

3500 Hasselt
T +32 486 20 32 32

info@depommerie.be
www.depommerie.be

2 kamers
Landelijke omgeving

Tweepersoonskamer vanaf 100 euro

GUESTHOUSE DUSART**
Congostraat 9
3500 Hasselt

T +32 475 32 54 29
Contact@GuesthouseDusart.be

www.guesthousedusart.be

5 kamers
Stadscentrum

Studio vanaf 245 euro/week (excl. ontbijt)

HET KOETSHUIS***
Sint-Maartenplein 56

3512 Hasselt (Stevoort)
T/F +32 11 74 44 78
info@koetshuis.be
www.koetshuis.be

5 kamers
Landelijke omgeving

Tweepersoonskamer vanaf 95 euro

HET WITTE HUYS****
Luikersteenweg 248 C

3500 Hasselt
T +32 497 15 20 00 

info@hetwittehuys.be
www.hetwittehuys.be 

2 kamers
Landelijke omgeving

Tweepersoonskamer vanaf 94 euro

HET ZUMMERHEEM*
Schuurstraat 5

3511 Hasselt (Stokrooie)
T +32 475 76 16 28
T +32 473 97 27 25

info@zummerheem.be
www.zummerheem.be

8 kamers
Landelijke omgeving

Tweepersoonskamer vanaf 80 euro
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CASA ROMAN****
Herestraat 72
3520 Zonhoven
T +32 496 86 35 35 
T +32 496 86 37 37 
info@casaroman.be  
www.casaroman.be   

6 kamers
Landelijke omgeving
Tweepersoonskamer vanaf 105 euro

NOORD-ZUID****
Houthalenseweg 159
3520 Zonhoven
T +32 11 76 91 76
luxekamersnoordzuid@telenet.be
www.luxekamersnoordzuid.be

4 kamers
Landelijke omgeving
Tweepersoonskamer vanaf 105 euro

VILLA SONUWE*
Beringersteenweg 42
3520 Zonhoven 
T +32 11 72 38 49
T +32 474 56 67 81
info@villa-sonuwe.be 
www.villa-sonuwe.be

3 kamers
Landelijke omgeving
Tweepersoonskamer vanaf 60 euro

VAKANTIEWONINGEN 
ZONHOVEN

HEIDESTRAND***
Zwanenstraat 105

3520 Zonhoven 
T +32 11 81 34 37 
F +32 11 81 70 41 

info@heidestrand.be 
www.heidestrand.be 

Landelijke omgeving 
100 toeristische plaatsen
620 vaste staanplaatsen

HOLSTEENBRON**
Hengelhoefseweg 9

3520 Zonhoven 
T +32 11 81 71 40 

camping.holsteenbron@telenet.be 
www.holsteenbron.be 

Landelijke omgeving 
91 plaatsen

DE WOUDAAP****
Wijvestraat 85 

3520 Zonhoven
T + 32 11 82 53 26 

T + 32 495 63 87 74 
woudaap@skynet.be 

www.woudaap.be

Vakantiewoning tot 6 personen 
Landelijke omgeving

Weekend vanaf 220 euro

EIKENEN***/****
Eikenenweg 53

3520 Zonhoven
T + 32 11 22 56 69

T + 32 475 49 50 83
info@eikenen.be
www.eikenen.be

2 vakantiewoningen tot 2x4 personen
Landelijke omgeving

Weekend vanaf 250 euro

GOUDBLOEM***
Nachtegalenstraat 49

3520 Zonhoven
T + 32 11 81 35 50 
F + 32 11 81 87 10 

info@hotelgoudbloem.be 
www.hotelgoudbloem.be 

6 kamers
Landelijke omgeving

Tweepersoonskamer vanaf 120 euro 
(excl. ontbijt)

HOTELS  
ZONHOVEN

CAMPINGS 
ZONHOVEN

VAKANTIEWONINGEN 
ZONHOVEN

’T REIGERSNEST****
Wijvestraat 87
3520 Zonhoven
T +32 11 45 24 41
T +32 494 39 90 07
info@treigersnest.be
www.treigersnest.be

Vakantiewoning tot 10 personen
Landelijke omgeving
Weekend vanaf 550 euro

GASTENKAMERS 
ZONHOVEN
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JAARKALENDER 2016

JANUARI
HASSELT KLINKT  -  
NIEUWJAARSRECEPTIE
10 januari 
Grote Markt, www.uitinhasselt.be

FEBRUARI
KROKUSFESTIVAL – INTERNATIONAAL  
KUNSTENFESTIVAL VOOR KINDEREN
3 t/m 11 februari
cultuurcentrum Hasselt, www.ccha.be

KROKUSKRIEBELS –  
TWEEJAARLIJKS CULTUUR- EN  
KUNSTPROJECT VAN DE GEZINSBOND
6 t/m 14 februari
diverse locaties –  
www.krokuskriebels.be

CARNAVAL ZONHOVEN
7 februari 
www.dezonneridders.be

MAART
KINDERCARNAVAL EN  
INTERNATIONALE CARNAVALSTOET
5 en 6 maart
centrum, www.uitinhasselt.be

JAARMARKT ZONHOVEN
6 maart
www.zonhoven.be

APRIL
HERKENRODE ONTLUIKT! 
3 april
Abdijsite Herkenrode,  
www.abdijsiteherkenrode.be

SENSEVENT –  
ZINTUIGENEVENEMENT
16 en 17 april
Abdijsite Herkenrode,  
www.abdijsiteherkenrode.be

EUROFERIA ANDALUZA – SPAANS  
CULTUREEL, FOLKLORISTISCH EN  
GASTRONOMISCH FESTIVAL
21 t/m 24 april
Koning Boudewijnlaan /  
Kapermolenpark, www.euroferia.net

ERFGOEDDAG – THEMA ‘RITUELEN’
24 april 
diverse locaties, www.erfgoeddag.be

MEIAVONDVIERING –  
VERBRANDING VAN DE WINTER
30 april
Grote Markt, www.uitinhasselt.be

MEI
SAGE VAN DE EENHOORN –  
MIDDELEEUWS FAMILIEFEEST
15 mei
Abdijsite Herkenrode,  
www.desage.be

ABDIJBIERENFESTIVAL
28 augustus
Abdijsite Herkenrode,  
www.abdijsiteherkenrode.be

SEPTEMBER
TOEKOER FESTIVAL -  
THEATER-, VERTEL- EN  
ZANGKUNST VOOR GROOT EN KLEIN
4 september 
Abdijsite Herkenrode,  
www.abdijsiteherkenrode.be

OPEN MONUMENTENDAG
11 september
diverse locaties,  
www.openmonumenten.be

DAG VAN DE WIJERS –  
TWEEJAARLIJKS FEEST  
IN DIT NATUURGEBIED 
25 september
diverse locaties, www.dewijers.be

HASSELT KERMIS
17 t/m 25 september
Kolonel Dusartplein,  
www.uitinhasselt.be

OKTOBER
DWARS DOOR HASSELT
9 oktober
Kolonel Dusartplein,  
www.dwarsdoorhasselt.be

DE HASSELTSE JENEVERFEESTEN
15 en 16 oktober
centrum, www.jeneverfeesten.be

NOVEMBER
SUPERPRESTIGE VELDRIT
6 november
www.superprestigezonhoven.be

HOLOLOOL ZONHOVEN  
(VUURFESTIVAL SINT-MAARTEN)
10 november
www.hololool.net

HET PEPERNOTENPALEIS –  
SINTERKLAASFEEST
18 t/m 20 november
Abdijsite Herkenrode,  
www.abdijsiteherkenrode.be

WINTERLAND HASSELT 
19 november t/m 8 januari 2017
Kolonel Dusartplein,  
www.winterland.be

DECEMBER
KERSTMARKT ZONHOVEN
16 december (o.v.)
www.zonhoven.be

Altijd iets te beleven

TUIN CULINAIR
20 t/m 23 mei
Abdijsite Herkenrode,  
www.abdijsiteherkenrode.be

LIVE IN HASSELT –  
MUZIEKFESTIVAL IN DE BINNENSTAD
28 en 29 mei (o.v.)
centrum, www.liveinhasselt.be

DAG VAN HET PARK ZONHOVEN
29 mei
www.zonhoven.be

JUNI
AMUSE – CULINAIR PARKFEEST
5  juni
Domein Kiewit, www.uitinhasselt.be

HASSELT OPEN AIR TANGO 
18 juni
Groenplein, www.tangobrujo.be

40 JAAR DOMEIN KIEWIT -  
GROOT GEZINS- EN  
NATUURVRIENDELIJK FEEST
26 juni
Domein Kiewit, 011 21 08 49

OPEN TUINEN 
25 en 26 juni
Abdijsite Herkenrode,  
www.abdijsiteherkenrode.be

ZONHOVEN TRAPT DOOR
25 en 26 juni
www.zonhoven.be/ztd

JULI
DE GROTE PICKNICK
3 juli
Abdijsite Herkenrode,  
www.abdijsiteherkenrode.be

HASSELT ZIIINGT - ZANGFEEST
11 juli
Kolonel Dusartplein,  
www.hasseltziiingt.be

AUGUSTUS
ZONHOVEN LIVE
7 augustus
www.zonhovenlive.be

THEATER OP DE MARKT
11 t/m 14 augustus
binnenstad,  
www.theateropdemarkt.be

KRUIDENDAG
15 augustus
Abdijsite Herkenrode,  
www.abdijsiteherkenrode.be

PUKKELPOP – INTERNATIONAAL  
MUZIEKFESTIVAL
17 t/m 20 augustus
festivalweide Kiewit,  
www.pukkelpop.be

OMMEGANGEN OP ZONDAG  
6, 13 EN 20 AUGUSTUS – 15 AUGUSTUS  
AVONDOMMEGANG 
De Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten zijn in Hasselt een traditie die al zes eeu-
wen van generatie op generatie wordt doorgegeven. Centraal bij de feesten staat 
Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse, beschermvrouw van de stad. De straten worden 
versierd met vlaggen, bloemen en waterpartijen, folkloristische uitbeeldingen en 
taferelen uit het leven van Maria. 

Hoogtepunt en ook de ultieme bestaansreden van de feesten zijn de ommegan-
gen, die in 2017 op zondag 6, 13 en 20 augustus door de straten van Hasselt 
trekken. Op 15 augustus is er een avondommegang. En natuurlijk staan ook de 
rondgang van de Langeman, Hasseltse Ridderreus, en de bijhorende erwtensoep-
bedeling op het programma. 

INFORMATIE: 
www.virgajessefeesten.be,  
2017@virgajessefeesten.be of via Toerisme Hasselt.

WEETJE: 
De Zevenjaarlijkse Kroningsfeesten te Tongeren vinden in 2016 plaats 
van 3 tot en met 10 juli.

Info: www.kroningsfeesten.be

WEKELIJKSE MARKT 
Iedere dinsdag- en  
vrijdagvoormiddag
Kolonel Dusartplein,  
www.hasselt.be

ORGELCONCERT
Elke eerste zaterdag  
van de maand 
Sint-Quintinuskathedraal,  
www.uitinhasselt.be

ANTIEK- EN BROCANTEMARKT
2 april t/m 29 oktober,  
iedere zaterdagvoormiddag
Kolonel Dusartplein,  
www.uitinhasselt.be

BEIAARDCONCERTEN
Iedere vrijdagavond  
in juli en augustus
Sint-Quintinuskathedraal,  
www.uitinhasselt.be

HASSELT DANST
Iedere dinsdagavond  
in juli en augustus  
Grote Markt,  
www.uitinhasselt.be

ROLLER BIKE PARADE
Iedere maandagavond  
in juli en augustus
Kolonel Dusartplein,  
011 23 94 50

ZEVENJAARLIJKSE 
VIRGA JESSEFEESTEN 2017

WEDERKERENDE 
EVENEMENTEN 
2016

De data van deze jaarkalender zijn onder 
voorbehoud van wijzigingen. Meer info over 
evenementen 2016: www.uitinhasselt.be 
www.zonhoven.be
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TOERISME HASSELT
Maastrichterstraat 59 
BE - 3500 HASSELT 
T +32 11 23 95 40 
toerisme@hasselt.be 
www.visithasselt.be

OPENINGSUREN
Weekdagen van 9 tot 18 uur 
Zaterdag van 10 tot 18 uur 
Zon- en feestdagen: 
- van 10 tot 18 uur (1 april - 31 oktober)
- van 10 tot 16 uur (2 november - 31 maart)

Gesloten op 1 januari, 1 november,  
11 november, 25 en 26 december.

Bankrekeningnummer Toerisme Hasselt 
IBAN: BE84 4500 6085 8159 
BIC: KREDBEBB

TOERISME ZONHOVEN
Heuvenstraat 4 
BE - 3520 ZONHOVEN 
T +32 11 81 04 80 
toerisme@zonhoven.be 
www.zonhoven.be

OPENINGSUREN
Maandag van 13 tot 18.30 uur 
Woensdag van 13 tot 17 uur 
Dinsdag, donderdag en vrijdag  
van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur

In juli en augustus: weekdagen  
van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Gesloten op zaterdag,  
zondag & feestdagen.

Hasselt, dat smaakt!

COLOFON
Eindredactie: Toerisme Hasselt

Vormgeving en concept: Tricolor, Hasselt

Druk: Baillien & Maris, Hasselt

Fotograaf Toerisme Hasselt: Kris Van de Sande

Fotografen Toerisme Zonhoven:  
Kris Van de Sande, Luigi De Angelis, Kim Hermans

Vertalingen: Atrado, Hasselt

Verantwoordelijke uitgever: Hilde Claes,  
Burgemeester, Groenplein 1, 3500 Hasselt

Oplage: 30 000 ex. 

Alle informatie en prijzen vermeld in deze brochure  
zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

VOLG ONS 

 HasseltToerisme

 Visithasselt

 visithasselt


