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Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken 

CONVOCAAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 16 juni 2018 organiseert de sectie Monumenten een dagexcursie naar Hasselt. De 

reis per bus wordt verzorgd door Munckhof Reizen B.V. 

 

Programma 

 

Gelieve 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn bij de opstapplaats. Zorg dat u bereikbaar bent 

per mobiele telefoon en vergeet het nummer niet door te geven bij inschrijving. 

 

08.30 uur vertrek Venlo parkeerplaats NS station 

09.05 uur vertrek Roermond busparkeerplaats NS station 

09.45 uur vertrek Urmond parkeerplaats hotel Van der Valk 

koffie/thee in de bus 

 

10.30 uur aankomst Abdij Herkenrode en rondleiding 

12.30 uur lunch bij de Paardenstallen in de Abdij 

13.30 uur vertrek per bus naar centrum Hasselt 

 

13.45 uur historische stadswandeling Hasselt vanaf Kolonel Dusartplein (nabij bus parking) 

15.45 uur einde begeleide wandeling, eigen invulling tot 

17.00 uur vertrek per bus vanaf bus parking nabij het Kolonel Dusartplein 

17.45 uur aankomst Urmond 

18.25 uur aankomst Roermond 

18.50 uur aankomst Venlo 

 

Toelichting op het programma 

 

De rondleidingen worden verzorgd door twee gidsen van de dienst Toerisme van de stad Hasselt. 

 

  

Activiteit: Dagexcursie naar Hasselt (B) 

Wanneer: Op zaterdag 16 juni 2018 van 8.30u. tot 18.50u. 

Locatie: Abdij Herkenrode en centrum Hasselt (B) 

LGOG Sectie Monumenten 

Mw. J.M.M. Jongeling 

 secretaris  

T. +31-6-21245712  

E. joke.jongeling@gmail.com 
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Abdij Herkenrode 

 

 
Poortgebouw met portierswoning van de Abdij Herkenrode (foto: Paul Hermans via Wikipedia) 

 

De Abdijsite Herkenrode is een stille getuige van een groots verleden, dat begint in 1179 in het 

centrum van het graafschap Loon. In 1217 wordt Herkenrode de eerste vrouwenabdij van de 

cisterciënzerorde in de Nederlanden. De adellijke dames die de abdij eeuwenlang besturen, 

drukken hun stempel op de regio. De abdij groeit uit tot een druk bezocht bedevaartsoord. Tot de 

Franse Revolutie kent de abdij afwisselend periodes van gewelddadig verval en enorme bloei. In 

1796 moeten de zusters noodgedwongen vertrekken. De abdij wordt verkocht en verdeeld. Na 

1820 verdwijnen door brand en afbraak de abdijkerk, de kloostergang en een groot deel van de 

oorspronkelijke kloostergebouwen. 

 

De nog bestaande hoevegebouwen 

van de abdij en de zowat 100 hectare 

natuurgebied rond de site worden nu 

met respect voor het verleden 

gerestaureerd en herbestemd. Een 

bezoek wordt gebracht aan het 

belevingscentrum en de kruidentuin 

van de abdij. 

 

Aansluitend wordt de lunch gebruikt 

in de Paardenstallen. Deze vindt u in 

de bijgebouwen van de abdij. 

 

 

 

 

Plattegrond van de abdij Herkenrode 
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Historisch centrum Hasselt 

 

Wie Hasselt zegt, denkt aan de 12e-eeuwse schrijver Hendrik van Veldeke. Dit is de 

geboortegrond van deze schrijver die als eerste zijn werken, zoals het leven van St.-Servaas en 

zijn Eneasroman, in de volkstaal schreef. Hasselt is een stad met een indrukwekkend verleden. In 

het gebied waar tegenwoordig Hasselt ligt, zijn reeds overblijfselen bekend uit de neolithische en 

Merovingische tijdvakken. 

 

De oudste nederzetting van Hasselt, die reeds in de prehistorie bewoond was, ontstond rond de 

7de eeuw vermoedelijk in de buurt van de Helbeek (een bijriviertje van de Demer) en de Sint-

Quintinuskathedraal. Een aan Sint-Quintinus gewijd heiligdom bestond reeds in de 7e of 8e eeuw. 

De naam Hasselt zou afgeleid zijn van het Germaanse Hasaluth, wat hazelaarsbos betekent. De 

hazelnoot is nog steeds hét symbool van Hasselt. Het was één van de Goede steden van het 

vroegere graafschap Loon, waarvan de grenzen ongeveer samenvielen met de huidige provincie 

Limburg. 

 

 
Plattegrond van Hasselt anno 1759 (foto: Archief Hasselt - Marcel Grondelings, Publiek 

domein, via Wikipedia)  

 

Hasselt werd voor het eerst vernoemd in 1165 en kreeg kort daarna de felbegeerde Luikse 

stadsrechten. De Graven van Loon, die oorspronkelijk Borgloon als hun hoofdstad hadden, 

verplaatsten iets na 1180 hun zetel naar Kuringen, terwijl het centraal gelegen Hasselt uitgroeide 
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tot bestuurlijk centrum van het graafschap. In 1232 werd de status van stad bevestigd door graaf 

Arnold IV. Vermoedelijk omstreeks 1281 werd begonnen met de aanleg van de stadsmuur. Niet 

veel later werd het centrum van Hasselt verlegd naar de huidige Grote Markt. Van daar uit 

leidden straten straalsgewijs naar de vier stadspoorten: Maastrichterpoort, Kuringerpoort, 

Kempische Poort en Nieuwpoort. Ook de straatnaam Maastrichterstraat verwijst naar de relatie 

met Nederlands Limburg.  

Tijdens de historische stadswandeling zijn tal van monumenten te zien: het Begijnhof, de van 

oorsprong 11e-eeuwse St.-Quintinuskathedraal, het laat-classicistische stadhuis en natuurlijk de 

Virga Jessebasiliek, bekend van de zevenjaarlijkse Virga Jesseommegang. 

 

Na afloop van de begeleide historische stadswandeling is er nog tijd om op eigen gelegenheid 

rond te kijken. Hasselt is ook befaamd om zijn jenevermuseum, de Belgische bieren en de warme 

wafels. De bus vertrekt weer om 17.00 uur. 

 

       
 

Contactpersonen tijdens de excursie 
 

1. Mw. J. Jongeling secretaris  tel. 0031 (0)6 21.245.712 

2. Dhr. P. Lambriex  voorzitter  tel. 0031 (0)6 53.681.981 

3. Dhr. H. Hermans penningmeester  tel. 0031 (0)6 57.382.430 
 

Aanmelden 
 

Met deze excursie kunnen maximaal 50 personen mee. Voor de bus geldt: ‘vol is vol’. 

U kunt zich uitsluitend aanmelden voor deze dagexcursie door tijdige betaling van de kosten 

ad €37.50 als u lid of gezinslid bent van de Sectie Monumenten en € 42,50 als u géén lid bent 

van de Sectie, via overschrijving op het IBAN-nummer NL88 INGB 0007 811398 t.n.v. LGOG 

– Sectie Monumenten. Hierbij (of per aparte mail via hmjhermans@outlook.com) aangeven: 

• De plaats waar u op de bus stapt: Venlo, Roermond of Urmond; 

• Uw mobiele telefoonnummer; 

• Uw naam en woonplaats; 

• Uw e-mailadres; 

• En indien van toepassing uw dieetwensen. 
 

De uiterste aanmeldingsdatum is: woensdag 6 juni 2018.  
 

 

 Bezoekt u eens onze nieuwe WEBSITE met de laatste gegevens, 

actualiteiten, veel interessante tips en verschillende weblinks. 

https://lgog.nl/themas/monumenten  

Ook zijn we te vinden op sociale media, zie onze pagina op Facebook 

https://www.facebook.com/lgogmonumenten/   


