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stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Kanaalkom
Modemuseum Hasselt
Depaifve
Marloo's
La Bottega
Chocoladehuis Boon
Jenevermuseum
Eve & Molly's
Kadettenplein
Maastrichterstraat
Smaaksalon
Sint Quintinuskathedraal
Zuppa
Mon Cafe
Bistro Nano
Koks&Tales
Heilig Paterke
Fietsbar
Hendrikshuis
Pocomatto
ROSCH
Paplou / Sessa
Cambrinus
Mosquito Da Beira Baixa
Schiepers Gallery
Jade
OUI
Gigaswing
Optiek Tackoen
Donum
De Sladerij
Ogst
Art Choc
Tajine
Boulebaar
Streetart Runkst

ROUTE
kanaalzone, beekkwartier &
centrum-west
OVER DE ROUTE

De compacte binnenstad van Hasselt verwelkomt je. Al wandelend ontdek je leuke winkels,
streetart, musea, groene plekjes en de beste eet- en drinkgelegenheden. Proef zeker een
'jeneverke' in het Jenevermuseum en de Hasseltse speculaas bij een van de gespecialiseerde
bakkers. Shop in de alternatieve Dorpsstraat of in de exclusieve Kapelstraat. Laat je
verwennen in een van de gerenommeerde restaurants of sluit de dag af op een terrasje.

DE WIJKEN
Aan de Kanaalkom bouwt men massaal woongelegenheden, winkel- en horecaruimtes. Zo
ontstaat een nieuwe wijk, net buiten de groene boulevard. De universiteit van Hasselt lijfde
hier de oude gevangenis in. Via het Koekerellenpad kom je bij de site van de Hasseltse
hogescholen. De Bibliotheek Hasselt Limburg en het Kolonel Dusartplein met de wekelijkse
markt en plek voor allerhande evenementen maken er een bedrijvige buurt van. Voor de
bezoekers van Hasselt liggen het Modemuseum, het Jenevermuseum en het Begijnhof dicht
bij elkaar.
Er broeit wat in de straten van de Kanaalzone. Het Beekkwartier is het oudste gedeelte van de
stad. Hier ontstond Hasselt in de 7e eeuw. Veel is daar niet meer van te merken, maar de
grote invalswegen leiden je naar dit hart van de stad met de markten en de kathedraal als
middelpunt. In deze wijk heerst een gezellige, gemoedelijke sfeer en veel gevels en
winkelpanden vertellen een verhaal uit het verleden. Daarom is het fijn kuieren door de
kronkelende straten en de groene parkjes hier en daar.
Het meest eigentijdse, alternatieve én exclusieve gedeelte van de stad tref je in het westen
aan. Alle zijstraten van de grote winkelstraat, die dwars door het centrum loopt, herbergen
chique boetieks, bijzondere conceptstores, leuke eethuizen en opmerkelijke restaurants, de
hotspots en de hang-outs van het moment. Toffe steegjes verbinden de straten met elkaar. In
de Dorpsstraat vind je grandioze graffiti. En terrasjes en cafés in deze buurt brengen de
mensen bij elkaar. Hasselt bruist van creativiteit en ondernemerschap. Een nog niet
ontdekte kleine parel op de Belgische kaart.

WEINIG TIJD

maastrichterstraat - smaaksalon - kadettenplein + chocoladehuis boon + la bottega +
jenevermuseum + street art

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 4.50 km)
Aan de Kanaalkom 1 ligt de stad aan je voeten. Loop via de Kattegatstraat naar de
Molenpoort. Linksaf wandel je naar het Modemuseum 2 . Keer terug en ga op het plein
rechts rond de mouttoren de trappen op naar de Minderbroedersstraat. Aan de overkant koop
je speculaas bij bakkerij Depaifve 3 . Wandel naar links langs eethuis Marloo's 4 en steek de
grote winkelstraat over. Bij La Bottega 5 kun je eindeloos shoppen, maar een heleboel
lekkers lonkt 6 . Via de Bonnefanten- en de Witte Nonnenstraat bereik je het
Jenevermuseum 7 . Na een bezoekje aan het proeflokaal kom je op krachten met bagels en
brownies 8 . De zuivelmarkt brengt je bij het Hemelrijk. De verrassende stilte van het
Kadettenplein 9 staat in schril contrast met de drukke winkelstraten rondom. In de
Maastrichterstraat 10 wandel je langs juweliers en boeiende handelshuizen. Het Smaaksalon
11 laat je proeven van Hasseltse geschiedenis en Limburgse specialiteiten. Volg de

Maastrichterstraat naar beneden. Ga rechtsaf naar de kathedraal 12 en vervolg je tocht langs
de markten naar het Groenplein. Opwarmen doe je bij Zuppa 13 , uitblazen bij Mon Cafe 14 .
Om lekker te lunchen moet je bij Bistro Nano 15 zijn. Steek het Groenplein over en loop naar
links door de Walputstraat. Koks & Tales 16 is een adresje om te onthouden voor vanavond.
Wandel je langs de kapel van het Heilig Paterke 17 voor je een blokje om gaat in de
Dorpsstraat? Alternatieve bars, eigentijdse winkels en aparte eethuizen volgen elkaar hier in
snel tempo op 18 19 20 21 22 . De Dokter Willemsstraat 23 24 leidt je naar het meer
exclusieve gedeelte van de stad. De eerste Belgische glaskunstgalerie 25 en de chique
boetiek Jade 26 liggen tegenover elkaar. In de Aldestraat loop je binnen bij OUI 27 . Tijdens de
openingsuren van Fashionbar op nummer 40 kun je rechts van de winkel door de
Pelikaensteeg naar de Kapelstraat. Daar bots je op platenzaak Gigaswing 28 . Links ervan
neem je opnieuw een bijzondere doorsteek. Via de Peterseliesteeg kom je op de Havermarkt.
Wandel naar links 29 of hou rechts aan voor Donum 30 en De Sladerij 31 . Reserveer een
tafeltje bij Ogst 32 of Art Choc 33 . Steek de Groene Boulevard over voor Marokkaanse
gastvrijheid 34 of ga langs de kleine ring naar links tot het Leopoldplein 35 . Onder de
spoorweg door kom je uit op machtige graffiti 36 .
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1 KANAALKOM - LEUK OM TE DOEN

Deze site wordt volop uitgebreid. Toch is het er nu al gezellig kuieren. Een wandeling langs de
Kanaalkom brengt je via bar El Chiringuito en toprestaurant Taratata langs mooie graffiti
helemaal naar Westpunt, een ontmoetingsplek aan de rand van het Albertkanaal. Halverwege
ligt Le Fabuleux Destin, een exclusieve chambre d'hôtes, aangemeerd. Je kunt er pauzeren
op de houten ligbanken op de kade.
kanaalkom, bus 1, kolonel dusartplein

uitgekeken. In de bijhorende bistro verwen je jezelf achteraf met koffie en taart of een
smakelijke en originele, lichte lunch. Het interieur in hout en strakke materialen, vol planten en
met extra veel licht doet je weer helemaal opladen!
paardsdemerstraat 9, www.labottega.be, +32(0)11-232033, ma-za 10.00-18.00, bus 1, kolonel
dusartplein
6 CHOCOLADEHUIS BOON - SHOPPEN

Achter de gesloten gevel van dit 18e-eeuwse pand gaat een wondere wereld van chocolade
schuil. Chocoladehuis Boon staat voor buitengewone chocoladecreaties en uitzonderlijk

2 MODEMUSEUM HASSELT - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Modemuseum Hasselt brengt spraakmakende en moderne tentoonstellingen van
hoog niveau. Ook de historische stukken uit de eigen museumcollectie komen geregeld aan
bod. Het knap gerenoveerde gebouw waarin het museum is ondergebracht, is het voormalig
klooster van de Grauwzusters. Deze parel van architectuur en cultuur moet je absoluut gaan
bezichtigen.
gasthuisstraat 11, www.modemuseumhasselt.be, +32(0)11-239621, di-zo 10.00-17.00, entree
€ 8, bus h13, molenpoort

lekkere pralines. In het open atelier zie je de meester-chocolatiers aan het werk. Laat je
verleiden door de geuren en smaken van hemelse chocolade, hartverwarmende koffie of een
van de veertig soorten chocolademelk. Vanaf Pasen kun je genieten van
verfrissende ijsdranken. Even wachten op een plekje in de koffielounge hoort er gewoon bij.
paardsdemerstraat 13, www.thechocolateexperience.be, +32(0)11-422199, di-za 10.30-18.00,
bus 1, kolonel dusartplein
7 JENEVERMUSEUM - LEUK OM TE DOEN

3 DEPAIFVE - SHOPPEN

Naast de Hasseltse jenever zijn we ook ontzettend trots op de Hasseltse speculaas. Deze
zachte kruidenkoek met een licht krokante korst wordt naar aloud recept gebakken en is
slechts op enkele plaatsen in de stad verkrijgbaar. Bakkerij Depaifve is misschien wel de
bekendste speculaasbakker. Hoe lust jij het graag: met of zonder amandelen? Met marsepein
of zelfs met crème au beurre ertussen?
minderbroedersstraat 10, depaifvejos.business.site, +32(0)11-223982, di-za 7.15-17.45, bus
h13, molenpoort
4 MARLOO'S - ETEN & DRINKEN

New kid in town. Marloo's heeft met haar warme, industriële interieur de juiste sfeer te
pakken voor een origineel ontbijt of een wereldse, snelle hap. De uitgebreide menukaart
presenteert toasts, old school Amerikaanse pancakes, fish & chips, Australische rundsburger,
falafels en Italiaanse gehaktballen. Daarnaast snoep je er van verrukkelijk zoete zondes als
New Yorker cheesecake of vegan appeltaart. Zoveel internationale smaken brengen een even
gevarieerd publiek op de been.
minderbroedersstraat 5, www.marloos.be, +32(0)495-277405, ma 11.00-18.00, di-do
8.30-18.00, vr 8.30-20.00, za 9.00-20.00, club sandwich € 11, bus h13, molenpoort

Het Jenevermuseum is gevestigd in de voormalige boerderij van het witte nonnenklooster,
later jeneverstokerij Stellingwerff/Theunissen. Dit gebouw is vermoedelijk het oudste
overblijfsel van een jeneverstokerij in België. Het museum biedt je een rijke
collectie museumstukken en een waaier aan weetjes over jenever. Na een luchtige en
leerzame tour door het museum kun je in het charmante proeflokaal of op de gemoedelijke
binnenplaats genieten van een 'borreltje'.
witte nonnenstraat 19, www.jenevermuseum.be, +32(0)11-239860, feb-mrt di-vr 10.00-17.00,
za-zo 13.00-17.00, apr-okt di-zo 10.00-17.00, nov-dec di-vr 10.00-1700, za-zo 13.00-17.00,
entree € 7 (consumptie inbegrepen), bus 1, kolonel dusartplein
8 EVE & MOLLY'S - ETEN & DRINKEN

Het befaamde 'broodje met een gat erin' wordt bij Eve & Molly's op handen gedragen. Met
vlees, vis, kip of vegetarisch, je bagel wordt door team Molly met veel liefde getoast, rijkelijk
belegd en geserveerd met een portie nacho's en salsasaus. Ook voor een kop koffie en een
zoete lekkernij zit je er goed!
badderijstraat 19b, +32(0)492-106666, di-za 11.00-17.30, bagel classic blt € 7, bus 1, kolonel
dusartplein
9 KADETTENPLEIN - LEUK OM TE DOEN

5 LA BOTTEGA - SHOPPEN

In deze prachtig gerenoveerde jeneverstokerij shop je tot je sterretjes ziet. La Bottega is 2000

Als je even wilt ontsnappen aan de drukte van de Hasseltse binnenstad moet je op het
Kadettenplein zijn. Dit privé-stadsparkje verbindt de Maastrichterstraat met het Hemelrijk via

m² eigentijdse en exclusieve schoenenmode, kleding en accessoires. Hier raak je niet

drie steegjes en wordt opengesteld voor het publiek tijdens de openingsuren van de winkels.
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De sprookjesachtige sfeer, de stilte, het groen en de mooie kunstwerken brengen je even
naar een andere wereld.
kadettesteegje, ma-za 10.00-18.00, bus 1, kolonel dusartplein
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LOCAL

NAME

KAROLIEN PAULISSEN

Reeds 22 jaar woont en werkt Karolien in Hasselt. Elke dag
opnieuw verkent ze de stad. Samen met haar partner en
hond speurt ze naar de nieuwste zaakjes. Je treft haar met
een take away latte langs het water of met een stevig biertje
in een van de toffe bars. De streetart in de straten van
Hasselt volgt ze op de voet.
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