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1. Start van de excursie bij het poortgebouw van de Abdijsite Herkenbosch. Al vanaf de 13e eeuw was 
hier een vrouwenabdij van de cisterciënzerorde, de eerste in de Nederlanden. Na verval vanaf de 
Franse tijd wordt het complex deel voor deel gerestaureerd en een nieuwe functie gegeven. 
 

 
2. De voormalige stallingen en het koetshuis waarin nu het belevingscentrum is gevestigd. Aan de 
hand van een multimediale expositie wordt de hele geschiedenis van het complex tot leven gebracht. 



 
3. Overzichtsfoto vanaf de binnenplaats met het gotische poortgebouw met kenmerkende spits. Het 
complex omvat ook een grote kruidentuin, waarvoor het de moeite waard is nog eens terug te 
komen. 
 

 
4. Tot het complex behoort ook een tiendschuur, waar de af te dragen belastingen aan het klooster 
werden opgeslagen. De spanten zijn enorm en fraai gerestaureerd. De tiendschuur is nu in gebruik 
als feestzaal. 



 
5. Het klooster wordt een bekende bedevaartsplaats, met als eerste het graf van graaf Gerard van 
Loon. Hij sneuvelde tijdens zijn tweede kruistocht in Acco. Hij werd in 11 94 bijgezet in de nu verloren 
gegane abdijkerk. 
 

 
6. In het centrum van Hasselt kan ook op eigen gelegenheid een wandeling gemaakt worden via de 
koperen hazelnoten in het wegdek. De naam van Hasselt is afgeleid van het Germaanse woord 
Hasaluth, wat hazelarenbos betekent. 



 

 
7. In de St. Quintinuskathedraal, een van oorsprong 12e-eeuwse Romaanse kerk, werd juist 
gerepeteerd door een Engels boys choir. In de onderbouw van de toren is tegenwoordig een 
beiaardmuseum. 
 

 
8. Ook werd een bezoek gebracht aan de Virga-Jessebasiliek, middelpunt van de bekende 
zevenjaarlijke Virga-Jesse feesten van Hasselt. Dan worden de vele wonderen herdacht die hier 
worden toegeschreven aan Maria. In de basiliek staan een altaar en twee praalgraven van abdissen 
uit de abdij van Herkenrode. 



 

 
9. De bekwame stadsgidsen brachten ons op bijzondere plekken in de binnenstad, zoals de 
Walputsteeg. Dit historische, overdekte straatje is omgevormd tot een gezellige plek met vele 
restaurantjes. 
 

 
10. Op vele plaatsen in de binnenstad zijn beeltenissen van Maria, Virga-Jesse te vinden. De verering 
is nog bijzonder levend. 


