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Activiteit: Excursie naar de expositie “Limburg tussen staf en troon”, 

duizend jaar graafschap Loon (Alden Biesen) en de abdij van 

Herkenrode 
Wanneer: Zaterdag 23 februari 2019   
Locaties Zie convocaat  

 

                       

Weert, 24 januari 2019 

 

Aan de dames en heren leden van de kring Weert van het LGOG 

 

Geachte dames en heren, 

 

De Kring Weert  van het LGOG  en de Geschied- en Heemkundige Kring “Het 

Land van Thorn” organiseren op zaterdag 23 februari a.s. een speciale 

excursie, die wij bijzonder in uw aandacht aanbevelen.                                                                                               

In de abdij van Herkenrode horen wij in de ochtend het verhaal van ‘’600 jaar 

vrouwen op Herkenrode’’ en wandelen we met een gids over de abdijsite. In 

de namiddag brengen we een begeleid bezoek aan de unieke tentoonstelling 

(één maal in de duizend jaar!) “Limburg tussen staf en troon’’, 1000 jaar 

Graafschap Loon.  

 

 

De abdij van Herkenrode 

De abdij van Herkenrode is een voormalig klooster voor cisterciënzerinnen, 

gelegen in Kuringen, een deelgemeente van Hasselt. De abdij zou in 1192 gesticht 

zijn door Gerard, graaf van Loon. In 1217 werd de abdij opgenomen in de orde van 

Cîteaux, vandaar de benaming cisterciënzerinnen voor de kloosterzusters. Dat de 

abdij in het graafschap Loon een belangrijke plaats in nam, moge blijken uit het feit 

dat alle graven van Loon op de laatste na in de abdijkerk van Herkenrode zijn 



begraven. Na de inval van het Franse leger werd de abdij in 1796 opgeheven. De 

gebouwen zijn daarna tot ruïnes vervallen en grotendeels afgebroken. Een deel van 

de kunstschatten van de abdij bevindt zich nu op verscheidene plaatsen in de 

wereld. Zo zijn er zeven vensters uit Herkenrode met gebrandschilderde 

voorstellingen te vinden in de Lady Chapel van de kathedraal van Lichfield ( 

Engeland). 

De kanunnikenessen van het Heilig Graf kochten in 1972 de 18de -eeuwse 

abdissenresidentie, het landschapspark en de bouwvallen van het 16de -eeuwse 

abdissenverblijf. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd een nieuw klooster op 

de oude fundamenten gebouwd. 

 

Deze eeuw is er veel restauratiewerk uitgevoerd onder andere de grote 

Tiendschuur, het poortgebouw, de paardenstallen, het molenhuis en de Tuitermolen 

met bijbehorend bakhuis. Ook het landschap rondom de abdij is opnieuw ingericht 

naar de situatie van drie  eeuwen geleden.    
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Tijdens uw bezoek krijgt u een uitvoerige toelichting op de geschiedenis van de 

gebouwen en de zusterorde. Ook staat er een bezichtiging van de “abdijsite” op het 

programma. 

Limburg tussen staf en troon, 1000 jaar graafschap Loon 

Het graafschap Loon ontstond omstreeks 1018 - duizend jaar geleden - en eindigde 

in 1795: een grote brok Limburgse geschiedenis, die zich niet in de Nederlanden 

afspeelde: anders en daarom zo interessant.                                  

De millennium-viering (2018) van deze oude feodale entiteit is dé gelegenheid 

geweest om dat unieke Limburg-gevoel, dat in talloze aangelegenheden de rest van 

Vlaanderen verbaasde, nu ook een solide historische basis te geven. De 

landcommanderij Alden Biesen organiseert daarom een prestigieuze historische 

tentoonstelling die nog loopt tot 7 maart 2019.  

Vanuit talrijke musea in binnen- en buitenland zijn topstukken te bezichtigen die 

een overzichtelijk, toegankelijk en aantrekkelijk beeld geven van deze 

geschiedenis. Vele objecten zijn hier nog nooit vertoond. Digitale en interactieve 

toepassingen omringen het geheel: een moderne opstelling in een eeuwenoud, 

prachtig gerestaureerd gebouwencomplex.   

 

 Het graafschap Loon was één van de circa 330 graafschappen die vanaf circa het 

jaar 1000 bekend zijn in het gebied van het voormalige Karolingische Rijk. Het 

graafschap Loon, dat zich uitstrekte over een groot deel van de huidige provincie 

Belgisch Limburg, bloeide haast vier eeuwen. Door leenbanden met de prins-

bisschoppen van Luik en de Duitse keizer speelden de graven van Loon een 

aanzienlijke rol in Europa.  

Zo wisten ze door een uitgekiende huwelijkspolitiek verre graafschappen te 

bemachtigen: Rieneck (Beieren) in de schaduw van de Duitse keizer, Chiny op de 

grens met Frankrijk en zelfs even het graafschap Holland. Om de millennium-

viering (2018) van deze oude feodale entiteit Loon luister bij te zetten, heeft de 

Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen de tentoonstelling ’Limburg tussen staf 

en troon, 1000 jaar graafschap Loon’ georganiseerd.  

 

Schilderijen, miniaturen, zegels, munten, beeldhouwwerken en archivalia uit 

binnen- en buitenland worden geëxposeerd, samen met maquettes, kaarten, foto’s 

en tal van interactieve toepassingen.  



                                                  

 
Overzicht van het programma:  
 
 08.15 uur: Vertrek in Weert vanaf Touringcarbedrijf Kupers, 

Kelvinstraat 1 (Kampershoek)  
 08.30 uur: Vertrek in Ell vanaf de parochiekerk aan de Niesstraat. 

(Auto’s kunnen geparkeerd worden op het tegenover de 
kerk gelegen Scheijmansplein) 

08.45 uur: Vertrek in Thorn vanaf parkeerplaats bij sportpark Ter 
Koel,  Ittervoortseweg 51                                                                                                                                              

09.45 uur: Aankomst in Herkenrode   
10.00 uur               Koffie en vlaai                                                                                                                           
10.30 uur:             Alternerend programma: één groep beluistert het 

verhaal over “600 jaar vrouwen op Herkenrode’’, de 
andere wandelt o.l.v. een gids over de abdijsite     

11.30 uur:             Wisseling van de groepen                                            
12.30 uur:              Lunch in ‘’De Paardenstallen’’ van de abdij 
14.00 uur:              Vertrek naar de tentoonstelling “Limburg tussen staf en  
                                   Troon” in Alden Biesen 
15.00 uur:              Start begeleid bezoek in meerdere groepen      
16.45 uur:              Vertrek naar Thorn, Ell en Weert 
17.45 uur:              Aankomst Thorn 
18.00 uur:              Aankomst Ell 
18.15 uur:              Aankomst Weert 
                          
Tijden bij benadering 
 
 



Deelnamekosten en aanmelding voor deelname 

Deelnemers die lid zijn van GHK “Land van Thorn” of het LGOG  betalen een 

bedrag van  € 57.00, niet-leden betalen € 62.00.   

 

In de deelnemersbijdrage zijn begrepen: de kosten van de bus, koffie met vlaai bij 

aankomst, entreegeld + gidsen t.b.v. begeleid bezoek aan de abdijsite van 

Herkenrode en een lezing over ‘’600 jaar vrouwen op Herkenrode’’, lunch 

“Paardenstallen”, entreegeld Alden Biesen en rondleiding over tentoonstelling 

“Limburg tussen staf en troon” en fooi voor de buschauffeur. 

 

Aanmelding voor deelname aan de excursie dient te geschieden door betaling van € 

57, - (of € 62,_) voor 9 februari 2019 naar rekening NL31RABO0176968334 van 

Stichting de Aldenborgh onder vermelding van 1) het aantal personen 2) 

Loon/Herkenrode, 3) uw opstapplaats. 

 

                                                                                                                                                

Vol = vol. Er is plaats voor maximaal 60 personen. 

Bij overboeking hanteren we de volgorde van aanmelding. Gezien de te 

verwachten belangstelling voor deze excursie is aanmelding per ommegaande zeer 

aan te bevelen. Doe het dus liever vandaag dan morgen, maar in elk geval voor 9 

februari 2019. 

 

Opstaplocaties: 

Vertrek Weert: 08.15 uur Touringcarbedrijf Kupers, Kelvinstraat 1 ( Kampershoek) 

Vertrek Ell: 08.30 uur Parochiekerk Niesstraat (parkeren Scheijmansplein tegenover de 

kerk) 

Vertrek Thorn: 08.45 uur Parkeerplaats sportpark Ter Koel, Ittervoorterweg 51 

 

Indien personen na aanmelding/betaling om de een af andere reden alsnog moeten 

afzien van deelname en indien de organisatie geen deelnemers op de wachtlijst heeft 

staan, dan dient degene die niet kan deelnemen zelf voor een vervanger te zorgen. 

Teruggave van de deelnemersbijdrage is niet van toepassing. 

 

Deze excursie is georganiseerd door Wil Filott namens de Kring Weert van het 

LGOG, tel. 06-83138322 en Hub aan den Boom namens de Geschied- en 

Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”, tel. 06-18845998.  

 

Wij wensen u voor 23 februari 2019 alvast een heel mooie en leerzame excursie toe.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter Korten                                               Paul Lammeretz 

Voorzitter                                                    Secretaris 


