To
e

ris

Halen
Herk-de-Stad
Lummen
Schulensmeer

tis

che
gid
s

Welkom

Halen, Herk-de-Stad en Lummen vormen samen WestLimburg. Je kan het gebied ook omschrijven als het land
van Demer, Herk en Gete. Deze drie rivieren zijn, samen
met de Mangelbeek en Zwarte beek, beeldbepalend
voor een landschap waarin drassige weides de hoofdtoon
voeren. Blikvanger is het natuurgebied Schulensbroek
met daarin het grootste binnenwater van Vlaanderen:
het Schulensmeer. Vanop de uitkijktoren op het natuuren sportcentrum Schulensmeer heb je op elk moment
van de dag, op elk moment van het jaar een grandioos
uitzicht. Het bezoekerscentrum is dan ook een geschikte
vertrekplaats om het gebied al fietsend of wandelend
verder te ontdekken.
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Via de fruitboomgaarden in Herk-de-Stad grenst het
gebied aan Haspengouw: een absolute aanrader in de
bloesemmaanden april en mei! De holle wegen in Halen
vormen de overgang naar het Hageland en vallen bij
wandelaars in alle seizoenen in de smaak. Liever een
stevige wandeling op meer glooiend terrein? Dan zijn
de Willekensberg en de Venusberg te Lummen dé ideale
manier om al stappend de batterijen op te laden.

Het gebied is een ideale, rustige uitvalsbasis om op
verkenning te gaan in de nabijgelegen shoppingsteden
Hasselt, Sint-Truiden en Diest of om de indrukwekkende
erfgoedsites in de mijngemeenten Beringen en
Heusden-Zolder te ontdekken.
Erfgoedliefhebbers moeten zeker een bezoek brengen
aan het Museum van de Slag der Zilveren Helmen. Op
het naburige voormalige slagveld staan sinds enkele
jaren 44 betonnen helmen. Eén voor iedere Limburgse
gemeente. Iedere helm toont op een zeer specifieke
manier wat de Groote Oorlog voor die betreffende
gemeente heeft betekend.
Wij wensen u alvast een aangename ontdekkingstocht!
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De bloesemfietsroute | Herk-de-Stad
keuze uit 18 km, 32 km of 47 km

Doen

Fietsen

Zoals de naam al verraadt: een aanrader tijdens de
bloesemperiode, maar ook tijdens de oogst loont deze
route de moeite. De route is volledig bewegwijzerd. Je
volgt hiervoor de witte zeshoekige bordjes met rode
bedrukking en de vermelding “bloesemroute”.
Tip: de Herkse toeristische dienst organiseert elk jaar
van 1 juli tot en met 15 september een fietszoektocht.
Via allerlei leuke opdrachtjes (ook geschikt voor
kinderen) ga je op ontdekking door Herk-de-Stad. De
brochure is verkrijgbaar bij Toerisme Herk-de-Stad.

Uiteraard kan je ook in Halen, Herk-de-Stad en
Lummen, net als in de rest van fietsprovincie
Limburg, heerlijke fietstochten maken.
We zetten kort enkele routes in de kijker.

Mountainbiken
Mountainbikenetwerk West-Limburg bestaat uit vier routes: 12 km, 13 km, 30
km en 32 km. Er zijn drie mogelijke vertrekplaatsen:
Sportcomplex Vijfsprong – Sportweg 8 in Lummen
Natuur- en sportcentrum Schulensmeer – Demerstraat 60 in Lummen
Sporthal Zelem – Kruisstraat 45 in Halen
Meer info: www.mtbroutes.be en www.mtbdatabase.be

Fietsroutes: Ontdek Halen (20 km)
en Rondom Halen (39 km)

Beide routes vertrekken op de Markt in
Halen. Met de fietsroute ‘Ontdek Halen’
verken je de deelgemeenten van Halen.
Vanaf het Schulensmeer fiets je naar Zelem.
Passeer het dorpsplein met de Pastorie,
vertrekpunt van wandelingen door de vallei
van de Zwarte Beek. Fiets daarna langs het
Sint-Jansbergklooster en de kerk van Zelk.
Door de holle wegen van Loksbergen rijd je
naar het streekmuseum De Reinvoart. Breng
zeker ook een bezoek aan het museum
Slag der Zilveren Helmen. Langs de mooie
Rotemse molen rij je naar het voormalige
slagveld. De site van de 44 helmen en de
Belgisch militaire begraafplaats zijn zeker
ook een halte waard.
Met de fietsroute ‘Rondom Halen’ fiets je
via Herk-de-Stad naar het Schulensmeer,
door de Demervallei en de Loksbergse
holle wegen tot aan het voormalige
slagveld van de Slag der Zilveren Helmen.

Meer info (o.a. plannetjes) over de routes ‘Ontdek Halen’ en ‘Rondom
Halen’ en andere fietsroutes door Halen vind je op www.halen.be.

Populieren- en Melkwegroute | Lummen

keuze uit 35 km en 42 km

De Populierenroute focust vooral op de natuur in Lummen
en bedraagt 35 km. De Melkwegroute brengt je langs elf
moderne melkveebedrijven tijdens een tocht van 42 km.
Beide fietsroutes zijn gratis te downloaden via
www.lummen.be.

Alle fiets- en wandelkaarten over de streek zijn
verkrijgbaar bij de verschillende toeristische diensten.

Kies je eigen route
Je kan uiteraard ook makkelijk je eigen tocht
uitstippelen. Het fietsroutenetwerk Limburg
bestaat uit verschillende fietsroutes die via
knooppunten met elkaar verbonden zijn. De
knooppunten zijn genummerd en worden
duidelijk zichtbaar aangegeven op
blauwe rechthoekige borden. Zo fiets
je via een eenvoudig systeem van
knooppunt naar knooppunt.
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Je kan je laten leiden door de
goesting van het moment of je
kan je tocht voorbereiden via
www.fietsroute.org.

Wandelen

Vertrekpunten

Schulensbroek

Natuur- en Sportcentrum Schulensmeer
Demerstraat 60, Lummen
routes van 2 km (= ideaal voor gezinnen
met kinderen), 5 km, 7 km en 10 km

Dè wandelplek bij uitstek in de regio

Oude Toren
Kiezelweg, Schulen (Herk-de-Stad):
routes van 5 km, 6 km en 10 km

Het Schulensbroek, waar Demer, Herk en
Gete samenvloeien, is één van Vlaanderens
grootste natuurreservaten. Natuurpunt
en de Vrienden van het Schulensbroek
staan in voor het beheer ervan. Het gebied
wordt gekenmerkt door een bijzondere
waterhuishouding die zorgt voor een grote
variatie aan planten (zo’n 400 soorten) van
vooral grassen, zeggen en vochtminnende
planten. Het uitgestrekte, vochtige, maar
ook bloemrijke grasland wordt doorsneden
door grachten, rietkragen, knotwilgen
en meidoornhagen. Een ideale broed- en
overwinteringsplaats voor heel wat vogels:
eenden en ganzen, steltlopers zoals de
tureluur en de bosruiter, weide- en zangvogels
zoals de wulp en de grutto… Met een beetje
geluk zie je zelfs de indrukwekkende visarend!
De weides worden begraasd door schapen en
koeien.
In dit gebied, met ware polderallures, is
ook de grootste waterplas van Vlaanderen
gelegen: het Schulensmeer. Met een lengte
van ongeveer 2,5 km is het in de eerste
plaats een opvangbekken voor de Demer. Als
overstromingsgebied biedt het bescherming
aan de woonkernen in de omgeving.
Met z’n open ruimtes en verre horizonten
staat het Schulensbroek garant voor rust,
een ideale locatie om te wandelen. Zeven
bewegwijzerde wandellussen gidsen
je doorheen dit prachtige natuurgebied.

Elke eerste zondag van de maand neemt een
gids je mee op sleeptouw en vertelt je meer
over het gebied en zijn unieke natuurwaarden.
De thematische insteek van elke wandeling kan
je terugvinden op www.schulensmeer.be. Privégroepswandelingen onder leiding van een ervaren
natuurgids behoren ook tot de mogelijkheden.
Kinderen kunnen met de Broekbrigade op stap
gaan en zo de dieren- en plantenwereld van het
Schulensbroek al doende ontdekken. Meer info
vind je op www.broekbrigade.be of aan de balie
van het natuur- en sportcentrum.
In het kader van het Europese Life-Deltaproject
ter verbetering van de ecologische ontwikkeling
van de Demervallei vinden in de komende jaren
verschillende werkzaamheden plaats in het
gebied. Deze ingrepen hebben voornamelijk te
maken met natuurbeheersing. Daarnaast wordt er
rond het Natuur- en Sportcentrum Schulensmeer
nieuwe educatieve en avontuurlijke wandelingen
uitgewerkt voor kinderen en andersvaliden. Ook
de uitkijktoren krijgt een grondige opknapbeurt.
Meer info
www.schulensbroek.be of www.natuurpunt.be

tip
Vergeet zeker je verrekijker niet!
Nergens in Limburg zie je immers zoveel
vogels. Om de broedende vogels niet te
storen worden tussen 1 januari en 15 juni een
aantal wandelpaden afgesloten voor het publiek.

Ook elders in de streek komen wandelliefhebbers goed aan hun trekken. Wie graag voorbereid de velden
induikt, surft best eens naar www.wandelroute.org. Hieronder alvast enkele leuke routes.

Zilveren Helmenroute | Halen

Ontdek de holle wegen | Loksbergen-Zelk

De Zilveren Helmenroute vertrekt op de
Markt. Je vindt het infobord naast het
ruiterstandbeeld. Ze gaat verder langs de
Generaal de Wittestraat richting slagveld
en militair kerkhof. Je kan ook een bezoek
brengen aan het Museum.

Het hele wandelgebied in Loksbergen onderscheidt
zich door de talrijke holle wegen. Die zorgen niet alleen
voor een erg spectaculaire doorgang voor wandelaars
en fietsers, maar in hun gelaagdheid met daarin tal
van afzettingen van dieren en planten vertellen ze ook
de geschiedenis van de streek.

keuze uit 6,5 km en 10 km

keuze uit 2,7 km, 4,4 km en 5,6 km

De Slagveldwandeling is een uitbreiding van
de Zilveren Helmenroute van 6,5 km en loopt
langs het slagveld naar de Mettenberg.
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Deze wandelingen zijn bewegwijzerd met
rode en blauwe helmen.

7000- en 10.000
-stappenwandelingen
in de vier deelgemeenten zijn er rolstoelen kinderwagentoegankelijke routes

Vertrekpunten

Halen: Sporthal De Koekoek, Sportlaan 4b
Loksbergen: aan de kerk, Loksbergenstraat
Zelk: aan het Buurthuis, Zelkstraat 16
Zelem: op het kerkplein, Dorpsstraat 34
Meer info en andere wandelroutes
vind je op www.halen.be

Aan de hand van de holle wegenkoffer, te ontlenen in
het stadhuis, kunnen gezinnen met kinderen op een
leuke en interactieve manier op ontdekkingstocht
gaan. Je kan kiezen uit drie wandelingen: de
konijnenwandeling (2,7 km), de eekhoornwandeling
(6,1 km) en de uilenwandeling (9,1 km). Ook scholen
kunnen deze holle wegenkoffer uitlenen!
Je kan de boekjes gratis downloaden via
www.halen.be of kopen bij de milieudienst.

Vertrekpunt

Buurthuis Zelk of Museum De Reinvoart in
Loksbergen. Hier kan je ook kiezen voor de
klompenwandeling (5,5 km), al dan niet in combinatie
met een bezoek aan de klompenmakerij in het
museum.

Rolstoelwandeling en
historische stadswandeling | Herk-de-Stad
De 10 000-stappenroute is een rolstoeltoegankelijke route
in het centrum van Herk-de-Stad, uitgestippeld door
de Herkse Gehandicaptenadviesraad en het Herkse
stadsbestuur. Je kan kiezen uit drie afstanden: 2,8 km,
4,6 km en de “echte” 10 000-stappenroute van 7 km. De
10.000-stappenroute loopt gedeeltelijk samen met de
historische stadswandeling. Alles is bewegwijzerd.
Handig vertrekpunt is het kantoor van Toerisme
Herk-de-Stad in het park Olmenhof omwille
van de vlotte parkeermogelijkheid met een
mobilhomeparking en de nabijgelegen
speeltuin.

In de loop van 2017 werden alle trage wegen opnieuw in kaart
gebracht. Een aantal van deze trage wegen wordt in de loop
van 2018 en 2019 door de Herkse toeristische dienst ontsloten
via enkele uitgestippelde wandelroutes.
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Wandelen over trage wegen

Verken de Vallei
van de Zwarte Beek | Lummen
Er zijn twee wandelingen langs de Zwarte
Beek. Kies je voor weidse uitzichten, dan
moet je in Meldert zijn voor de beklimming
van de Venusberg. Je loopt van nat naar
droog door holle wegen, langs akkers en over
de heide.
De wandelroutes (3 km, 6 km, 10 km) starten
aan het Kerkplein in Lummen-Meldert.
De tweede wandeling vind je in Laren waar
de Zwarte Beek door een natte inzinking in
het landschap stroomt. De zogenaamde
bocht van Laren heeft daardoor een uniek
landschap van hooilandjes, beken en
grachten, een overblijfsel van de vroegere
landbouwcultuur in het gebied. Je start best
aan het vroegere theehuisje De Theepot in de
Ashoekstraat.
Beide plekken zijn trouwens verkozen tot
sterrenplekjes van Limburg.

tip
Je kan de Vallei van de Zwarte Beek
eveneens ontdekken vanuit de
pastorietuin in Zelem.

Vijvergebied
De Kleen Meulen | Lummen
Aan de Kleen Meulen in de Mangelbeekstraat
start een wandeling van 3 km langsheen
een prachtig vijvergebied (7 ha) en het
Pakhuis. Wat er leeft op en rond de vijvers
kan je ongestoord bespieden vanuit de
vogelkijkhut. Parkeren kan aan De Kleen
Meulen zelf, Mangelbeekstraat 56.

Lummense Parels
Wandelroutes (variërend van 1,9 tot 11 km)
brengen je langs de verschillende verborgen
mooie plekjes van Lummen. Startplaats:
de kiosk op het Gemeenteplein. Een plan is
gratis te downloaden via www.lummen.be of
af te halen aan de UiTbalie.
Ga je liever zelf op avontuur?
Stippel dan je eigen route uit via de kaart
‘Wandelroutenetwerk Lummen’ die je
gratis kan downloaden via www.lummen.
be. De knooppunten zijn genummerd en
staan aangegeven op de verschillende
wandelpaden.

Lopen

Loopomloop Schulensmeer
Op deze permanente loopomloop in
een natuurvriendelijke omgeving kan
je lopen wanneer en met wie je wil.
Mits reservatie zijn er kleedkamers en
douches beschikbaar.
Meer info vind je op www.sport.vlaanderen/
waar-sporten/sporten-in-de-natuur/vlaamseloopomlopen

Finse
pistes

Vertrekpunt

Natuur- en Sportcentrum Schulensmeer
Demerstraat 60, Lummen
Keuze uit 5,1 km en 8,5 km (80% onverhard)

Halen

Domein Panoven
Panovenstraat 45

Lummen

Sportcentrum Vijfsprong
Sportweg 8
met verlichting tot 23.30 uur

Herk-de-Stad

Hurbroekstraat in
deelgemeente Donk

Golf

Golfforum te Lummen
biedt de golfspeler een
prachtig en uitdagend
9-holes parcours aan met
verscheidene boomsoorten,
afgewisseld met heide en
watervallen. De smalle fairways
vragen om precisie en techniek.
De boeiende holes vergen niet
alleen lange slagen, maar stellen ook
het belangrijke korte spel van iedere
speler op de proef.
Golfweg 1 B
www.golfforumlummen.be

Padel
Padel is een combinatie van squash
en tennis.
Tennis- en padelclub Zelem beschikt naast
indoor en outdoor tennisterreinen ook over
drie padelterreinen.
Linkhoutsestraat 51, Halen, 013 44 44 14,
info@tczelem.be

Boulderen
indoor klimmen

Boulderen is een vorm van indoor klimmen waarbij je uitdagende beklimmingen maakt tot 4
meter hoog zonder gebruik te maken van touwen of andere hulpmiddelen. Op de vloer ligt een
dikke, zachte mat!
De klimzaal “Crux Boulder Gym” maakt deel uit van Sportcentrum Herkules, Ursulinenstraat 1 in
Herk-de-Stad. Je kan er zowel vrij klimmen als onder begeleiding.
www.cruxbouldergym.be

Watersporten
aan het Schulensmeer

Watersportliefhebbers kunnen aan het
Schulensmeer terecht voor zeilen, surfen,
SUP (stand-up-paddle), roeien of kajak.
Geen eigen materiaal?
Je kan ter plaatse diverse zeilboten,
surfmateriaal, SUP of kajak (telkens
inclusief reddingsvest en wetsuit) aan
democratische prijzen huren.
Ben je een actieve watersporter?
Word dan lid van de surf- en zeilclub
Schulensmeer en kom onbeperkt
genieten van het Schulensmeer.
Indien gewenst kan je voor je boot een
ligplaats huren in het botenpark.
Roeiliefhebbers kunnen terecht bij de
roeiclub voor hun wekelijkse trainingen.
Via diverse initiaties en andere lessen
kan je de technieken van de verschillende
watersporten (beter) onder de knie
krijgen.

Afvaart van de Demer
Is het Schulensmeer nog te klein voor
jou? Boek dan een afvaart van de
Demer. Je vertrekt vanuit Hasselt
en vaart terug door een mooi
natuurgebied met kajak of SUP.

Schulensmeer: een zeer geliefd hengelwater
Een openbaar water met meer dan dertig verschillende
vissoorten valt uiteraard in de smaak bij elke hengelaar.
Het gebied is toegankelijk van één uur voor zonsopgang
tot één uur na zonsondergang. Vertoef je liever op het
water? Vissersbootjes met elektromotor van max 650 W zijn
welkom mits registratie op www.schulensmeer.be. Een
ligplaats huren in één van de haventjes is ook mogelijk.
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Meer info
www.schulensmeer.be

Sport- en natuurkampen
aan het Schulensmeer

In de vakanties worden regelmatig sport- en
natuurkampen georganiseerd. Onder leiding van
gediplomeerde lesgevers kan jong en oud leren
surfen of zeilen. Na het oefenen op het droge kan
je de uithoeken van het Schulensmeer verkennen
met de wind in de zeilen. Doe je het liever op eigen
kracht? Kies dan voor een roeistage.
Ben je avontuurlijk, sportief en hou je van
afwisseling? Reserveer dan een plaats in het
Xperience kamp waar je actief kennismaakt met
verschillende watersporten.
De natuurkampen zijn er voor kinderen van alle
leeftijden. Kleuters ontdekken de natuur tijdens
het bezige bevertjeskamp: een snuffeltocht, jacht
op kriebeldiertjes of knutselen met de natuur.
Kinderen van zeven tot negen leven zich uit
tijdens de rangerkampen. Ranger Rudi leert hen
kampen bouwen, zich camoufleren, sporen van
dieren herkennen en koken op een kampvuur.
Het Xplorekamp is een combinatie tussen natuur
en watersport en geschikt voor kinderen van
tien tot twaalf jaar. Ze bouwen nestkastjes, doen
onderzoek naar waterleven en dierensporen en
trekken het water op om te kajakken of te suppen.

Aanbod voor scholen,
bedrijven, groepen en gezinnen
Scholen kunnen zelf hun dag aan het
Schulensmeer samenstellen. Je combineert
naar eigen keuze natuureducatieve en
watersportactiviteiten voor een vaste prijs per
leerling.
Voor je groep of bedrijf wordt een sportdag of
teambuiling op maat uitgewerkt
De vergaderzalen in combinatie met de
brasserie ’t Vloot lenen zich uitstekend
voor een inspirerende brainstorming of een
personeelsvergadering.
Gezinnen maken hun uitstap zoveel leuker met
een rugzakje vol natuuropdrachtjes of door
een SUP of kajak te huren. Natuurvriendelijke
of sportieve verjaardagsfeestjes zijn eveneens
mogelijk!
Meer info op aanvraag via
info@schulensmeer.be

Domein Duizendjarige Eik
De Duizendjarige Eik is niet alleen het oudste
monument van Lummen, maar zou ook wel
eens de oudste gerechtsboom van het land
kunnen zijn. Onder deze boom werd recht
gesproken, gefeest, oorlog gevoerd en hij
werd zelfs in brand gestoken...
Neem zeker de tijd voor een gezellige
picknick.
Op de uitkijktoren heb je een prachtig zicht
over de vallei van de Zwarte Beek en de wijde
omgeving.

Dikke Eikstraat
Op het fietsroutenetwerk ter hoogte van
knooppunt 318.

Schulensmeer

Halen
Dit zijn wij, 44 Limburgse helmen
44 betonnen Stahlhelmen die de Duitse
bezetting symboliseren in Limburg. Elke
helm vertegenwoordigt één Limburgse
gemeente en werd door plaatselijke
kunstenaars, verenigingen en scholen
kunstzinnig bewerkt.
Betserbaan, vlakbij de Herdenkingssteen.
Op het fietsroutenetwerk ter hoogte van het
knooppunt 351.

Herk-de-Stad

Lummen

Schulensbroek - Schulensmeer
Dè wandelplek bij uitstek in de regio
is het Schulensbroek. Het is één van
Vlaanderens grootste natuurreservaten.
Het gebied wordt gekenmerkt door
een bijzondere waterhuishouding
die zorgt voor een grote variatie aan
planten van vooral grassen, zeggen
en vochtminnende planten. Het
uitgestrekte, vochtige, maar ook
bloemrijke grasland wordt doorsneden
door grachten, rietkragen, knotwilgen
en meidoornhagen.

Demerstraat 60
Op het fietsroutenetwerk
tussen knooppunten
313 en 314.

Net buiten de stadskern vind je het stadspark Olmenhof-Harlaz.
Aangelegd in Engelse stijl bevat het een unieke verzameling bomen,
waaronder exotische variëteiten geënt op een inlandse onderstam.
Het charmante kasteeltje in het park werd in 1813 gebouwd door de
boomkweker Joannes Hermans. Het is in laat-classicistische stijl. Het
fungeert nu als stadhuis. Ook het toeristisch infokantoor is er gevestigd.
Het voormalige koetshuis is omgevormd tot een brasserie. De vlakbij
gelegen speeltuin werd enkele jaren geleden volledig vernieuwd.

Pikkeleerstraat 14
Op het fietsroutenetwerk
ter hoogte van het
knooppunt 195.
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Stadspark Olmenhof-Harlaz

Bekijken
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Natuur- en Sportcentrum Schulensmeer
Het natuur- en sportcentrum Schulensmeer is niet alleen een plek waar je kan sporten of
genieten van de natuur. In het bezoekerscentrum vind je een permanente tentoonstelling
over de waterhuishouding in het Schulensbroek en de unieke natuurwaarden. Vanop de
uitkijktoren die vrij toegankelijk is tijdens de openingsuren, heb je een uniek uitzicht
over het meer en de omgeving. Twee mooie vergaderruimtes bieden mogelijkheden
voor inspirerende brainstormingsessies, workshops of personeelsvergaderingen.
Het centrum is ook voorzien van kleedkamers en douches.
www.schulensmeer.be
Na het wandelen, sporten of vergaderen kan je terecht in de brasserie ‘t
Vloot. Zeker vanop het grote terras kan je volop van de omgeving genieten.
Een tip: de openingsuren van de brasserie ‘t Vloot en het natuur- en
sportcentrum Schulensmeer lopen niet helemaal gelijk. Voor meer info,
menu’s en openingsuren kan je terecht op de website.
www.tvloot.be of 013 30 64 74 (enkel tijdens openingsuren)

Halen
Slag der Zilveren Helmen

Museum “Slag der Zilveren Helmen” en het slagveld Halen is
vooral bekend om de “Slag der Zilveren Helmen”: het laatste
grote gevecht tussen cavaleriedivisies in West-Europa en de
enige Belgische overwinning op het Duitse leger tijdens de
Eerste Wereldoorlog. De naam verwijst naar de blinkende
helmen die na het gevecht over het slagveld verspreid
lagen. In het museum kan je aan de hand van een
maquette, talrijke wapens en kostuums, documenten
en foto’s het verloop van de slag volgen.
109 Belgische militairen die sneuvelden tijdens
deze slag op 12 augustus 1914 liggen trouwens
begraven op de militaire begraafplaats aan de
Liniestraat.

Op het naburige slagveld vertellen 44
betonnen Stahlhelmen 44 verschillende
verhalen. Elke helm vertegenwoordigt
één Limburgse gemeente en werd
door plaatselijke kunstenaars,
verenigingen en scholen
kunstzinnig bewerkt.

Streekmuseum
De Reinvoart

In dit sympathieke
streekmuseum keer je
www.slagderzilverenhelmen.be
terug naar het Hageland
ca. 1900. Je maakt kennis
met de toenmalige
gebruiken, de gastronomie
en de algemene
levenswijze. De bijhorende
gezellige herberg is de
ideale locatie om je bezoek
af te ronden met een lekker
streekbiertje, een lokale
jenever of een pannenkoek
met boerenwormkruid.
www.reinvoart.com

Rotemse molen
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Deze watermolen langs de Velpe
(Gidsenstraat 24) werd in 1646 gebouwd
door de cisterciënzerinnen van de
naburige abdij Mariënrode. De molen
bleef eigendom van de abdij tot kort voor
de Franse Revolutie, maar is sinds 1961
buiten bedrijf. Momenteel wordt de molen
gerestaureerd en is hij enkel te bezoeken
op afspraak: 013 53 1 0 65

Markt Halen
Op de Markt in Halen staat de
monumentale Sint-Pieter-in-deBandenkerk met de 13de- eeuwse
toren in Diestse ijzerzandsteen.
Vlak naast de kerk staat een
verguld
ruiterbeeld
ter
herinnering aan de Slag der
Zilveren Helmen.

Pastorie
in Zelem
De 19de eeuwse pastorie
werd in 2011 gerestaureerd
door
achttien
Zelemse
verenigingen. Samen
met
de muziekkiosk en de SintLambertuskerk vormt ze een mooi
dorpsgezicht in Zelem.
Meer info over deze en andere
interessante historische gebouwen,
kapelletjes en oorlogsmonumenten vind je
op www.halen.be.
© Georges Das

Loonse stad

Herk-de-Stad ontleent haar naam aan
het riviertje de Herk, een zijrivier van
de Demer. De gemeente bestaat uit
vijf kerkdorpen: Berbroek, Donk, Herkde-Stad, Schakkebroek en Schulen en
telt zo’n 12.500 inwoners. Het is op
de eerste plaats een rustige, groene
slaapgemeente. De leerlingen die
dagelijks naar één van de zeven lagere
en twee middelbare scholen trekken,
zorgen voor het nodige leven! Verder
is Herk-de-Stad ook de thuishaven van
het oudste alternatieve muziekfestival:
Rock Herk!
Geschiedkundig behoorde Herkde-Stad, zoals het merendeel van
de huidige provincie Limburg, tot
het Graafschap Loon. Het Perron (=
symbool voor de stadsrechten) op
de markt maakt dit Loonse verleden
tot op vandaag zichtbaar voor de
bezoeker. Aan het Perron is een
meridiaan gekoppeld die gebruikt
wordt als zonnewijzer. Een eerbetoon
aan de 17de eeuwse priester en
wetenschapper Govaert Wendelen
die in Herk-de-Stad werd geboren
en er een tijdlang werkzaam was.
Hij correspondeerde onder meer
met enkele belangrijke tijdsgenoten
zoals Huygens en Descartes en was
daarnaast bevriend met Pieter Paul
Rubens.
Enkele jaren geleden werden de
drie voormalige stadspoorten terug
herkenbaar gemaakt met de plaatsing
van een massieve zuil met daarop de
naam van de poort. Tegelijk werd er
een hekwerk langs de Vezer geplaatst
als symbool van de voormalige
vestingmuur.
De
historische
stadswandeling
(zie
wandelen)
loodst je langs al deze plaatsen
en een aantal andere historische
bezienswaardigheden in en rond het
Herkse stadscentrum.

Stadspark Olmenhof-Harlaz
Net buiten de stadskern vind je het stadspark
Olmenhof-Harlaz. Aangelegd in Engelse stijl bevat
het een unieke verzameling bomen, waaronder
exotische variëteiten geënt op een inlandse
onderstam. Het charmante kasteeltje in het park
werd in 1813 gebouwd door de boomkweker
Joannes Hermans. Het is in laat classicistische
stijl. Het fungeert nu als stadhuis. Ook het
toeristisch infokantoor is er gevestigd.
Het voormalige koetshuis is omgevormd
tot een brasserie. De vlakbij gelegen
speeltuin werd enkele jaren geleden
volledig vernieuwd.
Het gietijzeren prieel dateert
uit ca. 1900 en stond vroeger
in de nabijheid van het
Ursulinenklooster. Het wordt
nu regelmatig gebruikt
bij allerlei evenementen
die in het park worden
georganiseerd.
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Herk-de-Stad

Oude Toren in Schulen
De oude kerktoren van Schulen dateert uit de
15de eeuw en is het oudste gebouw in Herkde-Stad. Het is één van de weinige torens
waar een uurwerk op staat met daarin een
jaartal en waarvan de toren nog versierd is
met metseltekens.
Na een brand in 1937 bleef enkel deze toren
van de Sint-Jan Baptistkerk overeind. In 1938
werd aan de overzijde van de straat een
nieuwe kerk gebouwd.
De toren is beschermd sinds 1950 en werd in
1996 volledig gerestaureerd.
De toren is het vertrekpunt voor verschillende
bewegwijzerde wandelingen door het
Schulensbroek. Parkeren kan op de parking
naast de huidige kerk.
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Kerk van Donk

Geboortehuis
Heilige Amandina
in Schakkebroek
De heilige Amandina werd als MariePauline Jeuris geboren in Schakkebroek.
Ze trok als missiezuster naar China waar
ze in 1900 de marteldood stierf tijdens de
Bokseropstand. In 2000 werd ze heilig verklaard.
Haar geboortehuis (Amandinaweg 140) is
ingericht als museum. Het gebouw wordt in de loop
van de volgende jaren grondig gerenoveerd.

De deelgemeente Donk bestond al in 741 en is
één van de oudste parochies van Limburg. De
oude kerk stond 1500 meter ten noorden van
de huidige kerk, in het natte Schulensbroek.
De gelovigen gingen er, door de vele
watersnood, per boot naartoe. In de 18de
eeuw besloot men de oude kerk te verlaten
en op de ontgonnen heide de huidige kerk te
bouwen.
Het gebouw is in Maaslandse stijl. De
vierkante toren is een verkleinde repliek van
de Sint-Truidense abdijtoren. In de kerk vind
je enkele waardevolle kunstwerken zoals de
liggende Onze-Lieve-Vrouw van Baring. Die
wordt tot op vandaag aanbeden: “Tot OnzeLieve-Vrouw ten Donck gaat men voor een
jonck”!
In 1986 werden zowel de kerk als het kerkhof
en de kapel beschermd als monument. In
1988 volgde een volledige restauratie.

Lummen
Domein Duizendjarige Eik
De Duizendjarige Eik is niet alleen het oudste monument van Lummen,
maar zou ook wel eens de oudste gerechtsboom van het land kunnen
zijn. Als deze boom kon praten…
Onder deze boom werd dus recht gesproken maar even goed
ook gefeest en oorlog gevoerd. Hij werd zelfs ooit in brand
gestoken… In 1905 vierden vooraanstaande Belgen, zoals
schilder James Ensor, aan de Duizendjarige Eik een eerste
‘Boomenfeest’. Zo’n honderd jaar later, op 21 juni 2009
werd het volledig gerenoveerde domein feestelijk
ingehuldigd met een grandioos tweede ‘Boomenfeest’.
Bomen en landschap zijn sinds 1940 beschermd.
Neem zeker de tijd voor een gezellige picknick.
Op de uitkijktoren heb je een prachtig zicht
over de vallei van de Zwarte Beek en de wijde
omgeving. Geniet van de rust en laat je
inspireren door deze mysterieuze plek.
www.duizendjarigeeik.be.

Gemeenteplein en omgeving
Eregalerij Charles Wellens
Schilder Charles Wellens werd op 6 februari 1889
in Lummen geboren. Hij maakte vooral naam als
landschapsschilder, maar stond ook mee aan de wieg
van het openluchtmuseum Bokrijk. In de eregalerij
Charles Wellens, ondergebracht in het gemeentehuis
in neorenaissancestijl aan het Gemeenteplein, kan
je via wisselende expo’s kennismaken met zijn werk.
Gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis.

Kiosk
Dit ‘muzikale’ gebouw op het Gemeenteplein werd
ingehuldigd op de kermisdag van 14 augustus 1887.
Ze was een schenking van Henri van Willigen en zijn
echtgenote. De huidige kiosk is een gerenoveerde
versie van de originele kiosk uit 1887. Belangrijkste
kenmerk vormen de knoteikstammen: een typische
oude snoeivorm uit de streek. De kiosk kan vrij
bezocht worden en vormt ook het vertrekpunt voor de
wandelroutes “de Lummense Parels”.

Sint-Annakapel in Mellaer
Deze historische kapel aan de Dikke Eikstraat werd
tussen 1748 en 1755 gebouwd door de plaatselijke
Sint-Anna Schuttersgilde. De kapel en omgeving
zijn sinds 1951 beschermd. Ze zal de komende
jaren een grondige renovatie ondergaan en
daarna terug opengesteld worden voor het
publiek.

Sint-Jozefkapel in
Gestel
De familie Smeets kreeg op
gevorderde leeftijd een
zoon Jozef en bouwde als
dank hiervoor in 1883
deze kapel in de SintSebastiaanstraat.
© Rob Meert

Grafkapel van
Willigen-Glavany
en OLV Hemelvaartskerk
De grafkapel in art-nouveaustijl werd opgericht
in 1904 voor Henri van Willigen (1852-1904) en
zijn familie. Henri van Willigen en zijn echtgenote
Marie Louise Glavany de Gonzague (1855-1942)
bewoonden destijds Kasteel het Hamel. De
grafkapel staat op het voormalige kerkhof van de
OLV Hemelvaartskerk in de Kerkstraat en is sinds
2002 een beschermd monument.
De OLV Hemelvaartskerk is een
ontwerp van de bekende architect
Herman Jaminé. Deze driebeukige
kruisbasiliek in neoromaanse stijl
werd gebouwd tussen 1870 en
1872. De originele neoromaanse
beschildering bleef slechts
gedeeltelijk bewaard. In
de kerk staat wel een 12de
eeuwse romaanse doopvont.
Het orgel is sinds
2004 beschermd.

De Kleen Meulen
De oorspronkelijke molen uit hout en
leem werd voor 1715 gebouwd en in 1782
vervangen door een stenen molen. Van
2002 tot 2004 onderging de Kleen Meulen
een ingrijpende restauratie en werd er
een vakantiewoning in ondergebracht.
Elke zaterdag kan je er tussen 14 en
16 uur een echte molenaar aan
het werk zien.
013 52 16 40
Mangelbeekstraat 56

Kapel en kluis van de Beukenboom
De kapel en kluis ter ere van Maria zijn gelegen op de
top van de Willekensberg. De kluis is één van de vier
overgebleven Limburgse Kluizen. Ze werd gebouwd
in 1640. Na een algemene restauratie in 1998 wordt
de kluis opnieuw bewoond. De volledige kapel is gratis
te bezoeken van 1 april tot 30 september op zaterdag,
zondag en kerkelijke feestdagen van 10.00 tot 19.00
uur. (tot 17.00 uur tussen 1 oktober en 30 maart). Het
portaal is elke dag geopend. Beukeboomstraat te
Lummen.

Overnachten
Halen
Gasthof De Zilveren Helm		
Lanciersstraat 46 - www.dezilverenhelm.be
Vakantiewoning De Hoog Weyen
Verbindingsweg 20 - www.logerenindegetevallei.be
Vakantiewoning De Pastorie		
Dorpsstraat 34 - www.pastoriezelem.be
Vakantiewoning Berrystreet House
Ansembroekstraat 17 - www.berrystreet.webnode.nl
Vakantiewoning Bed ‘n Blues
Gen. de Wittestraat 11 - www.bednblues.be

Herk-de-Stad
B&B La Fille d’Oscar			
Korpsestraat 84 - www.lafilledoscar.be
B&B Breuningshoeve		
Timmerstraat 5 - www.breuningshoeve.be
Hoevetoerisme De Waterkant		
Vroentestraat 1 - www.dewaterkant.be

Lummen

Motorhomeparking
Grenzend aan het Park Olmenhof net buiten
het centrum van Herk-de-Stad is er een
autokampeerterrein voor zes kampeerwagens.
Er is water en elektriciteit beschikbaar via een
muntautomaat. Sanitaire voorzieningen zijn
aanwezig. Vooraf een plaats reserveren is niet
mogelijk.
In de loop van 2018 wordt er een bijkomende
motorhomeparking aangelegd aan het
Schulensmeer.

B&B Azadro			
Hulshoekstraat 1 - www.azadro.be
B&B De Meerkoet			
Demerstraat 3a - www.demeerkoet.be
B&B Hove St-Paul			
Rekhovenstraat 20 - www.hovestpaul.be
B&B Sauna Sensations		
Rietstraat 2 - www.sauna-sensations.be
Hotel ’t Buskruid			
Dr. Vanderhoeydonckstraat 64 - www.tbuskruid.be
Vakantiewoning Casa Garcia		
Nachtegaalstraat 11 - 0479 76 64 69
Vakantiewoning De Kleen Meulen
Mangelbeekstraat 56 - www.dekleenmeulen.be
Er worden in de regio ook logies aanboden
via airbnb: www.airbnb.be.

Jeugdverblijven
Halen
De Wiekslag		
Heesstraat 4 - nootvanmierlo@gmail.com

Herk-de-Stad
Scouts & Gidsen Donk		
Korpsestraat z/n - www.scoutsengidsendonk.be
Chiro Schulen			
Manestraat 80/3 - www.chiroschulen.be

Info & contact
Dienst voor Toerisme Halen
Stadhuis, Markt 14
GC De Rietbron, Sportlaan 4a, 3545 Halen
013 35 08 30, toerisme.info@halen.be
www.halen.be
Toerisme Herk-de-Stad vzw
Pikkeleerstraat 14 - 3540 Herk-de-Stad
013 55 38 11 , toerisme.herkdestad@scarlet.be
www.toerismeherkdestad.be
Toerisme Lummen - UiTbalie
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 - 3560 Lummen
013 390 515, vrijetijd@lummen.Be
www.lummen.be

Praktische info
De streek is makkelijk bereikbaar.
Via het klaverblad in Lummen zijn er
autosnelwegen naar Antwerpen, Luik en
Brussel. Er zijn ook vlotte verbindingen naar
Hasselt, Diest en Sint-Truiden.

Natuur- en Sportcentrum Schulensmeer
Demerstraat 60 - 3560 Lummen
013 44 12 37, info@schulensmeer.be
www.schulensmeer.be

Seizoensgebonden openingsuren
Meer info: zie websites

In Schulen (deelgemeente van Herk-de-Stad) is
er een treinstation en ook vanuit het station van
Diest kan je Halen, Lummen en Herk-de-Stad
gemakkelijk bereiken.
Je kan er overal gratis parkeren.

Alle diensten zijn gesloten op wettelijke feestdagen.

Proeven
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Uiteraard beschikken Halen, Herkde-Stad en Lummen over heel wat
lekkers. We plaatsen hier enkele
producten in de kijker. Voor
meer lekkers, al dan niet in
geschenkverpakking, kan
je steeds terecht bij één
van de toeristische
diensten.

Heerlijk ontbijten
Bij Den Boogerd in Halen kan je onder meer terecht voor appelsap en verschillende soorten siroop en gelei waarmee
je van je ontbijt een lekkere start van de dag maakt!
www.denboogerd.be
Liever een lekker geitenkaasje bij je ontbijt? Spring dan eens binnen bij Kaasmakerij Karditsel in Lummen.
Je kan er kiezen uit een gevarieerd aanbod.
www.karditsel.be
Voor diegene die houden van puur natuur biedt Herboristerie ’t Buskruid een ruim gamma aan van honing,
bijenproducten, kruiden, oliën en diverse theeën.
www.tbuskruid.be
Genieten van echte Lummense Eekskes. Deze kunnen besteld worden bij Bakkerij Beckers.
www.bakkerijbeckers.be

Voor een gezellig moment met familie en vrienden:
Brouwerij Anders in Halen werkt op de eerste plaats in opdracht van derden. In 2013 zorgde de brouwerij op
verzoek van De Verenigde Brouwers GCV voor een nieuwe versie van Goudster, een lokale pils die tussen 1906 en
1968 succesrijk gebrouwen werd door de toenmalige Brouwerij Wauters. De nieuwe Goudster is een amberkleurig
bier. Samen met het sociaaleconomiebedrijf De Winning ontwikkelde de brouwerij dan weer een gloednieuwe
blonde tripel: 7PK. Je kan een degustatie bij De Winning koppelen aan een interactieve huifkartocht o.l.v. een
gids. Reserveren kan via: info@pkbier.be of 0476 79 5 8 30.
Meer info:
www.brouwerijanders.be, www.goudster.be, www.pkbier.be
Voor een lekker glaasje witte of rode wijn kan je terecht op Domein Caybergh in Herk-de-Stad. Deze
kleinschalige wijngaard van 1,1 ha is ook elke zaterdag tussen 13 en 19 uur toegankelijke voor het publiek. Vanaf
slechts vijf personen kan je ook een rondleiding aanvragen: 011 34 34 54.
www.decaybergh.com
Een buitenbeentje:
Haspenwood produceert allerlei verrassend producten gemaakt uit appelhout dat jaarlijks massaal gerooid
wordt: houtsnippers voor de BBQ, een rookbier, een theeset…
www.haspenwood.be
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