
• Gids voor de duurzame wandelzoektocht in •

Cera GoodWalk 
Hasselt



Beste wandelaar, 

De Cera GoodWalk is ondertussen uitgegroeid tot een gekend merk van 
Cera, een van de grootste coöperaties in België. Het concept is eenvoudig: 
een originele wandelzoektocht neemt je mee langs duurzame initiatieven en 
sociale projecten. De Limburgse hoofdstad, Hasselt, was de vierde stad waar 
we neerstreken. Deze gids van Cera en GoodPlanet wijst je de weg.

De wandeltocht is een leuke uitstap voor jong en oud, en tegelijk een positief 
en hoopvol signaal. Cera werkt aan een inclusieve samenleving zonder 
drempels, verbindt mensen in warme, zorgzame buurten en ondersteunt 
sterke en breed gedragen coöperaties. Cera vindt een bondgenoot in 
GoodPlanet dat zich inzet voor een duurzame toekomst voor ons en onze 
planeet. De Cera Goodwalk zet kleine en grote initiatieven die daar de 
vertaling van zijn, in de kijker. 

Hasselt is een broedplaats voor duurzame en sociale innovatie, en je vindt 
er tal van initiatieven waarmee organisaties, burgers, stadsbestuurders 
en -medewerkers een duurzaam antwoord bieden op maatschappelijke 
uitdagingen. Van autodelen tot samen tuinieren. Aan jou om ze te ontdekken! 
Ik wens je een inspirerende wandelzoektocht, 

Franky Depickere
gedelegeerd bestuurder Cera
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Wandel mee voor de volgende generaties
Samen met zo ‘n 400.000 vennoten bouwt Cera aan een betere wereld, op  
sociaal, economisch en ecologisch vlak. We brengen mensen, middelen en  
organisaties  samen om waardevolle projecten te realiseren. Cera doet dit onder 
meer in Kortrijk met de Cera Goodwalk. Wandel mee met Cera naar een duurzame  
toekomst. Niet alleen voor ons, maar ook voor iedereen die na ons komt.

Ook jij kunt deel uitmaken van Cera
                                Check www.cera.coop  

of scan de QR-code



Samen maken we van onze planeet 

een GoodPlanet

GoodPlanet Belgium inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te 
realiseren. Een gezonde planeet, waar iedereen goed kan leven, nu en in de toekomst. 
Via haar activiteiten en projecten verspreidt GoodPlanet kennis en maakt de 
organisatie de ideeën achter duurzame ontwikkeling concreet en aantrekkelijk. 
Telkens met een positieve insteek.

Naast het inspireren van 450.000 studenten elk jaar, ondersteunt GoodPlanet ook 
bedrijven in hun duurzaamheidstransitie, via team buildings, workshops en CSR 
coaching op maat.

Check het aanbod op www.goodplanet.be

Voor bedrijven, check www.goodplanet.be/sustainable-solutions
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NUTTIGE INFO

Je doet gemiddeld 4,5 à 5 uur over deze route van 5,5 km, zeker als je onderweg 
even pauzeert. De wandeling start en eindigt op dezelfde plaats: het station 
van Hasselt. 
We raden rolstoelgebruikers aan om te starten aan de achterzijde van het 
station. Het station van Hasselt heeft helaas geen liften. Je kunt dus enkel met 
begeleiding naar het juiste perron gebracht worden.
Cera GoodWalk, de duurzame wandelzoektocht van Cera en GoodPlanet 
Belgium, brengt je langs verborgen parels, cultureel erfgoed en de meest 
duurzame zaken van de stad.

Het kan zijn dat na verloop van tijd sommige wandelingen niet meer kloppen. Straten en pleinen 
kunnen heraangelegd of veranderd zijn, of niet meer toegankelijk zijn voor publiek. Daarom mag 
de informatie in deze wandelgids niet als exact worden beschouwd. Cera en GoodPlanet zijn niet 
verantwoordelijk voor:
– mogelijke wijzigingen, veranderingen of afsluitingen van wandel- en andere wegen of bruggen,
– het eventuele definitieve sluiten van winkels, horecagelegenheden en andere vermelde 

duurzame initiatieven
– eventuele ongevallen
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Legende

 Op de tocht zie je Cera en haar ambities letterlijk aan het werk. We 
duiden het aan met het Cera-logo.
Een solidaire, respectvolle samenleving zonder drempels
Cera wil werken aan een samenleving waaraan iedereen volwaardig 
en gelijkwaardig kan deelnemen. Hier en in het Zuiden.
Warme en zorgzame buurten voor iedereen
Cera wil van straten weer buurten maken en van inwoners weer 
buren, die elkaar bij naam kennen en helpen.
Sterke en breed gedragen coöperaties
Coöperaties zijn een krachtig en flexibel antwoord op actuele 
economische en maatschappelijke uitdagingen.

 Een paar van de projecten van GoodPlanet vind je terug tijdens 
de wandeling en worden aangeduid met dit icoontje. Goodplanet 
blijft inzetten op het inspireren en betrekken van haar doelgroepen 
rond een breed gamma aan duurzaamheidsthema’s: verbondenheid 
tussen mens en natuur, duurzame voeding, circulaire economie, 
mobiliteit, water, energie en klimaat.

 Wegbeschrijving

Nuttige tips

 Krijg je maar niet genoeg van de GoodWalk en kun je niet wachten tot de 
volgende editie er is? Je kunt op de website van Cera en GoodPlanet nog 
steeds de vorige edities met wandelgids downloaden. Vennotenvoordelen 
en wedstrijden lopen niet meer, maar wandelen kan altijd!

 Deel je ervaringen en foto’s van de GoodWalk op sociale media met 
#CeraGoodWalk en #Cerafeeling. Met die hashtags vind jij makkelijk 
inspiratie of inspireer je anderen!
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QUIZ EN FOTOZOEKTOCHT

In de wandelgids vind je 22 zoek- en denkvragen die je kan oplossen tijdens de 
wandeling. Vind jij alle antwoorden? Daarnaast vind je hieronder 8 foto’s. Speur 
je omgeving af en zet ze in de juiste volgorde volgens de wandelroute. Alle 
oplossingen staan achteraan op pagina 54).

Fotozoektocht (6 t.e.m. 18 jaar)

1. … 2. … 3. … 4. … 5. … 6. … 7. … 8. …

A

D

G

B

E

H

C

F
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WANDELING DEEL 1:
Van het station naar de Tesch
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Welkom in Hasselt, bekend om zijn jenever, speculaas en mode. Maar wist 
je dat de Limburgse hoofdstad ook enkele duurzame pioniersprojecten heeft, 
zoals de Groene Boulevard of de eerste windmolens langs het Albertkanaal? 

Deze wandelzoektocht bestaat uit twee grote delen. Het eerste deel gidst je 
door de Hasseltse woonwijk Runkst. In het tweede deel verken je de binnenstad 
van Hasselt. Het historische centrum is ongeveer 800 meter in diameter, 
omringd door verschillende woonwijken. Het valt op dat deze gebieden elk 
op hun eigen manier omgaan met uitdagingen op het vlak van duurzaamheid. 
Maar wat zijn die verschillen dan? En waar zetten de Limburgse hoofdstad 
en zijn inwoners vooral op in als het gaat over duurzaam leven? We nemen je 
graag mee op pad met deze vragen in het achterhoofd.

 Met je rug naar de hoofdingang van het stationsgebouw, steek je de 
straat over via het zebrapad. Even verderop schuin links zie je een tweede 
zebrapad. Steek deze over en wandel het Monseigneur Broekxplein in. 
Wandel rustig door tot je aan je rechterzijde het fietspunt ziet.

Het fietspunt Het fietspunt wordt uitgebaat door maatwerkbedrijf De 
Springplank vzw. Ze bieden werk aan mensen die moeilijk toegang 
hebben tot het normale arbeidscircuit en zijn onder andere actief bij 
kringloopactiviteiten Okazi, upcycling met Flagbag en recycling met 

Creazi. 
Via het fietspunt kan je niet alleen je fiets laten herstellen, maar ook 
stadsfietsen, tandems en elektrische (bak)fietsen huren. 
Reserveer je huurfiets online op fietsparadijslimburg.be

 Wandel terug naar het stationsgebouw. Daal af tot onder de sporen. 
Wandel helemaal door tot de achterkant van het station en ga weer naar 
boven.
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Je bevindt je nu in het Hasseltse stadsdeel Runkst. Was je 
een spoorwegarbeider die aan het einde van de 19e eeuw 
leefde, dan was de kans groot dat je in dit deel van de stad 
woonde. Vandaag de dag heeft de wijk een sterk sociaal 
netwerk, met meerdere ontmoetingscentra, een sociaal 
restaurant, repair cafés, een ruilwinkel, een kringwinkel 
en een buurderij. Dit laatste is een boerenmarkt waar 
inwoners hun wekelijkse bestelling ophalen van lokale en 

seizoensgebonden producten rechtstreeks afkomstig van de producent. 
Meer info vind je op boerenenburen.be. 

Deze wijk staat ook bekend om de vele verschillende nationaliteiten van de 
inwoners. Maar minder geweten is dat Runkst zijn inwoners ook heel wat 
groene plekken te bieden heeft. 

 Aan de overkant van de Spoorwegstraat zie je jeugdherberg Hostel H.

Deze jeugdherberg behaalde een Green Key label, 
een internationaal kwaliteitslabel voor duurzaam 
logeren, recreëren en vergaderen. GoodPlanet volgt de 
Belgische Green Key aanvragen op en ondersteunt de 

uitbaters om op een duurzame manier aan de slag te gaan. 
Wie een Green Key locatie bezoekt, kan erop rekenen dat 
de planeet er wel bij vaart, zonder in te boeten aan comfort.
Op zoek naar een Green Key locatie? Ga naar www.green-key.be en gebruik het zoekmenu.

 Draai je weer even om. Aan de overkant van de spoorlijnen, schuin 
tegenover Hostel H, staat een imposante constructie met intrigerende 
vormen. Dit is de Limburgse rechtbank van eerste aanleg.

http://boerenenburen.be
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Vraag 1
Het hoofdgebouw van deze rechtbank heeft een 
boomachtige vorm, opgebouwd uit verschillende 
soorten vier- en driehoeken. Hoeveel vierhoeken vind 
je terug in de achtergevel van dit hoofdgebouw? ………………

 Stap links langs de hoofdingang van Hostel H, richting het Vredespark.

Vraag 2
Verderop aan je linkerkant zie 
je enkele mogelijkheden om te 
sorteren. Wat kun je hier niet kwijt?

A.  Oude schoenen
B.  Kapotte glazen ovenschotel
C.  Leeg drankkarton

De educatief medewerkers van GoodPlanet 
stellen dagelijks een gelijkaardige vraag 
in tientallen scholen over heel België. 
In samenwerking met Fost Plus, de drie 
gewesten en de inter gemeentelijke samen-
werkings verbanden bieden we workshops 

aan rond afvalbeheer en -preventie voor verschillende leeftijden: van 
kleuters tot secundair onderwijs. 

Het Vredespark is met zijn speelheuvels, wadi’s en gezellige zitbankjes 
een heel mooi voorbeeld van stadsvernieuwing. Wadi is Arabisch voor 
droogstaand rivierdal en wordt bij ons gebruikt 
als laaggelegen infiltratiezones die blank mogen 
staan in periodes met veel regen. Tot 2014 was 
dit park één grote autoparking. De komst van 
het park is een meerwaarde voor de buurt, met 
een grote winst voor mens en natuur.
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 Met het Vredespark aan je rechterkant zie je links de Wilgenstraat. Sla 
deze straat in.

Vraag 3
Dat er wilgen staan in de Wilgenstraat, hoeft niet te verbazen. Maar
welke boomsoort groeit hier ook?

A. Appelboom B. Paardekastanje C. Zilverlinde

 Op het einde van de Wilgenstraat sla je links af de Ertbeekstraat in.

De naam verwijst naar de Ertbeek die ooit dwars door de Runkstervlakte 
stroomde, een zompige weidevlakte die door toedoen van deze beek vaak 
blank kwam te staan. In de winter was dit dan ook de plek bij uitstek voor de 
Hasselaren om te schaatsen.

Runkst is de grootste wijk van Hasselt en bestaat vooral uit voormalige 
arbeiderswoningen, die slecht geïsoleerd waren. Om bewoners te helpen 
duurzaam te renoveren, startte de stad een samenwerking met Dubolimburg 
vzw. Sinds 2016 geeft “De Huisdokter” van Dubolimburg alle Hasselaren advies 
op maat aan huis. Ze geven onder meer tips over isoleren, verwarmen en 
hernieuwbare energie. 

Het grote aantal fietsboxen in de wijk maakt duidelijk dat de bewoners graag 
de fiets nemen. In zo’n metalen constructie kun je vijf fietsen veilig en overdekt 
stallen. Handig, zeker als je in een rijhuis woont en geen voortuin hebt. 
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 Sla rechts af de Monseigneur Kerkhofsstraat in. Vervolg je weg tot aan 
de kruising met de Runkstersteenweg.

Meer mensen kiezen bewust om hun auto in te ruilen voor een bakfiets. In 
een dichte woonwijk waar niet ieder huis een eigen parkeergarage heeft, 
creëerde de stad speciale bakfietsparkeerplaatsen. Zo blijft de stoep vrij voor 

voetgangers. Wil je testen of de bakfiets iets voor jou is? Bij 
het fietspunt aan het station kun je verschillende bakfietsen 

huren voor een of meerdere dagen. Op dit T-kruispunt 
brengt het opvallende graffitikunstwerk 

van een Griekse kunstenaar kleur in 
het straatbeeld. Deze street artist staat 
bekend om zijn optische illusies. Tijdens 
de laatste editie van het Hasseltse Street 
Art Festival, kreeg hij toestemming van de 
eigenares om haar gevel in een kunstwerk 
om te toveren.

Vraag 4
Met welke naam signeert deze anonieme 
Griekse artiest zijn kunstwerken? …………………………………

Recht tegenover je, aan de overkant van de straat, vind je een 
ruilboekenkast die boeken in beweging wil brengen. Iedereen heeft 
wel wat boeken in de kast staan die best interessant zijn, maar nooit meer 
gelezen worden. Geef je ze graag een nieuw leven? Zet ze in een van de 
ruilkasten en je mag zelfs een ander boek in de plaats mee naar huis nemen. 
Vind je de kast niet? Dan is deze mogelijk in pauze, bijvoorbeeld voor onderhoud.  
Via het internet vind je terug waar alle boekenruilkasten in Vlaanderen staan:  
http://users.telenet.be/noreen/Noreen/Vlaamse_boekenkasten.htm
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Heb je al een hongertje? Als je even van de GoodWalk afwijkt en de 
Runkstersteenweg links ingaat, in plaats van trouw naar rechts, dan kom je 
aan je linkerkant het vegetarisch restaurant Vangroenten tegen. Wat begon 
als een sporadisch huiskamerrestaurant groeide uit tot een buurtcafé en 
eetplek waarin lokale, biologische seizoensgroenten centraal staan. 
https://www.vangroenten.be/ - Runkstersteenweg 39

 Sla de Runkstersteenweg rechts en vervolgens links de Kanunnik 
Eybenstraat in. Wandel rustig door tot je het Gaarveldparkje aan je 
linkerkant ziet.

Medio jaren ’90 vond je op deze hoek een 
privétennisterrein waar een bouwpromotor enkele 
appartementen wilde bouwen. De stad besloot 
echter het terrein zelf te kopen en maakte er een 

publieke groene ruimte van. 
Het rode bakstenen gebouw dat grenst aan het Gaarveldparkje is 
dagcentrum De Ark voor jongens en meisjes tussen 6 en 18 jaar. De Ark 
maakt deel uit van vzw De Wiekslag, die minderjarigen en hun familie 
helpt om veilig en goed samen te leven. Cera ondersteunde De Wiekslag 
meermaals, onder meer voor de organisatie van studiemomenten over 
geweldloos verzet voor ouders en begeleiders. 

Vraag 5
Het kunstwerk dat dienstdoet als bloembak 
en als zitbank, vermeldt ook de naam van 
het buurtcomité. Ze willen sociale contacten 
in het hart van Runkst stimuleren door 
evenementen in de kijker te zetten, zitbanken 
of street-art te ondersteunen en noem maar 
op. Wat is de naam van hun werking? …………………………
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 Wandel de Gaarveldstraat rechts in richting de Sint-Hubertuskerk.

Vraag 6
Waarvoor dient de metalen 
constructie die je op deze 
foto ziet?

………………………

De Sint-Hubertuskerk werd tussen 1913 en 1921 gebouwd op het gelijknamige 
plein. De neo-hooggotische kerk werd echter een tijd niet meer gebruikt. 
Gezien renoveren te duur was en de nood aan groene ruimte groot, werd de 
kerk herbestemd tot kerkpark en de pastorij tot ontmoetingscentrum. Dit 
gebeurde via een participatietraject met de Runkstenaren, gestart in juni 2021.

 Sla de eerste straat links in. Je bevindt je nu in de Torenstraat. Even 
verderop zie je aan de linkerkant een grasveld met zandpad. Het zandpad 
herken je door de vele paaltjes die auto’s moeten verhinderen om het 
pad in te slaan. Dit pad leidt je naar het verborgen pleintje ‘Plein Belg 
voor allen’ met speeltuigen en een basketbalveldje.

Het pleintje heeft een lange basketbal-
geschiedenis. In 1957 werd de Runxter 
Basketbal club opgericht en al snel 
draaide de club mee in de nationale 
competitie. Runxter stond bekend om 
zijn sterke jeugd werking die heel wat 
uren sleet op dit basketbal veldje. De 
jongen met het nummer 8 op de foto is 



Cera Goodwalk   17

Herman Reynders, (huidig) Limburgs gouverneur en voormalig burgemeester 
van Hasselt.

Sport is een middel om ongelijkheid, integratie en kinderarmoede 
aan te pakken. Door samen te sporten, geven de deelnemers waarden 
als inspanning, teamwerk, hoop, inzet, volharding en respect een 
centrale plaats. Vroeger was er op dit pleintje ‘Runkst Buurtbasket’, 

dat steun kreeg van Cera. Ondertussen lanceerde de sportdienst van 
de stad ‘Sportschool Runkst’. Wekelijks is er een gratis sportaanbod in 
de sporthal van Runkst. De activiteiten zijn gevarieerd en aangepast aan 
verschillende leeftijdsgroepen, bijvoorbeeld balsporten, new-games, 
kracht- en conditietraining, freerunning en gevechtssporten. 

 Wandel over het pleintje indien mogelijk. Als het poortje gesloten is, 
wandel je even om door terug te wandelen en de eerste straat rechts te 
nemen, de Elzenstraat op. Vervolgens weer de eerste straat rechts, de 
Boomkensstraat in.

Vraag 7
Wie is nu de eigenaar van het 
verborgen parkje?

A.  Harmonie Sint-Hubertus Runkst
B. Sportschool Runkst
C. De stad Hasselt

 Wandel langs de kinderopvang en bereik via de zwarte poort de 
Boomkensstraat.

 Let op, de kinderopvang vraagt uitdrukkelijk om de poort terug te 
sluiten! Gelieve dit te respecteren voor de veiligheid van de kinderen.

 Sla de Boomkensstraat rechts in tot aan het rood geschilderde kruispunt 
met de Vooruitzichtstraat. Dit duidt op een fietsstraat. Dat wil zeggen 
dat automobilisten de fietsers niet mogen inhalen en niet sneller dan 30 
km/u mogen rijden.
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Vraag 8
De rode kleur van het kruispunt moet de automobilisten duidelijk maken 
dat:

A.  De Boomkens-, de Vooruitzicht- én de 
Abelenstraat fietsstraten zijn.

B.  De Boomkens straat een fietsstraat 
is, maar de Voor uitzicht straat en de 
Abelenstraat niet.

C. De Vooruitzicht- en de Abelenstraat 
fietsstraten zijn, maar de Boomkensstraat 
niet.

 Sla links de Vooruitzichtstraat in en sla ter hoogte van huisnummer 4 links 
het steegje in. Volg dit tot je uitkomt bij een van de meest verborgen 
parels van Hasselt, het Rongeseplein.

Dit parkje dankt zijn naam aan de oorspronkelijke naam van Runkst, Rongese, 
wat zou verwijzen naar het rooien van vele bomen.

De oase van rust en groen die je vandaag ziet, was begin jaren 90 een 
braakliggend terrein bestemd voor nieuwbouw. Net zoals bij het Gaarveldparkje 
besloot de stad om het terrein op te kopen en aan de buurt te geven als park.

Vraag 9
Het Rongeseplein is enorm 
geliefd bij de buurtbewoners. Wat 
vind je hier echter niet?

A.  Een insectenhotel
B.  Een hondenloopzone
C.  Een herdenkingsplaat van 

‘Dag van het Park - 1996’
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 Vervolg je weg via de uitgang aan de andere kant van het Rongeseplein. 
Wandel via de parking en onder het appartementsblok door tot je 
terug in de Vooruitzichtstraat staat. Sla vervolgens links af richting Sint-
Truidersteenweg.

Heb je voldoende tijd en ben je niet op 
zondag aan het wandelen? Sla dan even 
rechts af. Op enkele honderden meters vind 
je Kringwinkel Okazi, een van de grootste 
Kringwinkels van België, met een uitgebreid 
aanbod aan kledij, speelgoed, meubilair, 
decoratie, enzovoort. 
Kringwinkel Okazi – Sint-Truidersteenweg 150

Aan het begin van de wandeling kwam je voorbij het Fietspunt.  Net zoals 
bij Fietspunt oefent De Springplank vzw in deze kringwinkel ook maatwerk 
uit.

 Geen tijd? Steek de steenweg over via de zebrapaden en sla vervolgens 
links af. Wandel even verderop rechts de Kerkhofstraat in.

Vraag 10
Welk fietsknooppunt moet je volgen als je van Runkst 
naar Hasseltcentrum wil fietsen? ………………
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 Volg de Kerkhofstraat langs links en sla vervolgens rechts de Bloemen-
straat in. Naast huisnummer 23 sla je rechts af. Loop even rechtdoor tot 
je terug op de openbare weg bent. Daar sla je links af. Wandel langs de 
huizen en voorbij de parking tot je aan wij(k)tuin De Tesch komt.

In de Kerkhofstraat bevindt zich de uitvalsbasis van mAke webshop. Met 
mAke wilt Anke laten zien dat duurzaamheid sexy en fun is. Daarom startte 
ze een online conceptstore met fair fashion & beauty voor vrouwen die 
stijlvol en met een glimlach de wereld willen verbeteren. 
Benieuwd? Surf naar https://www.ma-ke.eu/

Wooncomplex De Tesch ligt in een relatief nieuwe wijk. Bewoners met groene 
vingers vroegen het stadsbestuur om een stuk van het braakliggend weiland 
naast de spoorweg om te vormen tot bewerkbare grond. En zo geschiedde. In 
2012 werd de wij(k)tuin opgestart en telde na vier jaar al 30 tuiniers.

De vrijwilligers van Velt hielpen hen hierbij op weg. De Vereniging voor 
Ecologisch Leven en (moes)Tuinieren, promoot gezond leven op het ritme 
van de seizoenen en met respect voor de natuur. Hier in De Tesch zetten ze 
zich in om principes als pesticidevrij tuinieren en composteren aan te leren. 
Meer info over hun werking en leuke publicaties vind je op www.velt.be.

http://www.velt.be
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Voor de bouw van het gezamenlijke tuinhuis werd beroep gedaan op een 
lokale schrijnwerker. De bewoners organiseren regelmatig activiteiten waarbij 
de andere wijkbewoners betrokken worden, zoals oogstfeesten. Voedsel-
overschotten uit de tuin worden geschonken aan sociale buurtinitiatieven, zoals 
het sociale buurtrestaurant of ‘Zonder Honger naar Bed’. In samenwerking 
met Velt worden er af en toe in de zomer kinderkampjes georganiseerd rond 
moestuinieren.

Vraag 11
Welke van onderstaande 
uitspraken is/zijn waar?

A.  Spitten is belangrijk als je ecologisch wil 
tuinieren.

B.  Als je schimmels wil vermijden, gebruik 
je beter geen insectengaas.

C.  De wijktuin werd gerealiseerd in 2012.

Kijk even rechts over je schouder. Aan de horizon 
zie je het silhouet van windmolens. Deze staan 
op de centrale werkplaatsen van de stad. De 
stad investeert heel wat in de hernieuwbare 
energieproductie. Er is een warmtenet op Domein 
Kiewit en er liggen zonnepanelen op de daken van 
tal van stedelijke gebouwen (ontmoetingscentra, 
sporthallen, stedelijke scholen…).
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WANDELING DEEL 2:
Van de tesch naar het smaaksalon
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 Neem afscheid van de rust en het groen en keer terug zoals je gekomen 
bent. Wandel voorbij de parking en sla rechts de privéweg in. Wandel 
rechtdoor tot je terug in de Bloemenstraat bent. Steek de straat over en 
sla links af. Even verderop, net voorbij huisnummer 30, sla je rechts af. 
Volg deze doorgang langs bloemenwinkel Henrioulle, tot je terug op 
de openbare weg komt. Sla nu rechts af richting de voetgangerstunnel 
onder de spoorweg.

Net voor de voetgangerstunnel zijn er heel wat geleidelijnen met 
reliëftegels voor slechtzienden aangelegd.
•  De tegels met een noppenpatroon zijn waarschuwingstegels en duiden 

op gevaarlijke punten.
•  Ribbeltegels geven dan weer de juiste looprichting aan.
•  De rubberen attentievlakken geven aan dat je een keuze moet maken 

tussen links, rechts of rechtdoor.

Vraag 12
We moedigen je aan 
om je ogen te sluiten 
en te proberen in de 
voetgangerstunnel 
te geraken. Wat kan 
er gebeuren?

A.  Ik volg de noppentegels en loop tegen de 
vuilnisbak.

B.  Ik volg de noppentegels en loop tegen een 
metalen hek.

C.  Ik volg de ribbeltegels tot aan een 
rubberen attentievlak. Dan volg ik opnieuw 
de ribbeltegels tot aan een noppentegel 
om vervolgens de voetgangerstunnel in te 
wandelen.

D.  Ik wil de straat oversteken en volg de 
ribbeltegels, maar deze leiden mij niet tot 
aan het zebrapad.
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 Neem de voetgangerstunnel, vervolg je weg tot aan de lichten en laat 
de buitenwijk Runkst achter je. Steek de straat over en sla rechts de 
Luikersteenweg in. Wandel verder tot je aan je linkerzijde het Villerspark 
tegenkomt.

Deze steenweg verbindt de stad sinds 1741 via Tongeren met Luik. Het tracé
vormde een belangrijk onderdeel van de handelsroute tussen de toenmalige
grootsteden Luik en ’s-Hertogenbosch.

Vraag 13
Als je rond 1750 in Luik te paard vertrok en de 
Luikersteenweg volgde, hoeveel kilometer had je dan 
afgelegd tot aan de ingang van het Villerspark? ………………

 Wandel tot aan de tweede toegangspoort van het Villerspark en 
kuier even door dit rustig stukje Hasselt. In het park kom je een groot 
insectenhotel van Natuurpunt tegen.

Vraag 14
Er zijn wel 20.000 verschillende soorten bijen. In België 
alleen al komen er maar liefst 375 soorten solitaire bijen 
voor. Kun jij de juiste bij met de juiste periode van het 
jaar verbinden? 
1. Zwarte Tronkenbij  A. Maart
2. Metselbij  B. Juni - september
3. Behangersbij  C. Mei

1. ………

2. ………

3. ………
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 Verlaat het park via de Toekomststraat, waar een statige gouverneur 
Roppe vereeuwigd werd. Blijf even staan en kijk naar links.

Aan de horizon zie je een spiegelend, schipvormig gebouw. Je kijkt naar 
het Hasseltse stadhuis ’t Scheep. In augustus 2018 opende het gebouw zijn 
deuren voor het publiek. Het stadsbestuur koos met dit gebouw resoluut voor 
duurzaamheid. En met succes, want het gebouw sleepte als eerste en tot nu 

toe enige gebouw in Limburg een internationaal erkend BREEAM ‘excellent’ 
certificaat in de wacht. 

    BREEAM is ’s werelds meest toonaangevende 
methode voor de beoordeling van gebouwen 

op het vlak van duurzaamheid. Dit 
betekent onder andere dat er gebouwd 
werd met respect voor de natuur, 
met aandacht voor het welzijn van 
de mensen die er werken en met het 
oog op het aantrekken van duurzame 
vastgoedbeleggingen.

 Steek nu over en neem rechts de Toekomststraat.

Ter hoogte van nummer 32 vind je AssJette. Deze 
vzw, gesteund door Cera, zorgt voor tewerk-
stellings kansen voor normaal begaafde mensen 
met ASS (autismespectrum-stoornis) via ateliers 

en begeleiding. Oprichters Colette en Bieke zijn 
mensen met het hart op de juiste plaats. Hun project 
geeft mensen de kans om hun talenten te ontdekken en 
te ontwikkelen om zo de brug te slaan naar het normale 
economische circuit (NEC).
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Vraag 15
Welk agentschap zorgde 
ervoor dat AssJette een 
vergunde zorgaanbieder werd? ……………………………………………

 Neem de eerste straat links (Albrecht Rodenbachstraat). Even verderop 
aan je linkerzijde, ter hoogte van nummer 18, bevindt zich het Vrijzinnig 
Punt.

In het Vrijzinnig Punt, worden 
regelmatig Repair Cafés georganiseerd. 
Het idee is eenvoudig: laat klein elektro, 
kleding, spullen en fietsen repareren in 
plaats van nieuwe te kopen. (De hulp is 
gratis en je helpt ermee de afvalberg 
te verkleinen.) Met een beetje geluk 

leer je er hoe je het de volgende keer zelf kunt repareren. In Hasselt zijn er 
meerdere Repair Cafés actief waardoor je als Hasselaar quasi elke week in 
een Repair Café terecht kunt om spullen te laten herstellen en een nieuw 
leven te geven. 
Wanneer een repair café plaatsvindt in jouw buurt kan je terugvinden op  
https://www.detransformisten.be/agenda-repair-cafes

In dit ontmoetingscentrum worden niet enkel repair cafés, maar ook 
boekenruilcafés en heel wat lezingen georganiseerd. Je vindt er zelfs een 
aantal boekenruilkasten.
Het Vrijzinnig Punt - Albrecht Rodenbachstraat 18
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Zo meteen wandelen we het Stadspark in. Als je echter de Albrecht 
Rodenbachstraat verder door zou wandelen tot nummer 20 (ingang C, 
Welzijnscampus 2), dan kom je uit op de fietsbibliotheek ‘Op Wielekes’. 
Kinderen van 2,5 tot 12 jaar kunnen hier een fiets uitlenen en weer 
inwisselen als de fiets een maatje te klein is geworden. Met een bijdrage 
van 30 euro per jaar heb je een abonnement. Wie recht heeft op een 
verhoogde tegemoetkoming of doorverwezen wordt via het OCMW krijgt 
een aangepast tarief. De fietsbibliotheek wordt gerund door vrijwilligers in 
samenwerking met de Repair Cafés.

 Ga links het recent vernieuwde Stadspark in.

Vraag 16
Je wandelt voorbij een standbeeld ter ere 
van toondichter Armand Preud’homme. Hij 
schreef in zijn leven ongeveer 450 liederen. 
Welke dwergstruik werd zeer symbolisch 
aan de voeten van deze Bekende Vlaming 
avant la lettre aangeplant? ……………………………

 Vervolg je weg door het vernieuwde Stadspark tot aan het Cultuurcentrum.

Het park is opgedeeld in drie zones. Je wandelt het park binnen via de 
natuurparkzone. Hier krijgt de natuur vrij spel en vind je rust onder de vele 
bomen. De wadi’s vangen ook hier het overtollige water op. Wandel je 
rechtdoor, dan kom je in de sport- en spelzone, met grote open grasvlaktes 
en speeltuinen. 
In de nabijheid van het cultuurcentrum vind je het cultuurplein voor 
openluchtevenementen. Ouders blazen uit op het terras van de brasserie 
terwijl kinderen stoom aflaten in de speeltuin.

 Wandel via de hoofdingang van het Cultuurcentrum naar de Kunstlaan.
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Aan de overkant van de straat zie je de Hasseltse kunstencampus. Boven 
alle ramen werden zonnepanelen geplaatst alsof het afdakjes zijn. Ook het 
dak van het gebouw staat vol zonnepanelen. De stad Hasselt organiseerde 
al meermaals een groepsaankoop van zonnepanelen voor haar inwoners. 
Wil je meer weten over de duurzaamheidsacties van Hasselt? Check dan hasselt.futureproofed.com

 Sla linksaf de Kunstlaan in en wandel verder langs het Provinciaal Instituut 
voor Verpleegkunde Hasselt (PIVH). Dit is één van de vijf campussen van 
Hogeschool PXL.

Goodplanet ontwikkelde samen met de lerarenopleiding van Hogeschool 
PXL en afvalintercommunale Limburg.net enkele  workshops voor de 
lagere school, waaronder Mick Plastic. Het personage Mick Plastic 
reist terug uit de toekomst om kinderen alles te leren over het effect van 

plastic op onze leefomgeving. Samen gaan ze op zoek naar oplossingen via 
originele en uitdagende methodieken, zoals brainwriting. 
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Even verderop zie je een Allego-
laadpaal voor elektrische wagens. De 
stad wil zijn medewerkers én inwoners 
motiveren en ondersteunen om 
duurzame keuzes te maken. Het STOP-
principe vormt hierbij een belangrijk 
uitgangspunt. Afhankelijk van de 
omstandigheden kies je bewust eerst 
voor Stappen of Trappen. Het plaatsen 
van fietstrommels, het aanleggen van 
fietsstraten, de organisatie van een groepsaankoop elektrische (bak)fietsen,… 
maken deel uit van het Hasseltse fietsactieplan. Is wandelen of fietsen geen 
optie, dan bekijk je eerst de mogelijkheden voor openbaar vervoer. Een laatste 
redmiddel is het individuele personenvervoer. Op heel wat plaatsen binnen de 
grote ring vind je Cambio-deelauto’s. Elke auto heeft zijn eigen standplaats. In 
Hasselt vind je ook inwoners die hun auto particulier delen met buurtbewoners 
volgens een kostendelend principe. Daarnaast heb je ook platformen waar 
eigenaars en gebruikers elkaar vinden. GoodPlanet past dit STOP-principe 
eveneens toe binnen de werking rond mobiliteit, bijvoorbeeld bij het opstellen 
van schoolvervoerplannen.

 Wandel de Kunstlaan uit tot aan de rode lichten, waar je de drukke 
stadsring oversteekt. Je hebt het historische centrum van Hasselt bereikt.

Rond de stadskern loopt de kleine ring, sinds 2000 beter gekend als de Groene 
Boulevard. Het viel je misschien nog niet op, maar het verkeer rijdt maar in één 
richting. Dit was maar een van de vele vooruitstrevende veranderingen die dit 
project met zich meebracht. Toenmalig burgemeester Steve Stevaert stelde 
als doel om al het doorgaande autoverkeer uit de stad te weren en voor de 
bussen en zachte weggebruikers een eigen bedding te voorzien. Al was het 
voor fietsende Hasselaren tot 2020 wachten om zich echt veilig te voelen op de 
Boulevard. 
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Recht voor je ligt Het Atheneum dat sinds 2014 de Sky Hive, de eerste 
bijenpaal van Hasselt, in zijn voortuin heeft staan. Om de bijenpopulatie 
van de stad te versterken, werden twee bijenkasten op een vijf meter 
hoge paal geplaatst. Stadsimker Marc Severi, van The Happy Bees, zorgt 
onder andere voor deze kasten. De honing is verkrijgbaar in het Hasseltse 
Smaaksalon.

Vraag 17
De voortuin, aangeplant 
in 1865, herbergt enkele 
monumentale bomen. 
Welke boom staat hier niet?

A.  Een meer dan 100 jaar oude berk
B.  Een meer dan 100 jaar oude blauwe 

atlasceder
C.  Een meer dan 100 jaar oude plataan
D.  Je vindt ze alle drie terug

Deze bomen werden meer dan 
150 jaar geleden aangeplant 
en zijn zo goed als de enige 
resterende Hasseltse bomen 
uit die tijd. Om voldoende 
groen in de stad te garanderen, 
organiseert Hasselt elk jaar 
de Broeikasboom-actie. Elk 
Hasselts gezin kan gratis een 
boompje bestellen en zo helpen 
luchtvervuiling tegen te gaan. campagnefoto Broeikasboom-actie
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 Met je rug naar het atheneum, sla je links af langs de Groene Boulevard. 
Wandel even rechtdoor en neem vervolgens de eerste straat links, de 
Guido Gezellestraat. Even verderop ligt aan je rechterkant de tuin van 
museum Het Stadsmus. Neem even de tijd om rond te wandelen in het 
groen van deze voormalige patriciërswoning.

Aan de overkant van de straat 
vind je Hallelujah Design. Je 
kunt er terecht voor tweedehands 
designerkledij en -voorwerpen. 
Heb je zelf een topstuk dat in je 
kast stof ligt te vergaren? Geef het 
een tweede leven door het via deze 
winkel te verkopen aan liefhebbers.
Hallelujah Design – Guido Gezellestraat 

 Op het kruispunt sla je links de Capucienenstraat in. Hou even halt en kijk 
omhoog.

Recht voor je liggen de hotels Radisson Blu en Park Inn by Radisson. Deze 
torens zijn niet alleen de hoogste van Hasselt, ze zijn ook houder van het 
eerder vermelde Green Key label. Radisson verbindt zich via het label om 
duurzame inspanningen te (blijven) doen. 
Genieten van een drankje met panoramisch zicht op de stad? De Sky 
Lounge bar op de bovenste verdieping van het Radisson Blue hotel is 
publiek toegankelijk. 
Sky Lounge Radisson Blu Hotel – Torenplein 8
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 Volg de Capucienenstraat tot je aan je rechterkant een pleintje met witte, 
betonnen zitbanken ziet. Wandel het plein op.

Ongeveer in het midden van de lange witte bank is er een 
uitsparing met een poortje dat naar het gezellige terras van 
het Smaaksalon leidt. Deze brasserie is gevestigd in het 
statige decor van Huis de Corswarem. Zowel de trappenhal 
als de salons in verschillende stijlen zijn een streling voor 
het oog. Het pronkstuk is zonder twijfel het grote salon in 
neogotische stijl met de zeer prominente schouw en prachtig 
afgewerkte plafonds. 

Behalve een brasserie met streekgebonden gerechten huisvest het pand 
ook een Smaakwinkel met tal van streekproducten uit onder andere 
Bokrijk. Het uithangbord is wellicht de op en top Limburgse Glühjenever. 
Deze jenever wordt gedestilleerd in Hechtel en op de markt gebracht door 
Puur Limburg, een coöperatie van Limburgse streekproducenten. 
Smaaksalon – Maastrichterstraat 61 
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Station 



Cera Goodwalk   35

WANDELING DEEL 3:
Van het smaaksalon naar het station
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 Verlaat het Smaaksalon langs de hoofdingang. Je bevindt je nu in de 
Maastrichterstraat.

Ter info: links om de hoek ligt het toeristische infopunt. Je kunt er terecht met 
al je vragen over Hasselt.
Visit Hasselt – Maastrichterstraat 59

 Nu moet je het traject even aanpassen naargelang de dag waarop je 
wandelt.

 Wandel je op een zon- of feestdag? Sla dan links de Maastrichterstraat 
in en volg deze tot aan de Sint-Quintinuskathedraal. Wandel langs 
de achterkant van de kathedraal naar de Zuivelmarkt en volg deze tot 
aan de kruising met het Hemelrijk. Aan je linkerkant vind je het recent 
geopende restaurant Très Belge.

 Wandel je op een dag van maandag tot zaterdag? Sla de 
Maastrichterstraat rechts in. Volg deze zeer oude straat om verderop, 
aan je linkerkant, het smalle Kadettesteegje in te slaan. Het steegje leidt 
je vervolgens naar het pittoreske Kadettenplein. 

Het Kadettenplein is een oase van rust en gezelligheid in het midden van de 
stad. Neem zeker even de tijd voor een pauze op een van de zitbanken. Het 
pleintje en de omliggende steegjes zijn publiek toegankelijk privé-eigendom. 
Elke avond en op zon- en feestdagen worden de steegjes afgesloten. Neem 
zeker ook het bordje van de Geluk-route door, er staat wat extra uitleg op over 
het reclamebord om de hoek. 

Tegen een muur hangt een knalrood boekenruilkastje. Deze is met name 
gericht op kinderen, vandaar dat het kastje op kinderhoogte hangt.

 Volg de pijl ‘Hemelrijk’ en verlaat deze unieke plek via het Kadettesteegje 
achter restaurant Het Kookpunt. Sla vervolgens links af in de straat 
Hemelrijk. Op de kruising met de Boter- en de Zuivelmarkt vind je aan de 
overkant van de straat het in 2018 geopende Très Belge.
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In Très Belge is alles Belgisch: de dranken, de gerechten, 
de muziek, de muziekinstallatie, de verlichting, tot zelfs 
de wc’s en de kranen. Er wordt ook duidelijk gekozen 
voor duurzame energie. Zo draait de volledige 
verwarming van het gebouw op een warmtepomp en 
koos men voor een alternatieve methode om het terras 
te verwarmen. 
Très Belge – Botermarkt 21 

 Stap de Zuivelmarkt op en kuier langs de vele restaurants en cafés tot 
je een kleine 200 meter verderop aan je linkerkant restaurant Lento 
tegenkomt.

In 2018 heeft Lento de deuren 
geopend, en wel met een volledig 
plantaardig menu. De naam Lento 
komt van het Spaanse ‘langzaam’ 
en wil mensen dan ook aansporen 
om even een stap terug te zetten 
en een moment voor zichzelf 
te nemen. Ze dragen gezond, 
duurzaam en ethisch verantwoord 
koken hoog in het vaandel. Maar 

Lento wil vooral tonen dat een veganistisch menu bijzonder lekker kan zijn. 
En daarin slagen ze, want ze wonnen al meerdere keren een Belgian Vegan 
Award voor beste restaurant.
Lento – Zuivelmarkt 34 
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 20 meter verderop, op het nummer 33, wandel je het monumentale 
poortgebouw van het oude begijnhof binnen.

Het oude begijnhof biedt vandaag onderdak aan Z33, een huis voor actuele 
kunst dat projecten, tentoonstellingen, producties en publicaties van en 
met kunstenaars maakt. Ze belichten maatschappelijk relevante thema’s 
met een kritische blik. Echter was er nood aan ruimte voor grootschalige 
installaties. De Italiaanse architect Fransesca Torzo ontwierp een nieuwe 
tentoonstellingsvleugel voor Z33, waarmee ze de Italiaanse Architectuurprijs 
2020 won. De prijs erkent hoe kwalitatieve architectuur kan samengaan met 
een historische context en een stadsweefsel.
Openingsuren en tarieven vind je op www.z33.be

Het begijnhof grenst ook aan een oude jeneverstokerij. In 
dit gebouw kreeg het mooie jenevermuseum een plek. Een 
must voor wie de geschiedenis van deze stad wil begrijpen. 
Jenevermuseum – Witte Nonnenstraat 19 

Dat hier een stokerij stond, is op zich niet zo vreemd. De 
Hasseltse economie draaide 200 jaar geleden bijna volledig 
rond de jeneverindustrie. 

Op de velden rond de stad groeide het graan voor de 
jenever. Na het destillatieproces werd de drab van het graan 
aan de runderen gegeven die op hun beurt de velden van 
mest en de stad van vlees voorzagen. Zelfs de beenderen 
werden verwerkt tot gelatine. 
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 Ga terug naar de ingang van het begijnhof. Verlaat het begijnhof langs 
rechts. Even verderop kom je aan je linkerkant café De Egel tegen.

Zin in een verfrissend drankje uit de eerlijke handel of een lekker Limburgs 
streekbiertje? Je bent aan het juiste adres.
De Egel – Zuivelmarkt 64

 Sla bij café De Egel de hoek om richting de Paardsdemerstraat.

Het is je misschien nog niet opgevallen, maar Hasselt is een van de weinige 
steden waar geen water door het stadscentrum loopt. Althans, niet meer. Want 
Hasselt ontstond ooit in de vochtige vallei van de Helbeek. De vallei stond 
bekend om het hazelarenbos dat er groeide. De nederzetting – later de stad 
Hasselt – dankt haar naam aan dit bos. Ten noorden van de stad maakt de 
rivier de Demer een natuurlijke bocht rond het centrum. Om de stadsmolens 
van voldoende stromend water te voorzien, liet de Graaf van Loon rond 
1230 de Nieuwe Demer graven. Toen deze waterloop in 1960 zijn functie 
verloor, verdween hij volledig. Nu, 60 jaar later, is de zoektocht naar dit soort 
hernieuwbare energiebronnen weer zeer actueel. 

In de 19e eeuw werd de Helbeek ingebuisd. Zo verdween de rivier uit het 
straatbeeld. In de bocht waar jij je nu bevindt, mondde de Helbeek uit in de 
Nieuwe Demer.

 Wandel even verder. Aan je linkerkant ligt restaurant Preuverie.
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Preuverie heeft voor elk wat wils. De gerechten worden aangepast aan 
het seizoen. Goedlachse chef Peter van Brussel zorgt met veel liefde 

voor een breed scala aan gastronomische 
specialiteiten. Naast een uitzonderlijk 
uitgebreid aanbod van vegetarische, 
glutenvrije, lactosevrije en vegan gerechten, 
vind je er heerlijke vlees- en visgerechten.
Preuverie – Paardsdemerstraat 21 

Aan de overkant van de straat zie je een heus staaltje van stadsvernieuwing. 
Door studentenkamers, lofts, skyhouses en assistentiewoningen te combineren, 
kijkt het project De Bonnefant naar de toekomst. Zo willen ze meer en meer 
mensen stimuleren om terug naar het centrum van de stad te verhuizen.

Vraag 18
Het gerenoveerde gebouw 
draagt nog de naam van zijn 
oorspronkelijke eigenaar. Wie 
was deze eerste eigenaar? ……………………………………………

 Vervolg je weg langs de Paardsdemerstraat, een straat waar je als fietser 
niet ingehaald mag worden door automobilisten. Op nummer 9 vind je 
La Bottega.



Cera Goodwalk   41

La Botega. Een trendy modezaak 
die lokale, Belgische ontwerpers 
promoot. De winkel breidde uit 
naar de mooie, achterliggende 
gebouwen van de voormalige 
jeneverstokerij Smeets. Je kunt 
er nu ook terecht voor een lekker 
hapje en drankje in hun ruime 
bistro.
La Bottega – Paardsdemerstraat 9

 Vervolg je weg tot in de Minder-broedersstraat. Je wandelt nu richting 
het duurzame hart van Hasselt. Ga nog even rechtdoor tot je aan je 
linkerkant Bakkers-dochter en Peas tegenkomt. 

Bij Bakkersdochter is het concept eenvoudig: vader 
bakt en dochter verkoopt. Maar het gaat veel verder. 
Zo is alles huisgemaakt en  zoeken ze altijd naar de 
beste grondstoffen, indien mogelijk biologisch 
of fair trade. Ze kopen de bloem bij lokale 
producenten en de (stads)honing komt rechtstreeks 
van de eerder vermelde Sky Hive of bijenpaal. Je 
kunt er ook terecht voor het ambachtelijk gebakken 
zuurdesembrood van Bokrijk. 
Bakkersdochter – Minderbroedersstraat 28
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Naast Bakkersdochter vind 
je PEAS, een winkel waar 
Hasselaars Els en Davy hun 
100% plantaardige desserts 
verkopen. Ook zij kiezen 
voluit voor biologische 
basisproducten en proberen 
hun ecologische voetafdruk 
zo laag mogelijk te houden. 
Met producten als agave, 
cashewnoten en biologische 

rietsuiker creëren ze heerlijke alternatieve desserts, met een zeer kleine 
impact op ons milieu. Net als Lento heeft PEAS ook meerdere keren een 
Belgian Vegan Award gewonnen, maar dan als beste (web)winkel.
Peas – Minderbroedersstraat 32

 Vervolg je weg langs de Minderbroedersstraat. Aan je rechterkant, 
ter hoogte van nummer 19, zie je de oude kerk en het klooster van de 
Minderbroeders. 

Vraag 19
De geestelijken namen hier hun intrek 
omstreeks 1647. Links in de kerk vind je 
de kapel van Pater Valentinus Paquay. Als 
oude Hasselaren het over hem hebben, 
spreken ze over…? ………………………………
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 Even verderop in de Minderbroedersstraat, vind je aan je linkerkant 
Fietsbar.

Spring even binnen om iets 
te drinken en als je dat wil 
kun je ondertussen je fiets 
laten herstellen. Bij Fietsbar 
kun je ook gewoon komen 
genieten van een lekkere kop 
koffie met een gebakje of een 
kommetje verse soep met 
groenten van bij de Wroeter, 
een activiteitenboerderij die 
zowel inzet op duurzame 

producten, als op sociale tewerkstelling. Woon je in Hasselt en omstreken 
en wil je een fiets aankopen, dan kun je hier onder andere terecht voor de 
Amsterdamse Roetz-fietsen. De Roetz Fair Factory is een sociale werkplaats 
waar stalen frames van oude fietsen gestript en heropgebouwd worden tot 
stijlvolle en kwalitatieve nieuwe fietsen en e-bikes. Een schoolvoorbeeld 
van een circulair en inclusief organisatiemodel. 
Fietsbar – Minderbroedersstraat 54
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Naast Fietsbar ligt het 
Hendrikshuis, een trendy 
winkel waar duurzaamheid 
centraal staat. Ze bieden een 
platform aan kleine upcycling- 
en recyclingprojecten rond 
interieur, design en kledij. Een 
van die upcyclingprojecten 
met een sterk verhaal is 
het Hasseltse Flagbag. Een 
portemonnee, schoudertas of 

hoesje voor je telefoon? Flagbag maakt het allemaal van oude, afgedankte 
vlaggen en zeilen. Net zoals in het Fietspunt en de kringwinkel Okazi, eerder 
tegengekomen in de route, wordt bij Flagbag werk op maat uitgeoefend 
door maatwerkbedrijf De Springplank vzw.
Hendrikshuis – Minderbroedersstraat 56-58 

 De Minderbroedersstaat verandert aan het kruispunt ter hoogte van het 
Hendrikshuis in de Dorpsstraat. 

De driehoekige wijk rond de Dorpsstraat wordt in de Hasseltse folklore de 
bakermat van de stad genoemd. Zo zou de eerste inwoner van Hasselt hier 
gewoond hebben, een zekere Hendrik Tant. Historisch gezien is het echter niet 
waarschijnlijk dat deze wijk, noch deze man, aan de basis van Hasselt lagen.  

 Vervolg je weg in de Dorpsstraat, in het verlengde aan de Minder–
broedersstraat. Ter hoogte van nummer 32 ligt Ladyland.
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Ladyland verkoopt kwalitatieve tweedehands dameskleding, accessoires 
en schoenen in nieuwstaat als alternatief voor overconsumptie. Onder het 
motto “alles komt terug” aanvaarden ze alle kledingstukken die tijdloos zijn.
Ladyland - Dorpsstraat 32

 Wandel verder. Ter hoogte van nummers 37b, en 28/1 aan de overkant, 
liggen Paplou en Sessa.

Eerst was er Paplou en later 
volgde Sessa. Maar in beide 
zaken zet een geolied team zich 
volop in om hippe, unieke merken, 
indien mogelijk ecologisch 
en fair trade gelabeld, aan te 
bieden. Waar Paplou zich richt 
op duurzame kledij en lifestyle 
producten voor volwassenen, 
is Sessa een ware conceptstore 
rond duurzaamheid voor de jonge generatie, gaande van kledij en puzzels 
tot verzorgingsproducten en drinkbussen.

Vraag 20
Wat raadt Sessastore© de 
voorbijganger aan om te 
maken? ……………………………………………
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Even verderop kom je de Oxfam-Wereldwinkel tegen. Door zich 
jaren geleden al in deze buurt te vestigen, zorgde de winkel voor een 
aanzuigeffect voor andere duurzame zaken. Deze wereldwinkel toont dat 
je met eerlijke handel een betere toekomst kan geven aan producenten 
in het Zuiden, maar ook bij ons. De Hasseltse vestiging verkoopt 
bijvoorbeeld ook producten van de coöperatie Puur Limburg.
Oxfam-Wereldwinkel – Dorpsstraat 31

Koffieboeren en andere ondernemers uit het Zuiden moeten hard 
werken om rond te komen. Bij traditionele banken kunnen ze zelden 
terecht voor kapitaal om hun familiebedrijven te doen groeien. 
Microfinanciering biedt voor hen de perfecte oplossing. Cera 

ondersteunt coöperaties in het Zuiden die microkrediet en advies 
geven aan deze ondernemers. Cera doet dit via haar gespecialiseerde 
organisatie BRS. 

Wandel verder tot je aan je rechterkant Geoganic tegenkomt. Deze 
kapperszaak, gestart in 2014, staat bekend om stijlvolle looks en intense 
kleuren. Hier werken ze met de meest natuurlijke, milieuvriendelijke en 
kwalitatieve producten. Op vraag gebruiken ze enkel hun vegan producten.
Geoganic - Dorpsstraat 20



Goed gewandeld?
Dan doet een lekkere koffie deugd. Zeker als je zelf een 
aandeel neemt in het succes van de koffieboeren in het
Zuiden. Wil jij je koffie ook beter laten smaken? 

Je vindt alle informatie op www.brs.coop

Foto: Isabel Corthier

Goed gewandeld?
Dan doet een lekkere koffie met chocolade deugd. Wist je dat BRS 
een boontje heeft voor de boeren in het Zuiden die voor al dat 
lekkers werken? Wil je weten hoe BRS zich samen met Cera en KBC 
inzet om de spaar- en kredietcoöperaties van boeren te versterken? 

Laat je inspireren via de gratis nieuwsbrief  
www.brs.coop

Goed gewandeld?
Dan doet een lekkere koffie deugd. Zeker als je zelf een 
aandeel neemt in het succes van de koffieboeren in het
Zuiden. Wil jij je koffie ook beter laten smaken? 

Je vindt alle informatie op www.brs.coop

Foto: Isabel Corthier
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 Sla links af en volg de Dorpsstraat. Aan je rechterkant zie je de rug van 
het standbeeld van Hendrik van Veldeke.

Deze belezen man leefde in de 12e eeuw en was kind aan huis bij 
verschillende koningen en notabelen. Hij is ook een van de grondleggers 
van de Nederlandse letterkunde en schreef als een van de eersten in zijn 
eigen taal. 

Vraag 21
Vul aan:

Hendrik was de ……………… der Dietsche ……………… algader.

 Vervolg je weg langs de Dorpsstraat. Op nummer 25 bevindt zich café 
Cambrinus. 

Een echt volkscafé zoals je ze niet vaak meer tegenkomt. Alle leeftijden en 
standen komen hier al honderden jaren samen om over voetbal of politiek te 
praten. Cambrinus zet bovendien ook heel wat lokale, Limburgse bieren extra 
in de verf. Bestel je een glaasje wijn, dan zal deze biologisch zijn.
Cambrinus – Dorpsstraat 25

 Wandel verder langs het prachtige staaltje street art met een jonge 
vrouw die je intrigerend aankijkt. De Dorpsstraat verandert hier in de 
Dokter Willemsstraat, vernoemd naar een van de grondleggers van de 
bacteriologie en immunologie.
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Omstreeks 1828 brak er in België een epidemie van longpest uit onder de 
Hasseltse runderen. Een ware ramp voor de jeneverstad. De ziekte doodde 
massaal veel runderen en zorgde voor financiële moeilijkheden. Dokter 
Willems, zoon van een Hasseltse jeneverstoker, ontdekte de bacterie die 
verantwoordelijk was voor deze erg besmettelijk ziekte. Hij ontwikkelde 
een systeem van inentingen en redde zo de Hasseltse jeneverindustrie van 
zwarte jaren.

 Aan je linkerkant zie je de ommuurde tuin van de ambtswoning 
van de Limburgse gouverneur. Even verder, op de hoek van de 
dokter Willemsstraat en de Lombaardstraat, zie je de ingang van de 
ambtswoning zelf, een groot, wit, neoclassicistisch getint herenhuis.

Aan de overkant van de Dokter Willemsstraat, ter hoogte van nummer 28, 
staat het huis waar de gerenommeerde dokter de laatste jaren van zijn leven 
doorbracht.

Vraag 22
Het stadsbestuur wilde een Nederlandstalige gedenkplaat aanbrengen 
op het huis van de bekende Hasseltse dokter. De overwegend Franstalige 
familie was hier echter niet voor te vinden.
Hoe loste men dit typisch Belgische probleem op?

…………………………………………………………………………………………
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 Als je niet op een zon- of feestdag aan het wandelen bent, zal je 
merken dat de grote poort van de voormalige dokterswoning open staat 
en toegankelijk is voor het publiek. Neem deze gezellige doorgang, 
langs de zitbankjes. Je komt uit op de Thonissenlaan. Steek deze kleine 
straat over tot op het wandel- en fietsgedeelte van de Groene Boulevard. 
Sla links af.

 Wandel je op een zon- of feestdag? Wandel dan verder in de Dokter 
Willemsstraat tot je aan je rechterkant de Diesterstraat in kan slaan. Volg 
deze tot aan de kruising met de Thonissenlaan (de Groene Boulevard). 
Sla links af.

 Volg de Groene Boulevard tot je aan de overkant een SPAR-supermarkt 
ziet.

Nu kun je:
1. Nog iets lekkers eten in een gezellig, duurzaam restaurantje om 

vervolgens terug te wandelen naar het station.
2. De Groene Boulevard oversteken en terugwandelen richting station.

1   Kies je voor optie 1, dan kun je terecht bij alle zaken die eerder in de 
wandelgids vermeld staan. Daarnaast zijn de volgende adresjes zeker 
ook aan te raden:

De Levensboom – Gevestigde waarde die al sinds 
jaar en dag inzet op duurzame voeding. Dit 
biologisch-vegetarisch restaurant bereidt voor 
u met enthousiasme een bord bruisend van 
levensenergie! Het is ook heerlijk vertoeven op het 
tuinterras.
De Levensboom – Leopoldplein 44 – Gevestigde waarde die al sinds 
jaar en dag inzet op duurzame voeding. 011 22 64 00
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In’t Grun – Een gezellig no-nonsense plantaardig eethuisje met ontbijt, 
lunch, gebak en tapas. Je kan er ook even tot rust komen en ontspannen 
met een drankje.
In’t Grun – Ridderstraat 5

2   Kies je voor optie 2, steek dan de Groene Boulevard over tot aan 
de SPAR-supermarkt en sla daar vervolgens de Bampslaan in. Even 
verderop, aan je rechterkant, kom je de fantasierijk geschilderde deur 
van Villa Verbeelding tegen. In het huis ernaast is Assepoes gevestigd.

Assepoes biedt een ruim assortiment tweede-
hands kledij aan voor alle leeftijden. Daarnaast 
kun je er ook terecht voor leuke handgemaakte en 
geüpcyclede items. De winkel is een project van 
vzw ATOS en draait volledig op vrijwilligers.
Assepoes – Bampslaan 37

De vrijwilligers van vzw ATOS baten ook de tweedehandse boekenwinkel 
Snuffel uit. ATOS steunt door de verkoop van boeken een herbebossingsproject 
in Congo. Interesse, wandel de Bampslaan verder door en neem de eerste 
straat rechts. Snuffel bevindt zich aan de linkerkant van de Frans Massystraat 
ter hoogte van nummer 13. 
Snuffel - Frans Massystraat 13

 Vervolg je weg langs de Bampslaan tot deze overgaat in het stationsplein. 
Je bent nu terug aan de start van de wandellus.

We hopen dat je geïnspireerd huiswaarts keert. Cera en GoodPlanet 
verwelkomen je graag bij de volgende editie van de Cera GoodWalk.
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OVERZICHT DUURZAME EN SOCIALE INITIATIEVEN

Het Fietspunt, Monseigneur Broekxplein 8
Boeren & Buren, https://boerenenburen.be/  
Hostel H, Spoorwegstraat 80
Vredespark, Vredestraat
Fietstrommels, https://www.hasselt.be/nl/geslotenfietsenstalling 
Ruilboekenkast, Runkstersteenweg, overzicht alle boekenruilkastjes in 
Vlaanderen en Brussel via http://users.telenet.be/noreen/Noreen/Vlaamse_
boekenkasten.htm 
Gaarveldparkje, Gaarveldstraat
Sportschool Runkst, https://www.hasselt.be/nl/sportschool 
Ontmoetingscentrum, Sint-Hubertusplein
Plein Belg voor allen, speelpleintje Boomkensstraat
Fietsstraat, https://www.hasselt.be/nl/fietsstraat 
Rongeseplein, Vooruitzichtstraat
Kringwinkel Okazi, Sint-Truidersteenweg 150
Fietsnet met fietsknooppunten, www.fietsnet.be 
Wij(k)tuin De Tesch, J.S. Bachlaan
Velt vzw, www.velt.be 
Zonder Honger naar Bed, website voor linken naar de faceboekgroepen van 
Vlaanderen https://zonderhongernaarbed.weebly.com/ 
Top Vakantie, https://www.topvakantie.be/ 
Villerspark, Luikersteenweg en Toekomstraat
Stadhuis ‘t Scheep, Limburgplein 1
Repair Café, overzicht van activiteiten op www.detransformisten.be 
Vrijzinnig Punt, Albrecht Rodenbachstraat 18
Stadspark, Albrecht Rodenbachstraat, Kunstlaan en Stadsomvaart
Duurzaamheidsacties van Hasselt, www.futureproofed.com 
Allego laadpalen, https://www.allego.eu/ 
Autodelen in Hasselt, https://www.hasselt.be/nl/autodelen 
Sky Hive Bijenpaal, Capucienenstraat 28
Broeikasboomactie, https://www.hasselt.be/nl/broeikasboom 
Hallelujah Design, Guido Gezellestraat 1
Hotel Park Inn by Radisson, Sint-Jozefsstraat 10/2.2
Hotel Radisson Blue en Sky Lounge Radisson Blu Hotel, Torenplein 8
Smaaksalon, Maastrichterstraat 1
Kaddettesteegje
Très Belge, Botermarkt 21
Lento, Zuivelmarkt 34
Het Begijnhof, Zuivelmarkt 33
Jenevermuseum, Witte Nonnenstraat 19
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Café De Egel, Zuivelmarkt 64
Preuverie, Paardsdemerstraat 21
La Bottega, Paardsdemerstraat 9
Bakkersdochter, Minderbroedersstraat 28
PEAS, Minderbroedersstraat 32
Fietsbar, Minderbroedersstraat 54
Hendrikshuis, Minderbroedersstraat 56-58
Ladyland, Dorpsstraat 32
Paplou, Dorpsstraat 37b 
Sessa, Dorpsstraat 28/1
Oxfam-Wereldwinkel, Dorpsstraat 31
Geoganic, Dorpsstraat 20
Café Cambrinus, Dorpsstraat 25
De Levensboom, Leopoldplein 44
In’t Grün, Ridderstraat 5
Assepoes, Bampslaan 37
Snuffel, Frans Massystraat 13

 OVERZICHT PROJECTEN GESTEUND DOOR CERA

Dagcentrum De Ark van vzw de Wiekslag, Kanunnik Eybenstraat 18

Runkst Buurtbasket, plein Belg voor allen

AssJette, Toekomststraat 32

BRS (de Belgische Raffeisenstichting), www.brs.coop 

 OVERZICHT PROJECTEN GOODPLANET

Leren Afval Beheren Workshop Goodplanet,  
https://www.goodplanet.be/nl/labo-leren-afval-beheren-op-school/ 

Mick Plastic Workshop GoodPlanet,  
https://www.goodplanet.be/nl/mick-plastic/ 

Workshop GoodPlanet, https://www.goodplanet.be/nl/workshops/ 

Green Key, https://www.goodplanet.be/nl/green-key/ 



Cera Goodwalk   54

OPLOSSINGEN

Vraag 1: Het hoofdgebouw van deze rechtbank heeft een boomachtige vorm, 
opgebouwd uit verschillende soorten vier‐ en driehoeken. Hoeveel vierhoeken 
vind je terug in de achtergevel van dit hoofdgebouw? 16

Vraag 2: Verderop aan je linkerkant zie je enkele mogelijkheden tot sorteren. 
Wat kan je hier niet kwijt? B. Kapotte glazen ovenschotel

Vraag 3: Dat er wilgen staan in de Wilgenstraat, hoeft niet te verbazen. Maar 
welke boomsoort vind je hier ook? A. Appelboom 

Vraag 4: Met welke naam signeert deze Griekse artiest zijn kunstwerken?
Insane 51

Vraag 5: Op het kunstwerk dat naast bloembak ook dienst doet als zitbank vind 
je nog een andere organisatie die sociale contacten in het hart van Runkst wil 
stimuleren. Welke organisatie? Gaarveld Garde

Vraag 6: Waarvoor dient de metalen constructie die je op deze foto ziet?
Hondenpoepvuilbak

Vraag 7: Wie is nu de eigenaar van het verborgen parkje? C. De stad Hasselt

Vraag 8: De rode kleur van het kruispunt moet de automobilisten duidelijk 
maken dat: B. De Boomkensstraat een fietsstraat is, maar de Vooruitzichtstraat 
en de Abelenstraat niet.

Vraag 9: Het Rongeseplein is enorm geliefd bij de buurtbewoners. Wat vind je 
hier echter niet? C. Een herdenkingsplaat van ‘Dag van het Park - 1996’

Vraag 10: Welk fietsknooppunt moet je volgen als je van Runkst naar 
Hasseltcentrum wil fietsen? 239

Vraag 11: Welke van onderstaande uitspraken is/zijn waar?
D. De wijktuin werd gerealiseerd in 2012 

Vraag 12: We moedigen je aan om je ogen te sluiten en te proberen in de 
voetgangerstunnel te geraken. Wat kan er gebeuren?
A. Ik volg de noppentegels en loop tegen de vuilnisbak.   
B. Ik volg de noppentegels en loop tegen een metalen hek.   
D. Ik wil de straat oversteken en volg de ribbeltegels, maar deze leiden mij niet 
tot aan het zebrapad. 

Vraag 13: Als je rond 1750 in Luik te paard vertrok en de Luikersteenweg 
volgde, hoeveel kilometer had je dan afgelegd tot aan de ingang van het 
Villerspark? 38 
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Vraag 14: Er zijn wel 20.000 verschillende soorten bijen. In België alleen al 
komen er maar liefst 375 soorten solitaire bijen voor. Kun jij de juiste bij met de 
juiste periode van het jaar verbinden?  1. B 2. A 3. C

Vraag 15: Welk agentschap zorgde ervoor dat AssJette een vergunde 
zorgaanbieder werd? VAPH / Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap  (voluit en afgekort goedgekeurd)

Vraag 16: Je wandelt voorbij een standbeeld ter ere van toondichter Armand 
Preud’homme. Hij schreef in zijn leven ongeveer 450 liederen. Welke 
dwergstruik werd zeer symbolisch aan de voeten van deze Bekende Vlaming 
avant la lettre aangeplant? Purperen heide

Vraag 17: De voortuin, aangeplant in 1865, herbergt enkele monumentale 
bomen. Welke boom staat hier niet? Een meer dan 100 jaar oude berk

Vraag 18: Het gerenoveerde gebouw draagt nog de naam van zijn 
oorspronkelijke eigenaar. Wie was deze eerste eigenaar? RTT / Regie 
Telefoon & Telegrafie (afgekort en voluit goedgekeurd)

Vraag 19: De geestelijken namen hier hun intrek omstreeks 1647. Links in de 
kerk vind je de kapel van Pater Valentinus Paquay. Als oude Hasselaren het over 
hem hebben, spreken ze over…? Het heilig paterke

Vraag 20: Wat raadt Sessastore© de voorbijganger aan om te maken?
Hummus

Vraag 21: Vul aan: Hendrik was de vader der Dietsche dichters algader.

Vraag 22: Het stadsbestuur wilde een Nederlandstalige gedenkplaat 
aanbrengen op het huis van de bekende Hasseltse dokter. De overwegend 
Franstalige familie was hier echter niet voor te vinden. Hoe loste men dit 
typisch Belgische probleem op? Schrijf het in het latijn (alle antwoorden met 
‘ latijn’ zijn goedgekeurd)

Antwoorden Junioren fotozoektocht

1. G 2. F 3. D 4. H 5. E 6. B 7. A 8. C

Heb je na deze tocht zin in meer? Cera heeft ook al wandelgidsen voor 
Antwerpen, Leuven, Gent, Kortrijk en Brussel. Bovendien komen er elk 
jaar twee steden bij!



www.cera.coop
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