
START

KADETJESPLEIN

Het pleintje is open van maandag 
tem zaterdag (9.00-18.00). Zondag 
gesloten.

Keer terug tot vlak voor Italiaans restaurant Il Pasticcio            
      en sla hier rechtsaf, de Kadetjessteeg in. Dit 
steegje komt uit op één van de geluksplekken van 
Hasselt, namelijk het Kadetjesplein. In dit charmante 
tuintje kan je genieten van de rust en enkele kunst-
werken bekijken.

Links zie je het modeparadijs voor kinderen ‘2x 
Kadet’       met Belgische en buitenlandse topmer-
ken. Kijk even op de richtingaanwijzers en volg de 
pijl naar het Hemelrijk. Hiervoor moet je door een 
gang die verbonden is aan restaurant Kookpunt
      , waar je terecht kan voor culinaire verwennerij 
in het herenhuis of op het knusse tuinterras. Blijf 
zeker lang genoeg kijken naar het kunstwerk 
‘Blinded by the Lights’       van Michaël Verheyden 
en bemerk de overgang van lichtbak naar spiegel.

Het prachtige Huis de Corswarem        is het 
startpunt van deze Smaakroute. Het fabelachtige 
interieur van het Smaaksalon doet denken aan 
een fi lmdecor uit ‘Sissi, die junge Kaiserin’. Proef 
hier van gerechten met Limburgse en vooral Has-
seltse streekproducten of loop eens binnen in de 
bijhorende Smaakwinkel, om de producten zelf 
aan te kopen.

Wanneer je goed kijkt naar de winkels tegenover 
de Corswarem, zal je merken waarom de Maas-
trichterstraat vroeger het Gouden Straatje werd 
genoemd. Nog steeds ontdek je hier de creaties 
en collecties van diverse juweliers. 
Bij ‘t juweelateljee        vind je naast juwelen, al 
dan niet met kleuraccenten, ook handtassen en 
lederwaren.
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Op de Havermarkt kan je aan de linkerkant 
het fraaie vakwerk van het Leerske bezich-
tigen. Dit gebouw uit de 15de eeuw werd 
gerenoveerd en herbergt nu de trendy 
optiekzaak Tackoen       . Het verdoken bin-
nenkoertje toont hoe een historische bouwstijl 
en moderne glaselementen perfect gecom-
bineerd worden.

Een eindje verder, aan de overkant moet je 
zeker even binnenstappen bij Donum        , in 
het schitterend gerenoveerde postgebouw. 
Het ruime aanbod aan designobjecten maakt 
duidelijk dat interieuresthetiek  en lifestyle hier 
centraal staan. 

Haast onzichtbaar maar toch aanwezig in 
al zijn glorie is de Peterseliesteeg. Dit steegje 
ligt rechts van Donum en is van maandag tot 
zaterdag toegankelijk via een sierlijke houten 
deur. Het kunstwerk aan de muren - de ‘Lees-
muur’       - is een creatie van Pierre Dujardin 
en symboliseert het 110-jarig bestaan van het 
Leesgezelschap van Hasselt.

KAPELSTRAAT

H E L S E N  T A I L O R S

L E E S M U U R

Je komt nu uit op de chique Kapelstraat met 
haar exclusieve boetiekjes. Hier kan je een 
uitbreiding van de route doen als je naar 
rechts gaat. In kledingzaak Jeurissen        staat 
men je steeds met raad en daad bij om een 
volledige outfi t met designerstukken samen te 
stellen. Bij Helsen Tailors        maken de kleren 
de man, van maatpakken tot vrijetijdskledij.
Keer om en wandel terug op de Kapelstraat.

BEN JE BENIEUWD NAAR WAT 
HASSELT ZO ANDERS MAAKT 
DAN ANDERE STEDEN? DAN 
BIEDT DEZE SMAAKROUTE JE 
HIER EN NU EEN ANTWOORD!

Het is een ontdekkingstocht 
naar de ziel van de stad, vol 
unieke adresjes: van trendy 
tot authentiek, van creatief 
tot inspirerend, van culinair 
tot modieus…

Geef je zintuigen de kost 
op deze tocht die je door 
de sfeervolle straatjes 
en steegjes van Hasselt 
loodst en ontdek op deze 
manier de geheimen van 
de goede smaak van de 
Hasselaar. Tips van ‘insiders’ 
geven een extra dimensie 
aan het geheel en zorgen 
voor een onvergetelijke 
belevenis die ongetwijfeld 
smaakt naar meer. 

We wensen je alvast veel 
plezier!

HEMELRIJK

MAASTRICHTER-
STRAATJE

Wat verder ligt Bardot       . Hier wordt een stukje 
Spanje in je glas en op je tapasplankje geser-
veerd.

Wandel links het Hemelrijk in. In deze straat vind je 
ook het gelijknamige biercafé Het Hemelrijk       .        
De bierkaart vermeldt ongeveer 400 soorten!

De route brengt je verder naar het Borrelmanneke            
       (zwart standbeeldje) en vervolgens rechts naar 
het Maastrichterstraatje. Kijk in dit pittoreske straat-
je even naar boven en merk op dat hier heel wat 
charmante uithangborden de gevels sieren. Hippe 
vrouwenkleding spot je bij o’det      , met een mix 
van trendy merken aan betaalbare prijzen. Stap 
vervolgens binnen in de heerlijk geurende am-
bachtelijke koffi ebranderij Maes       .

Loop het Hemelrijk uit en wandel naar links. Iets 
verderop doemt de hoofdkerk van het bisdom 
Hasselt op, namelijk de Sint-Quintinuskathedraal. 
Dit beschermde romaans-gotische monument op 
de Vismarkt/Fruitmarkt biedt ook onderdak aan 
het beiaardmuseum met zijn indrukwekkende 
toren.

Wanneer je links achter de kathedraal doorloopt 
kom je langs enkele leuke horeca-adresjes zoals 
In De Kleine Hal       . In dit authentieke bruin café 
kan je genieten van een Hasselts Coccinelle-bier 
of een witteke (jenever). 

S I N T - Q U I N T I N U S K A T H E D R A A L

U I T H A N G B O R D  M A A S T R I C H T E R S T R A A T J E

DE WARE
VRIENDEN GALERIJ

Ga naar rechts als je de winkel uitloopt en stop 
even voordat je de Grote Markt wil betreden. 
Wanneer je de markt dwars overkijkt zal apotheek 
’t Sweert        onmiddellijk opvallen. Deze voorma-
lige herberg in vakwerkstijl is het oudste gebouw 
van Hasselt (1462).

In plaats van de Grote Markt te betreden draai je 
nu linksaf en ga je binnen in het poortgebouw van 
winkelgalerij De Ware Vrienden. Wandel verder tot 
je aan de rechterkant een doorgang ziet. Sla hier 
rechtsaf. Recht voor je zie je de prachtig ingerichte 
en nostalgie opwekkende snoepwinkel Temmer-
man      .  De galerij mondt uit in de hoofdwinkel-
straat die je naar rechts volgt, richting de Grote 
Markt.  

Om het helemaal compleet te maken raden we 
je aan een kijkje te nemen bij juwelier Van Esser   
      . Deze vervaardiger van luxehorloges biedt 
ook bijzondere manchetknopen aan. 

Zoetekauwen houden best even halt bij 
bakkerij Cools        . Al 150 jaar serveert men 
hier overheerlijke ‘pateekes’ en Hasseltse 
speculaas.

TIP

DIESTERSTRAAT
De Kapelstraat geeft uit op de exclusieve Dies-
terstraat. Eerst passeer je langs Helsen Ladies       
en vervolgens kom je langs de conceptstore van 
Stijn Helsen        met dames- en herencollecties, 
meubels en accessoires. Het verhaal achter deze 
modeontwerper gaat ver terug in de geschiedenis. 
Reeds in 1939 stichtte grootvader Helsen een 
couturezaak. Stijn was dan ook van kindsbeen af 
bezig met mode. 

Huis Pricken        was vroeger een kruidenierswin-
keltje en bestaat reeds 120 jaar. Nu kan je er te-
recht voor o.a. belegde broodjes, verschillende 
kaassoorten en schepsnoep.

Duurzaam modelabel Wearable Stories        is 
Limburgs van oorsprong. Hun collectie wordt 
onder goede omstandigheden geproduceerd 
in o.m. Bali.

Bij kleding- en schoenwinkel Wathion       kan 
je in ‘sex and the city’ stijl exclusieve creaties 
ontdekken van verschillende topmerken. Trendy 
mannen vinden zeker hun gading bij ICON        . 
Eigenaar Kris maakt je hier graag wegwijs in de 
kwalitatieve kledingmerken.

DR. WILLEMSSTRAAT

ALDESTRAAT

SCHRIJNWERKERSSTRAAT

Sla rechtsaf aan de Aldestraat, waar je de hippe 
kinderkledingwinkel Eigenwijs (0-10 jaar)       en 
de verrassende gadgetwinkel Oui        kan terug-
vinden. Ietsje verder zie je kledingwinkel Copines   
        , dat – zoals de naam al doet vermoeden – 
uitgebaat wordt door 2 vriendinnen.

E I G E N W I J S

D E PA I F V E

B O O N

PAARDSDEMERSTRAAT

ZUIVELMARKT

MINDERBROEDERSSTRAAT

In La Casa del Habano        staan handgemaakte 
Cubaanse sigaren centraal. Bij Teastation       kan 
je kiezen tussen 150 soorten thee. Een theetje 
proeven of ruiken aan de snuffeldoosjes maakt het 
extra plezant! Keer een stukje terug en sla rechtsaf 
aan de Zwanestraat. Draai vervolgens linksaf, de 
Lombaardstraat in. 

Vlak voor het grootse voormalige provincieraadge-
bouw, waar het centrum voor actuele kunsten CIAP         
      zich heeft gevestigd, draai je af naar de Schrijn-
werkersstraat. Nog op zoek naar een avondac-
tiviteit? Dan is cocktails nippen bij Koks & Tales         
geen slecht idee! 

Steek nu de grote winkelstraat over tot in de Paards-
demerstraat. In het smalle maar knusse koffi e-
huisje ’t Pandje       kan je tijdens het koffi edrinken 
je keuze maken uit de vele decoratiestukken 
die je omringen. Uitgerust? Ga dan zeker eens 
een kijkje nemen in de schitterende kleding- en 
schoenenwinkel La Bottega       , gevestigd in een 
voormalige jeneverstokerij. Stylistes helpen je de 
ideale outfi t te vinden. Stap verderop binnen bij 
chocoladehuis Boon       om te genieten van de 
originele chocoladecreaties en buitengewone 
koffi esoorten.

Loop de Paardsdemerstraat verder uit en sla 
rechtsaf. Als je links door de grote houten poort 
wandelt kom je terecht in het oud Begijnhof, een 
groene oase van rust in de stad. Dit is ook de stek 
van kunstencentrum Z33 (gratis inkom)       . Projec-
ten en tentoonstellingen rond vormgeving en mul-
tidisciplinaire creativiteit worden hier aangevuld 
met fi lm, workshops, voorstellingen en lezingen.

Op de hoek van de Paardsdemerstraat kan je in 
Ierse pub De Egel       helemaal in Keltische sferen 
komen bij een pint Guinness van ’t vat.

Je bent nu terug op de route. Aan de linkerkant 
ontdek je ROOMS      . Hier vind je stijlvolle meu-
bels, kunst en kleurrijke accessoires voor je interi-
eur. De zussen van Les Soeurs       brengen edel-
stenen, leder en metalen samen in hun collectie. 
Ook kleding en deco verkrijgbaar!

Probeer in dit straatje zeker ook de zoete en hartige 
pannenkoeken uit in de huiselijke sfeer van lunch-
adresje de Coeckepanne       . 

Je komt langs designshop Evolution       . In deze 
interieurwinkel kan je bijzondere meubels uit ver-
schillende landen bewonderen.

Met wat geluk kan je de chocolatier aan 
het werk zien in het glazen atelier!

TIP

B E G I J N H O F

Volg deze straat tot je uitkomt aan de kerk van 
het Heilig Paterke. Als je even naar links gaat, 
ontdek je het Hendrikshuis       , een unieke winkel 
met upcycling producten en curiosa. Keer nu 
terug en stap voor de echte Hasseltse speculaas – 
al dan niet met stukjes marsepein of chocolade – 
even  verderop binnen bij Depaifve         op nr.10. 



TOERISME HASSELT

Maastrichterstraat 59
3500 Hasselt
T. + 32 11 23 95 40
toerisme@hasselt.be

visithasselt Visithasselt visithasselt

Heb je door deze route te volgen de Hasseltse 
smaak te pakken gekregen? Aarzel dan niet om 
zelf verder op ontdekking te gaan in deze 
verrassende provinciehoofdstad!

Voor meer informatie over het toeristische en 
culturele aanbod van Hasselt en omgeving kan je 
steeds terecht op de website www.visithasselt.be 
of bij het infokantoor van Toerisme Hasselt.

START

TOERISME HASSELT
MAASTRICHTERSTRAAT 59

T 011 23 95 40

BUS STOP

GALERIJ / STEEGJE

R E E K M A N S  -  P E E T E R S

Café Latino        brengt Mexico tot in hartje 
Hasselt met een kaart vol taco’s en zomerse 
cocktails.

Voor diverse culinaire mogelijkheden moet je op 
de Zuivelmarkt zijn. Dit culinaire mekka verrast je 
met een waaier aan uitheemse, trendy en ex-
clusieve eetadresjes. L’Aperi vino        schenkt 34 
wijnen die je kan combineren met heerlijke hapjes 
en Italiaanse of Spaanse gerechtjes.

Zin in een lekkernij waarin typisch Hasseltse 
elementen zoals speculaas, jenever en hazelnoot 
zijn verwerkt? Probeer dan zeker de overheerlijke 
Hasseltse paté van slagerij Brepoels       .

TIP

BOTERMARKT

GROENPLEIN

Aan het Batopillo       beeldje van Panamarenko 
draai je rechtsaf om de Botermarkt te bereiken. 
Batopillo is een figuur die met kleine propellers op 
zijn rug tracht te vliegen en symbool staat voor 
‘durven dromen’.

Honger? Dan raden we je aan om één van de 
bijzondere soepen in Soupbar Zuppa       te pro-
beren. Vervolgens wandel je vanaf de Botermarkt 
rechts naar de Hoogstraat. In de eerste straat links 
bevindt zich een gevestigde waarde in Hasselt: 
Hoedenwinkel L. Reekmans-Peeters       . Dit pa-
reltje bestaat al sinds 1904 en is vermoedelijk het 
oudste winkeltje van de stad. 

Je komt uit in de Minderbroedersstraat. Aan de 
overzijde vind je de druk bezochte brasserie Het 
Magazijn      . Steek de straat over en ga recht-
door, het doorsteekje van Het Magazijn in.  

Hier hangt een heerlijke speculaasgeur 
als men in de nabij gelegen bakkerij 
Depaifve net aan het bakken is. 

TIP

W A L P U T S T E E G

Wandel rechtdoor en ga naar links tot voor de in-
gang van het oude stadhuis. Hiertegenover zie je 
Bistro Nano       . In dit kleinschalige restaurant kan 
je kiezen tussen een driegangen- of lunchmenu 
of je geeft de chef carte blanche. De gerechten 
uit de menu’s zijn ook à la carte verkrijgbaar. Ga 
terug richting de achterkant van het stadhuis. 
 
Hier bevindt zich het Walputsteegje, dat ‘s 
avonds sfeervol verlicht is. Wandel door het 
steegje.

WITTE
NONNENSTRAAT

GUFFENSLAAN

Je komt uit in de Minderbroedersstraat. Aan de 

Daal de trappen af en loop verder richting het 
Molenpoortplein. Steek dit plein diagonaal over 
tot aan de Gasthuisstraat. Daar bevindt zich het 
Modemuseum Hasselt       . Je krijgt hier ofwel de 
historische kerncollectie te zien via wisselende 
opstellingen, uitgewerkt rond een thema, aange-
vuld met bruiklenen ofwel - op andere momenten 
- tentoonstellingen waarbij een designer of een 
bepaald materiaal of techniek centraal staan. 
Ook kruisbestuivingen tussen mode en andere 
kunstvormen komen aan bod, tot grote vreugde 
van everyone who’s into fashion.

Steek even verder het kruispunt aan de Demer-
straat over tot in de Witte Nonnenstraat. 

M O D E M U S E U M  H A S S E L T

De Witte Nonnenstraat herbergt enkele bijzonde-
re adresjes. Zo kan je bijvoorbeeld tijdens een be-
zoek aan literair café De Tijd Hervonden        niet 
enkel je honger stillen, maar ook genieten van 
een goed boek. 

Wie Hasselt zegt, zegt jenever. Maar hoe bewaar, 
schenk en degusteer je jenever? En welke is jouw 
favoriete smaak binnen het complexe smaken-
palet van jenever? Het Jenevermuseum       ach-
terhaalt het samen met jou. Het verhaal over het 
productieproces, de oorsprong en de ontwik-
keling van onze nationale gedistilleerde drank 
maakt je helemaal jeneverwijs.

Wandel door de Guido Gezellestraat, richting de 
Guffenslaan. Bij Jürgen Eetboetiek         worden 
dagverse producten verwerkt tot culinaire hoog-
standjes. Ga naar rechts op de Guffenslaan (Groene 
Boulevard). Zie je rechts een hoge gele paal met 2 
kastjes? Dat is de Sky Hive       , een bijzonder pro-
ject met bijenkorven in de stad. Loop verder op de 
Groene Boulevard tot aan de Capucienenstraat en 
draai rechtsaf. 

De twee torens waar je nu heen loopt bepa-
len de Hasseltse skyline. In één van deze torens 
heeft het elegante Radisson Blu Hotel onderdak 
gevonden. Op de 19de verdieping biedt de Sky 
Lounge        een magnifiek uitzicht over de hele 
stad. Een leuke afsluiter om je afgelegde tocht 
van bovenaf te overlopen!

Wandel de straat verder uit. Het imposante 
gebouw aan je linkerzijde is de Provinciale Biblio-
theek Limburg      . 

J E N E V E R M U S E U M

DUSARTPLEIN
Ga nu naar links op de Badderijstraat, richting 
het Kolonel Dusartplein, waar je in één van de 
vele cafeetjes een rustpauze kan inlassen. ’s 
Avonds transformeren deze gezellige adresjes tot 
danscafés die maar al te graag de nachtraven 
verwelkomen.

Met de slogan ‘vroeger was alles beter’ verwel-
komt Retrooz       je graag om iets te eten, drinken 
of te snuisteren tussen de oude spulletjes.

MAASTRICHTERSTRAAT

Hier zie je aan je linkerkant Het Stadsmus       , een 
gebouw met een grote witte poort. Dit is een 
gratis museum over de Hasseltse geschiedenis en 
haar inwoners. Ook de allerkleinsten kunnen hier 
terecht voor een tocht met het Mussenkussen of 
een spannende MP3-luisterroute door de stad.

Op de hoek van de Guido Gezellestraat vind je 
tweedehandswinkel Hallelujah      . Designerkle-
ding en -objecten krijgen hier een tweede leven.

Zet je tocht langs de cafeetjes verder. Je be-
vindt je nu op de kleine ring rond de binnenstad, 
ook wel de Groene Boulevard genoemd. Draai 
rechtsaf aan de Maastrichterstraat. 

Gin-, food- en wijnbar Entourage         is gehuisvest 
in het Refugiehuis van Herkenrode. Tijdens het 
weekend kan je hier ook komen ‘clubben’. De 
ingang ligt aan de zijkant van het gebouw, in de 
Persoonstraat. Iets verder zie je JER (Just Eat Right)         
       . In dit restaurant met Michelinster worden 
gerechtjes van hoogstaand niveau gepresenteerd. 
Keer terug tot in de Maastrichterstraat.

S K Y  L O U N G E

H E T  S T A D S M U S

Loop eens binnen tot in het achterste 
gedeelte van café Export        . Hier mag 
je zachte zeteltjes, een pooltafel en een 
ontspannen sfeertje verwachten.

TIP
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