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De Kunst op de Kaart-route in provincie Limburg vertrekt vanuit Hasselt. Via Alken ﬁets je naar Borgloon
en langs Diepenbeek rijd je weer terug naar het beginpunt. Hasselt bezit een schat aan knappe moderne architectuur. De hedendaagse kunstwerken in de groene
omgeving van Borgloon vragen dan weer om verstilling
en vertraging. Het Z33-gebouw van architect Francesca
Torzo is slechts één van de toppers in deze ﬁetsroute.
Onze fietsroutes zijn gebaseerd op het netwerk van
fietsknooppunten in Vlaanderen. Omdat niet alle kunstwerken langs knooppunten liggen, zal je af en toe moeten
afwijken van die knooppuntenroute. Maar geen nood: bij
elk kunstwerk vind je in deze brochure een uitgebreide
wegbeschrijving en er wordt steeds duidelijk aangegeven
hoe je terug naar de knooppuntenroute kan gaan.
Geniet van de tocht, houd ons op de hoogte en deel
je ervaringen via #klarakunstopdekaart, of via
de Klara-app.

TIP
Print deze strook met de
fietsknooppuntenroute
uit en kleef hem op de
buis van jouw fiets!
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Hiermee wordt aangeduid dat
er een kunstwerk in de buurt
ligt en dat je even zal moeten afwijken. Raadpleeg de uitgebreide
informatie van het werk in deze
brochure om de weg te vinden.
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START

Start je route aan Z33 in de Bonnefantenstraat. Je kan
je fiets mee op de trein nemen, als je een extra ticket
voor je fiets koopt. Vanaf het station van Hasselt, fiets
je maar 4 minuten tot Z33. Wie met de auto gaat, vindt
alle informatie over vlot parkeren op de website van
Hasselt via de link Vlot naar Hasselt. Als je geen fiets bij
de hand hebt, vind je fietsverhuurpunten in de buurt op
de website van Visit Limburg.
Wie er een tweedaagse van maakt, heeft ruim de tijd om
het Z33-gebouw eens van binnen te bekijken en het huis
te bezoeken. Ook onze extra tips – het Groene Huis van
Krijn de Koning en ‘fietsen door het water’– zijn absoluut
de omweg naar Bokrijk waard.

1

Z33 | Francesca Torzo
Bonnefantenstraat 1, 3500 Hasselt

Z33 is een Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur
gelegen op de voormalige begijnhofsite van Hasselt. In
2020 opende een nieuw tentoonstellingsgebouw, naar het
ontwerp van de Italiaanse architect Francesca Torzo. Ze
bouwde haar vleugel naast de tentoonstellingsvleugel
uit de jaren 1950, het historische begijnhof en het

Jenevermuseum. De grote, blinde buitenmuur van haar
gebouw verhult een prachtig interieur met verwijzingen
naar Venetiaanse pallazi en naar de jaren ’50-architectuur.
De rode, ruitvormige baksteen speelt in op het
baksteengebruik van de regio. Torzo’s nieuwbouw ontving
de prestigieuze Moira Gemill Prijs voor architectuur.
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3 Virga Jessecollege | A2o-architecten
Guffenslaan 27, 3500 Hasselt

© Lieselot Verdeyen

© Stijn Bollaert

Wegbeschrijving

Wegbeschrijving

Om het ‘t Scheep te bereiken, volg je de Bonnefantenstraat in zuidelijke richting.
De Bonnefantenstraat loopt meteen over in de
Zuivelmarkt. Volg de Zuivelmarkt en neem de derde
straat links: de Persoonstraat. Aan het einde van de
Persoonstraat, sla je rechtsaf in de Maastrichterstraat.
Bij het eerstvolgende kruispunt ga je rechtdoor in de
Capucienenstraat. Volg de Capucienenstraat en op het
einde van de straat buig je linksaf in de Sint-Jozefstraat.
Voor je staat ‘t Scheep.
over dit werk

Sinds 2017 siert een hypermodern stadhuis het
Limburgplein in Hasselt. Het ontwerp combineert
zeven nieuwe bouwlagen met de renovatie van de
oude rijkswachtkazerne. Een glazen brug verbindt het
monument met de nieuwbouw. ’t Scheep is de Hasseltse
benaming van ‘het schip’ en verwijst naar de vorm van
de nieuwbouw. Het is een van de energiezuinigste
stadsgebouwen van Vlaanderen.

Hoe kom je bij het Virga Jessecollege? Volg de SintJozefstraat in zuidelijke r ichting en sla meteen linksaf in
de Guffenslaan/de R70.
over dit werk

A2o-architecten ontwierp in 2012 een nieuwe centrale
inkomhal bij het bestaande neogotische schoolgebouw
van het Virga Jessecollege uit de 19e eeuw. Het nieuwe
gebouw brengt twee vleugels bij elkaar en regelt de circulatie doorheen de school. Het nieuwe volume is gemaakt
uit rood beton en bevat een geperforeerde metalen
gevel. Het patroon mimeert een detail uit één van de
neogotische ramen in de hoofdvleugel en refereert ook
aan motieven uit de islamitische cultuur. De inkomhal
biedt een plaats aan de administratieve functies van de
school.
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2 ‘t Scheep Hasselt (Nieuw Stadhuis)
Jaspers-Eyers architecten
Limburgplein 1, 3500 Hasselt

5

© Lieselot Verdeyen

Wegbeschrijving

Voor Resethome gaan we terug naar de fietsknooppuntenroute. Daarvoor moet je de R70 oversteken. Als
je met je rug naar de school staat, ga je rechts in de
Guffenslaan. Sla linksaf in de Guffenslaan, en ga daarna
opnieuw meteen links in de Guffenslaan. Neem de
eerste rechts: de Capucienenstraat. Ga dan linksaf en
blijf de Capucienenstraat volgen. Sla linksaf in de SintJozefstraat en sla meteen rechtsaf in de Guffenslaan.
Steek het kruispunt met het Leopoldplein over om op
de Sint-Truidersteenweg te komen. Steek de spoorweg
over en sla linksaf in de Kerkhofstraat. Ga dan rechtsaf
om de Kerkhofstraat te volgen. Volg nu de bordjes richting knooppunt 240. Blijf de knooppunten van de route
volgen tot aan knooppunt 153. Daarna wijk je even af van
de knooppunten om bij Resethome te geraken.
Wanneer je aan knooppunt 153 bent gekomen, volg je
Rullingen tot aan het kruispunt met de Kleestraat. Daar
neem je de Kleestraat rechts en sla je meteen rechtsaf in

de Sint-Truidersteenweg. Neem dan de eerste links.Die
zijstraat heet ook Sint-Truidersteenweg.
Resethome bevindt zich op nummer 137.
over dit werk

Gert Robijns (°1972) verbouwde het huis van zijn
grootouders tot een artistiek centrum met zowel een
kunstenaarsresidentie als een expositieruimte. Hij brak
de voormalige woning af en verplaatste de hoofdstructuur
met een luttele 10 centimeter. Omdat hij de deuren en
de ramen van de voorgevel dichtmetselde, vormt het
gebouw een kruising tussen een traditioneel huis en een
monolithische sculptuur. In 2015 lag Robijns onder vuur
omdat hij een kampvuur wilde houden met een werk van
zijn goede vriend Luc Tuymans – het had een waarde van
een half tot één miljoen euro. Robijns en Tuymans wilden
zich verzetten tegen de dwingende richtlijnen van musea
en galeries.
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4 Resethome | Gert Robijns
Sint-Truidersteenweg 137, 3840 Borgloon
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6 Reading between the Lines I
Gijs Van Vaerenbergh
Wandelweg tussen Sint-Truidersteenweg en
Romeinse Kassei, 3840 Borgloon

© Kristof Vrancken

© Filip Dujardin

Wegbeschrijving

Wegbeschrijving

Volg de Sint-Truidersteenweg in oostelijke richting, dat
is de richting waar je vandaan komt. Neem de tweede
straat rechts: de Lambertusstraat. Stop bij nummer 111,
de Centrale Begraafplaats van Borgloon. Daar vind je
Wesley Meuris’ Memento.
over dit werk

Memento van Wesley Meuris (°1977) staat op de Centrale
Begraafplaats van Borgloon. Het is een ronde vorm
van puur wit staal met een patroon van vierkanten. De
lamellen verwijzen naar de naambordjes van de vele
overleden personen, al dan niet anoniem. De akoestiek
van de cilindervorm werkt desoriënterend. Meuris
staat bekend om zijn deconstruerende grootschalige
installaties. Zijn vroegste werken verbeelden vooral
publiek sanitair en zwembaden. Hij reduceert vormen
tot hun essentie en ontdoet ze van hun oorspronkelijke
context en functie. De werken van Meuris, Paul Devens,
Gijs Van Vaerenbergh en Aeneas Wilder zijn een initiatief
van Z33 in samenwerking met Provincie Limburg.

Neem de Lambertusstraat in noordelijke richting, dat is de
richting waar je vandaan komt. Volg de Lambertusstraat
tot aan het kruispunt met de Sint-Truidersteenweg en
ga rechtdoor in de Graethempoort. Knooppunt 152
bevindt zich net voorbij het kruispunt met Steenweg
Borgloon. Fiets verder tot aan knooppunt 154. De volgende twee kunstwerken bevinden zich tussen knooppunt
154 en knooppunt 155. Knooppunt 154 brengt je op de
Grootloonstraat. Wanneer je de Sint-Truidersteenweg
oversteekt, ga dan meteen rechtsaf. Volg die wandelweg
tot aan het ‘doorkijkkerkje’ van Gijs Van Vaerenbergh.
over dit werk

Het duo Gijs Van Vaerenbergh realiseerde in 2011
Reading between the Lines dat bekend werd als het
doorkijkkerkje van Borgloon. Gijs Van Vaerenbergh
zijn Pieterjan Gijs (°1983) en Arnout Van Vaerenbergh
(°1983) die moeiteloos kunst en architectuur met elkaar
verzoenen. Reading between the Lines is gebaseerd op
de typologie van de lokale parochiekerk. De constructie
bestaat uit horizontale stalen platen waardoor het werk
(hoewel het geheel 30 ton weegt) transparant lijkt te zijn.
Afhankelijk van het standpunt verandert het werk van
een lijntekening in het Limburgse landschap naar een
massief gebouwtje.
Meer weten? Bekijk het interview met Gijs Van
Vaerenbergh op klara.be en op VRT NU.
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5 Memento | Wesley Meuris
Lambertusstraat 111, 3840 Borgloon
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7 Proximity Effect | Paul Devens
Servatiuskerk, Grootloonstraat 100, Groot-Loon
Wegbeschrijving

Keer langs de wandelweg terug naar de Grootloonstraat.
Het werk van Paul Devens bevindt zich aan de
Servatiuskerk, Grootloonstraat 100.
over dit werk

In de charmante Sint-Servatiuskerk in Groot-Loon vind
je Proximity Effect. Het is een geluidsinstallatie van de

Nederlandse kunstenaar Paul Devens. Hij richt zich
in zijn installaties en performances voornamelijk op
geluid. Met behulp van sensoren hoort de bezoeker
audio die in de buurt van de kerk werd opgenomen. Een
aantal luidsprekers hangt aan het plafond, maar daalt
naargelang de positie van de bezoeker zodat die het
geluid kan horen.
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© Lieselot Verdeyen
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8 Untitled #158 | Aeneas Wilder
Colenstraat 1, 3840 Borgloon
Wegbeschrijving

Volg de Grootloonstraat verder richting knooppunt 155
en blijf de knooppunten volgen.
Het volgende kunstwerk bevindt zich tussen knooppunt
152 en knooppunt 136. Knooppunt 152 brengt je vanaf
het Stationsplein op een fietspad. Wanneer dat fietspad
kruist met de Colenstraat, sla je linksaf. Untitled #158
bevindt zich ter hoogte van Colenstraat 1.

over dit werk

Untitled #158 is een ronde houten installatie in het
Borgloonse landschap. Het is een werk van de Schotse
kunstenaar Aeneas Wilder (°1967) die in Japan woont
en werkt. Untitled #158 staat op een helling en is een
publiekslieveling. Je kan eindeloos in het werk blijven
rondwandelen, een actie waarmee Wilder refereert aan
het religieuze van het nabijgelegen klooster van Colen
in Kerniel. De verticale houten latjes zorgen voor een
ritmische afwisseling tussen licht en schaduw.
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© Lieselot Verdeyen

9

9 Gerechtsgebouw Hasselt | Jürgen Mayer Head Office, A2o en Lens°ass
Parklaan 25/2, 3500 Hasselt
Wegbeschrijving

Ga terug naar het fietspad en volg de bordjes richting
knooppunt 136. Blijf de knooppunten van de fietsroute
volgen tot je aan knooppunt 96 komt. Afsluiten doen we
met het Gerechtsgebouw van Hasselt. Vanaf knooppunt
96 ga je rechtdoor in de Manteliusstraat. Neem de derde
straat links: de Mouterijstraat. Volg die tot de straat
overloopt in de Parklaan. Het Gerechtsgebouw ligt op
Parklaan 25.
over dit werk

Het gerechtsgebouw in de stationsbuurt van Hasselt
is geïnspireerd op de hazelaar. De naam Hasselt
komt immers van ‘Hasaluth’, dat staat voor ‘plaats waar
hazelaren staan’. Jürgen Mayer Head Office, A2o en
Lens°ass ontwikkelden het ontwerp. Vóór 2011 zetelden
de verschillende justitiediensten op allerlei plekken
verspreid over Hasselt. De Germaanse volkeren
spraken recht onder het bladerdak van grote bomen
die centraal in een dorp of stad stonden. De gevel van

het gerechtsgebouw bestaat uit houten structuur die
opgevuld is met glas. Doorheen de tijd zal de kleur van
het hout grijsgroen worden.

FINISH

Om terug te keren naar Z33, neem je de Parklaan in
oostelijke richting, dat is de richting waar je vandaan
komt. Neem de tweede straat rechts: de Koningin
Astridlaan. Volg die tot aan het einde van de laan.
Steek dan het kruispunt met de Thonissenlaan over en
volg de Diesterstraat. Neem de eerste straat links: de
Dokter Willemsstraat. Wanneer die uiteensplitst in twee
Dorpsstraten, neem je de rechtse afsplitsing. Sla meteen
rechtsaf in de Minderbroedersstraat. Volg die straat tot hij
overloopt in de Paardsdemerstraat. Op het einde van de
straat sla je linksaf in de Bonnefantenstraat en zo kom je
bij Z33.
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extra

10 Fietsen door het water
nabij fietsknooppunt 91, Bokrijk,
3600 Genk

11 Groene Huis | Krijn de Koning
Arboretum Domein Bokrijk, Bokrijklaan 1,
3600 Genk

© Frederik Maesen

Wegbeschrijving

Wie de tijd heeft, kan een mooie uitwijking naar Bokrijk
maken. Vanaf knooppunt 96 fiets je naar knooppunt 91
om te kunnen fietsen door het water! (96 → 97 → 98 →
243 → 91)
over dit werk

© Lieselot Verdeyen

Wegbeschrijving

Vanaf knooppunt 91, fiets je naar knooppunt 92.
Wanneer je dan in één lijn verder fietst naar knooppunt 71, passeer je het Groene Huis van Krijn de Koning
aan je rechterkant.
over dit werk

Het Groene Huis vind je midden in het Arboretum van
het domein Bokrijk. Krijn de Koning, een Nederlandse
kunstenaar (°1963) staat bekend om zijn architecturale
installaties. Hij ging met de voormalige locatie van het
Provinciaal Natuurcentrum aan de slag en redde het zo
van de sloop. Het gebouw werd tot op de muren gestript.
Binnenin plaatste De Koning een nieuw, groen volume.
Het hoogtepunt van dit ruïnepaviljoen is de bijzondere
binnentuin die dankzij haar microklimaat over een eigen
vegetatie beschikt.
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Mozes splitste de Rode Zee, maar vandaag kun jij fietsen
door het water. Een fietspad doorheen een vijver in
Bokrijk voert je van de ene oever naar de andere, met
het water op ooghoogte aan je beide kanten. De vijver
maakt deel uit van het uitgestrekte vijverlandschap van
De Wijers.
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