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B02 Bedevaartswandeling Zwolle-Hasselt, 16,7/19,7 km 
Auteur: Mari Smits 

 

Startpunt: Station Zwolle 

Eindpunt: Bushalte Scheepswerf, Hasselt 

Parkeren: Betaalbaar parkeren kunt u aan de achterzijde van het station nabij de Hanzelaan. 

Openbaar vervoer: Bus 71 rijdt vanuit Hasselt ieder uur naar Zwolle. 

Veerpont: Het Haersterveer vaart van 1 mei t/m 31 september. Buiten die tijd moet u de alternatieve route 

(rode lijn) volgen. 

Horeca 

Restaurant Agnietenberg, Haersterveerweg 23, 8034 PJ Zwolle 

Rustpunt Gennerdijk, Gennerdijk 6, 8061PR Hasselt. 

Diverse horecagelegenheden in Zwolle en Hasselt.  

Voetstappers 
Voorbij de gebaande paden 
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B02 Bedevaartswandeling Zwolle-Hasselt, 16,7/19,7 km 

“Zij die veel op bedevaart gaan, worden maar zelden heilig,” schreef de middeleeuwse mysticus 

Thomas à Kempis (1380-1471). Toch gaan we in navolging van deze beroemde Zwollenaar op 

bedevaart: langs de plek waar zijn klooster heeft gestaan en naar de Heilige Stede in Hasselt. We 

beginnen onze wandeling bij de Onze Lieve Vrouwebasiliek (de “Peperbus”) in Zwolle, waar zich de 

schrijn bevindt met de beenderen van Thomas à Kempis. 

De middeleeuwers hadden hun eigen motieven om op bedevaart te gaan. Voor de een was het pure 

devotie of boetedoening, voor een ander een middel om vergiffenis te verkrijgen of een aflaat 

(kwijtschelding) van zonden. Bij 

de Heilige Stede in Hasselt 

konden gelovigen eenmaal per 

jaar een aflaat verkrijgen, in de 

volksmond bekend als de 

Hasselter Aflaat. In 1355 

bepaalde de Utrechtse bisschop 

Jan van Arkel dat de bedevaart 

voortaan zou plaatsvinden op 

de tweede zondag na 

Pinksteren. Na de reformatie 

werd de bedevaart verboden en 

werd de kapel op de Heilige 

Stede afgebroken. Ondanks dat 

de plek veranderde in een 

vuilstort bleven mensen deze 

plek bezoeken. In 1891 slaagde 

pastoor Van Groeningen er in 

om de voormalige cultusplaats 

te kopen en zette alles in het 

werk om de Hasselter Aflaat in 

ere te herstellen. Tot 1965 vond 

jaarlijks een bedevaart plaats. 

Vanaf 1987 wordt op de tweede 

zondag na Pinksteren in de tuin 

achter de St. Stephanuskerk 

weer een Heilige Mis en een 

processie gehouden. 

1. Ga vanuit de hoofdingang van het NS-station RD naar de rotonde en steek de weg over en ga vervolgens 

RD de Stationsweg in. Steek aan het einde de Burgemeester van Roijensingel over en sla LA en volg het 

tegelpad langs het water richting het centrum. Ga dan RA de brug over en RD de Luttekestraat in. Sla 

dan LA de derde straat, Kamperstraat in en ga direct RA Van Hattumstraat. Ga vervolgens vóór de kerk 

LA (Ossenmarkt) en daarna RA langs de ingang van de kerk. 

De Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopneming werd in 1399 gesticht. Tot de reformatie had deze 

kerk de status van kapel. Rond 1540 werd de kerk voorzien van de toren die ook wel de Peperbus wordt 
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genoemd. In deze jaren zou hier een bedevaart hebben bestaan naar de populaire pestheilige St. Antonius 

Abt. Vanaf 1580 werd de kerk niet voor kerkelijke doeleinden gebruikt. In 1811 werd de kerk weer door de 

katholieken in gebruik genomen. Bij het 600-jarig bestaan van de kerk in 1999 verleende paus Johannes 

Paulus II de kerk de eretitel basiliek. In 2006 werd in de kerk de reliekschrijn van Thomas à Kempis 

geplaatst. 

Sla na de kerk bezocht te hebben RA en direct LA de Drostenstraat in. Sla aan het einde RA Voorstraat en 

ga dan RD naar de Grote Markt langs de Grote of St. Michaelskerk. 

Deze kerk werd tussen 1406 en 1466 gebouwd op de plek waar voordien een romaanse kerk stond. De 

toren is in 1682 als gevolg van blikseminslagen ingestort. 

Sla na het groene beeld LA en ga de Diezerstraat in en daar direct LA een smal straatje (Roggenstraat) in. 

Rechts, op de plek van de voormalige V&D, stond tussen 1890 en 1965 de rooms-katholieke Sint-

Michaelkerk. In deze kerk bevond zich vanaf 1897 de reliekschrijn van Thomas à Kempis in een acht meter 

hoog neo-gothisch grafmonument. In 1963 werd de kerk gesloten en het reliekschrijn overgebracht naar de 

nieuwe Sint-Michaelkerk aan de Bisschop Willebrandlaan. 

Loop de Roggenstraat uit tot op een plein, de Vispoortenplas. Ga vóór de galerij aan de rechterhand RA 

een smal straatje (Krabbenstraat) in. 

Rechts staat de voormalige Broerenkerk. In 1465 werd hier een Dominicanenklooster gesticht. In 1580 werd 

het klooster gesloten. Van 1640 tot 1983 werd de kerk gebruikt voor protestantse erediensten. 

Tegenwoordig is de kerk in gebruik als boekwinkel. 

De weg langs de oude stadsmuur gaat over in de Pletterstraat. Ga aan het einde LA Diezerpoortenbrug 

en volg de klinkerweg. Ga dan RD over de brug (Stenen Pijp) en sla na de verkeerslichten RA, Diezerkade. 

 

2. Sla vóór de rotonde LA en volg de linkerzijde van de Thomas à Kempisstraat. Steek bij verkeerslichten de 

Vechtstraat/Bisschop Willebrandlaan over en ga RD. 

Aan de rechterkant van de Bisschop Willebrandlaan staat de 

voormalige nieuwe Sint-Michaelkerk. Hier bevond zich tussen 

1963 en 2006 de reliekschrijn van Thomas à Kempis. 

De Thomas à Kempisstraat gaat over in de 

Meppelerstraatweg. Ga na de rotonde RA en volg een breed 

tegelpad langs een bomenlaan (Bankastraat). Ga dan RD het 

fietspad op en vóór de brug LA fietspad langs het water. 

Daarna rechts aanhouden en de klinkerweg (Seramstraat) 

volgen. Ga in de bocht RD fietspad op en ga de eerste weg RA 

en ga direct LA de fietstunnel in. 

Bij de ingang van de tunnel staat de achtkante stellingmolen De 

Passiebloem uit 1776. De molen werd gebruikt voor het winnen 

van lijnzaadolie. 

Ga na de tunnel RD en volg het fietspad langs de weg. Ga aan 

het einde van het fietspad RA het tegelfietspad op en aan het 

einde vóór huisnummer 74 LA, Eikenlaan. 

Links passeren we een monument ter nagedachtenis aan de 

omgekomen bemanning van een Amerikaanse B-17 

bommenwerper die hier op 11 januari 1944 neerstortte. 

Steek de Hazelaarlaan over en vervolg de Eikenlaan. Daarna RD Abelenlaan (langs de Ichtuskerk) en ga 

de 2e weg LA. Volg daar de rechterkant (het lage deel) van de Abelenlaan en ga daarna RD het fietspad 

(Abelenpad) op. Aan het einde van dit pad RA Prunuspark en daarna LA langs de Erasmuslaan. 

 

3. Ga RD bij rotonde en onder het viaduct door (Bergkloosterweg) en volg deze weg tot de ingang van de 

begraafplaats. 
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Hier stond tot het einde van de zestiende eeuw het St. Agnesklooster van het Kapittel van Windesheim, van 

de Broeders des Gemenen Levens. Thomas à Kempis, geboren in 1380 in Kempen (nabij Krefeld), trad in 

1406 toe tot deze kloosterorde en schreef hier zijn De Imitatione Christi (Over de navolging van Christus). 

Na zijn dood in 1471 werd hij in de kloosterkerk begraven. In 1674 werden zijn beenderen opgegraven en in 

een schrijn geplaatst, die zich momenteel in de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Zwolle bevindt. Aan de rand 

van het kerkhof is de plek te zien waar zijn graf zich oorspronkelijk bevond. Buiten de begraafplaats, aan de 

Bergkloosterweg, staat een vier meter hoog momument ter ere van Thomas à Kempis van de hand van 

Pierre Kuypers. 

Vervolg de weg en negeer de weg aan de linkerzijde en ga RA Haersterveerweg. [Rustgelegenheid bij 

restaurant De Agnietenberg]. Ga bij het hek RD richting het veerpont. Ga aan de overkant LA klinkerweg 

en daarna LA asfaltweg naar Hasselt. VEERPONT VAART VAN MEI T/M SEPTEMBER. 

 

WINTERVARIANT 

Ga na bezoek aan begraafplaats terug naar de 

rotonde na het viaduct. Steek hier over en ga 

LA het fietspad op langs de Kranenburgweg. 

Volg dit fietspad tot na de brug over de Vecht. 

Ga bij de verkeerslichten LA en volg het 

fietspad (Ordelseweg). Ga waar het fietspad 

eindigt LA het fietspad de Vechtdijk op. Ga in 

de bocht van het fietspad LA en vervolg de 

route over de grasdijk. Ga bij de eerste 

boerderij RA naar het pad aan de achterzijde 

van die boerderij. Volg de route door het bos 

en hou het water aan de linkerzijde. Ga LA op T-splitsing voor een boerderij. Volg de weg langs 

boerderijen. Negeer de weg naar links die naar de veerpont gaat. Einde weg LA. Brede asfaltweg richting 

Hasselt. 

 

4. Einde weg LA en volg nu de brede asfaltweg. Ga bij huisnummer 45 LA de oprijlaan op. 

Dit is de oprit naar Huize Den Doorn, een havezate uit de 17e eeuw. 

Ga bij het electriciteitskastje RA de grasdijk op en direct op de dijk weer RA. Ga bij het afsluithek RD en 

volg de weg op de dijk (Glinthuisweg). Ga op de kruising LA Gennerdijk. [bij huisnummer 6 is een 

koffierust]. Ga op de driesprong LA en vervolg de Gennerdijk. Ga na het gemaal LA de Stenendijk op. 

Bij het naderen van Hasselt passeren we de achtkante stellingmolen De Zwaluw uit 1857. 

Na de molen eindigt de dijkweg. Ga LA over de Buiten de Enkpoort. Ga op de kruising RD de 

eenrichtingsweg in, Eiland. Aan de rechterhand staat de pastorie van de katholieke St. Stephanuskerk. 

Ga door de ingang naast de kerktoren. U komt nu uit in het bedevaartspark. [Mocht deze toegang 

gesloten zijn; er is ook een poort aan de achterzijde van de kerk (aan de Eikenlaan).] 

Het ontstaan van Hasselt als bedevaartsplaats zou terugvoeren op de Marcellusvloed van 1218. Een 

dronken Friese kampvechter sloeg zodra hij thuis kwam zijn vrouw. Deze vrouw was zo bang dat zij zich 

voor ziek hield waarop een priester kwam om haar het “Lichaam des Heren” te geven. De kampvechter 

bood de priester bier aan, wat de priester weigerde. Daarop sloeg de kampvechter de priester neer waarbij 

de beker met hosties uit zijn handen viel. De kampvechter werd in de ban gedaan en moest naar Rome om 

boete te doen. Als straf zou een deel van Friesland onder water zijn gelopen tijdens de Marcellusvloed. De 

beker zou door de vloed zijn weggespoeld en op een plaats zijn aangespoeld. Op deze plek, vanaf die tijd 

bekend als de Heilige Stede, werd een kapel gebouwd. 

Tijdens de reformatie werd de kapel op de Heilige Stede afgebroken en veranderde de plaats in een 

vuilnisbelt. In 1891 wist pastoor Van Groeningen de voormalige cultusplaats in eigendom te verwerven en 

als bedevaartslocatie in ere te herstellen. In 1933 verrees op de plek van de Heilige Stede de katholieke St. 

Stephanuskerk. Achter de kerk bevindt zich een buitenkapel waar op de tweede zondag na Pinksteren de H. 
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Mis wordt opgedragen. Boven de ingang van de kerk staat de tekst “Miserorum et Afflictorum Asylon” (een 

toevluchtsoord voor ongelukkigen en bedroefden). 

 

5. Vervolg na het bezoek aan de kerk en het 

processiepark de wandeling en ga RA 

Eiland. Ga over de brug en ga RD 

Ridderstraat. Ga vervolgens LA door de 

poort vóór de Grote Kerk en dan RD door 

de smalle poort naast de kerk. 

De Grote of St. Stephanuskerk uit de 15e 

eeuw gebouwd verving een romaanse kerk, 

die in 1380 door brand werd verwoest. In de 

kerk bevindt zich een muurschildering van St. 

Christoffel, de patroonheilige van de 

reizigers. De patroonheilige van de kerk en 

van Hasselt, St. Stephanus, staat op een sluitsteen in het middenkoor afgebeeld. 

Ga dan RA langs de vooringang van de kerk, Achter het Pannenwerk. Ga na de steeg RD langs de zijkant 

van de kerk, Markt. Ga vervolgens RD de Nieuwstraat in en voor de brug LA Prinsengracht. Gaan het 

einde LA Keppelstraat en aan het einde van deze straat RA. Hier vindt u de halte voor de bus naar 

Zwolle. 

EINDE VAN DE WANDELING 

Wanneer te bezoeken 
Op de 2e zondag na Pinksteren wordt in Hasselt in de openlucht een H. Mis en een processie 

gehouden. De Onze Lieve Vrouwebasiliek is te bezoeken maandag van 13:30-16:30 uur, dinsdag t/m 

zaterdag van 11:00-16:30 uur (van 1 april tot 1 november) en maandag t/m zaterdag van 13:30-15.30 

uur (1 november tot 1 april). 


