
 
 
 
Abdij van Herkenrode 
 
Cisterciënzerabdij Herkenrode 
Herkenrodeabdij 5 
3511 Kuringen – Hasselt 
 
De abdij werd in 1192 gesticht door Gerard, graaf van Loon. Hij verkocht een deel van zijn domein aan een 
broeder uit de cisterciënzer abdij van Aulne, die er een klooster voor cisterciënzerinnen stichtte. De verkoop 
was bedoeld om zijn deelname aan de Derde Kruistocht te financieren. Sommige geschiedschrijvers 
vermelden dat hij door de prins-bisschop van Luik verplicht werd om de abdij te stichten tot verzoening voor 
het verbranden van de collegiale kerk te Tongeren. Daarnaast gaf hij een aantal tienden als onderpand 
voor een lening. Omdat de graaf overleed bij het beleg van Akko, kon hij zijn lening niet terugbetalen en 
verwierf het klooster aanzienlijke rijkdommen. In 1217 werd de abdij opgenomen in de orde van Cîteaux. Zij 
was de eerste en werd de grootste en rijkste vrouwenabdij van die orde in de Nederlanden.  
 
De graven van Loon waren enkele jaren voordien verhuisd van Borgloon naar Kuringen, op 2,5 km van de 
plaats waar de abdij werd opgericht. Zij waren verwikkeld geraakt in een strijd met enkele andere 
machtsblokken. Hun hoofdburcht in Borgloon werd in 1179 vernield en ze weken uit naar de burcht (het 
latere Prinsenhof) in Kuringen. Vanaf graaf Gerard I werden alle graven in de abdijkerk van Herkenrode 
begraven. Enkel de laatste graaf, Diederik van Heinsberg, werd hier niet begraven omdat de abdis zijn 
begraving weigerde nadat hij in de ban van de kerk was geslagen. Ze wist niet dat die ban al was 
opgeheven. Uiteindelijk vond de graaf zijn laatste rustplaats in de nu verdwenen kerk van het 
Augustijnenklooster in Hasselt. Na het overlijden van de laatste graaf ging Loon, na jaren van strijd en 
discussie, in 1366 over in handen van het Prinsbisdom Luik. Ook met de prins-bisschoppen had de abdij 
goede relaties in het bijzonder met Everhard van der Marck die regelmatig verbleef in het Prinsenhof in 
Kuringen ten tijde van abdis Mechtildis de Lechy. Hun wapenschilden prijken in het poortgebouw van de 
abdij dat dateert van 1531. 
 
Onlusten, vooral in de 15de eeuw, zorgden voor een sterk verval. Vanaf omstreeks 1500 kende de abdij een 
heropbloei onder impuls van daadkrachtige abdissen zoals Mechtildis de Lechy, Anna Catharina de 
Lamboy en Barbara de Rivière d'Arschot. In de 18de  eeuw plande abdis Anna de Croÿ  zelfs een totaal 
nieuwe abdij naar een ontwerp van architect Laurent Benoit Dewez. Slechts de imposante 50 m lange 
Abdissenresidentie Herkenrode in classicistische stijl is daarvan in 1768 gerealiseerd.  
 
Uit een goederenregister van 1793 blijkt dat Herkenrode met zijn 3.108 ha grondbezit, veertien grote 
agrarische bedrijven en nog enkele woningen, en een jaarinkomen van 94.910 gulden een van de rijkste 
abdijen in de Nederlanden was. In de abdij resideerden twee soorten zusters: koordames (27 in 1791) en 
conversen of werkzusters naast enkele mannelijke religieuzen, de pachter van de abdijhoeve, gasten, 
pelgrims en ambachtslui van allerlei slag. 
 
Na de invallen van het Franse bezettingsleger werd de abdij eind 1796 opgeheven. Na de verkoop aan 
Claes en Libotton takelden de gebouwen langzaam af. In 1826 verwoestte een brand grote delen van de 
kerk, die ingericht was als werkplaats met weefgetouwen.  In 1844 werd tot de afbraak van de ontstane 



ruïnes overgegaan. Daardoor verloor Herkenrode ook het bovengronds mausoleum van de graven van 
Loon. De kerk, op de plaats van de eerste middeleeuwse kerk, dateerde uit het begin van de 16de euw. Zij 
was 64 meter lang en 10 meter breed.  
 
Herkenrode vandaag 
 
In 1972 kochten de kanunnikessen van het Heilig Graf een deel van het domein: de 18de- eeuwse 
abdissenresidentie met het landschapspark en de bouwvallen van het 16de- eeuwse abdissenverblijf en 
vestigden er in 1974 een klooster en een bezinningscentrum. In 1982 kochten zij ook de infirmerie uit 1658 
en de resten van de vervallen 16de- eeuwse zusterverblijven.  
 
Een nieuw klooster voor de gemeenschap van de zusters werd vanaf 1985 gebouwd op de nog aanwezige 
fundamenten en gewelven van het 'oude' abdissenkwartier uit 1538. Een jaar nadien werd ook de 
kloosterkerk in hedendaagse architectuurstijl gebouwd.  
 
Tot eind 2014 was er een bezinningscentrum gevestigd in de classicistische 'nieuwe' Abdissenresidentie 
Herkenrode. 
 
In de overwelfde kelders van het 16de-eeuwse abdissenverblijf bevindt zich sinds september 2012 een 
permanente tentoonstelling over de Orde van de Kanunnikessen van het Heilig Graf. In drie opeenvolgende 
ruimtes wordt het verhaal verteld van de oorsprong en verspreiding van de Orde, hun invloed en 
verspreiding in Limburg en Hasselt en het leven en de spiritualiteit van de zusters. 
 
Sinds 2018 is ook de noordvleugel (1538) van de vier vleugels gegroepeerd rondom een rechthoekige 
binnenplaats gerestaureerd. 
 
In 1998 werd het andere deel van het domein, 105 ha groot, met het poortgebouw, de watermolen en de 
hoevegebouwen verworven door het Vlaams Gewest, die de gebouwen in beheer gaf aan de 
erfgoedorganisatie Herita.  Architect Herman van Meer stelde in opdracht van Erfgoed Vlaanderen, nu 
Herita, in 2001 een masterplan op voor de ontsluiting en benadering van de gehele site en vervulde de 
opdracht voor de restauratie en aanpassing van de gebouwen.  
 
Het landschap rondom de abdij wordt heringericht, inclusief de waterlopen, met de toestand van 300 jaar 
geleden als model. Onder meer wordt de Demer weer in zijn oorspronkelijke bedding, de huidige 
Tuilterdemer, gelegd en zal zijn waterkracht leveren aan de Tuiltermolen. Vijvers worden weer aangelegd 
ongeveer op de plaats waar zij vroeger veelvuldig aanwezig waren. De cisterciënzerinnen aten veel vis. Zij 
volgden immers de regel van Benedictus die voorschreef geen vlees te eten van dieren die op vier poten 
lopen. Een appelboomgaard van een honderdtal verschillende appelsoorten (hoogstam) en een 
kersenboomgaard zijn reeds aangelegd. 
 
Bewegwijzerde wandelpaden werden ingericht en een kruiden- en inspiratietuin van 2 hectare, met meer 
dan 400 kruiden en planten en een 200 meter lange loofgang, is opengesteld voor het publiek. ( 
 
Sinds 2002 is de tiendschuur uit 1656, ten tijde van abdis Anna Catharina de Lamboy, met een oppervlakte 
van 1000 m² en 15 m hoog, deels met steun van privésponsors gerestaureerd. Concerten, allerlei 
evenementen en feesten vinden er plaats. 
 
Begin mei 2007 is de restauratie van het Poortgebouw Herkenrode voltooid. Dit gebouw van 1531, ten tijde 
van abdis Mechtildis de Lechy, is het eindpunt van een lange dreef afgeboord met een dubbele rij bomen. 
Het gebouw dat toen al een knooppunt was in de abdijsite heeft als functies: tentoonstellingsruimte, 
conferentie- en seminarieruimte. 
 
In het hoevegebouw is er vanaf september 2011 een belevingscentrum. Daar maakt de bezoeker een reis 
door de tijd vanaf het begin van Herkenrode. Hij wordt meegevoerd in een verhaal van voor- en 
tegenspoed, van oorlog, ziekte en geweld, maar ook van de financiële en culturele rijkdom van de 
cisterciënzerinnen.  
 
Naast de restauratie wordt ook de commerciële exploitatie een belangrijk aandachtspunt in de ontwikkeling 
van de site. 
 



Eind 2013 vestigde uitgeverij Clavis zich in de hoevegebouwen met o.a. een educatief centrum Willewete. 
Dit centrum werkt samen met de hogeschool PXL en heeft als doel kinderen helemaal te laten opgaan in 
taal, wetenschap, geschiedenis en multimedia. 
 
Begin 2015 werd de restauratie van de paardenstallen voltooid en mits een uitbreiding met een 
passiefbouw ingericht tot eet- en drinkgelegenheid. 
 
Sinds 2016 is het molenhuis gerestaureerd en geschikt voor tentoonstellingen. Het molenwerk van een 
Genkse watermolen is erin geplaatst. Vrijwilligers van Molenzorg Zuid-Limburg herstelden in een periode 
van 10 jaar geduldig het binnenwerk van de watermolen. In de aftakking van de Demer stroomt (nog) te 
weinig water om het te laten functioneren. Een molenwiel ontbreekt overigens. 
 
Ook de restauratie van een groot deel van de Tuiltermolen, een watermolen aan de westelijke rand van het 
domein, is gerealiseerd. Tijdens die werken werd een deel van de grafsteen van Margareta van Stein, abdis 
van 1303 tot 1333, teruggevonden. In het molengebouw waren destijds drie molens: een graanmolen, een 
olieslagmolen en een schorsmolen. 
 
Waar de verdwenen abdijkerk lag, staat er sinds maart 2015 een permanente installatie van Hans Op de 
Beeck met de titel Het Stille Uitzicht. Via een smalle lange gang kom je in een ruimte waar door middel van 
elkaar reflecterende spiegels de illusie wordt gewekt van een grijs, kaal en oneindig verstrekkend desolaat 
landschap met ontbladerde bomen, heuvels en waterpartijen. Je kan er in een donkere ruimte, op zitbanken 
gezeten, de oneindige ruimte ondergaan. 
 
(bron: wikipedia) 
 
Bieren: 
Herkenrode Cister blond (6,5%) 
Herkenrode Noctis Bruin (7%) 
Herkenrode Vesper tripel (9%) 
 
Brouwerij:  
Brouwerij Cornelissen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


