1. DE GROTE WANDELING 4,6 km



We starten de wandeling aan het revalidatiecentrum, Diestsesteenweg 8 te Herk-de-Stad. 
We wandelen tot aan het cafetaria en tegenover de ingang (bergop) van het centrum
wandelen we het kleine straatje door.
We komen aan de Dr. Vanweddingenlaan en houden rechts aan. Juist voorbij de
scholengemeenschap ‘campus Herckerhof’ draai je rechts de Pikkeleerstraat in. Aan het
kruispunt steek je over en ga je naar links langs het water tot aan de ingang van het
Olmenhof . 
Door het park volg je de pijlen en steek je na ongeveer 100 m de St.-Truidersteenweg over.
Je komt dan in het park Harlaz.
Na een wandeling door dit bos steek je opnieuw de St.-Truidersteenweg over en kom je terug
in het park Olmenhof. Je wandelt langs de vijver, het dierenpark tot aan het kasteel de
Pierpont (stadhuis). 
Hier volg je de pijlen die je naar het rusthuis De Bleuk en de wijk Oppum brengen. Je keert
via dezelfde weg terug en na genoten te hebben van de natuurlijke pracht van het park,
wandel je langs de Pikkeleerstraat naar de Dr. Vanweddingenlaan. We stappen verder tot
aan de Diestsesteenweg en houden links aan.
We komen voorbij wzc St.-Ursula (rusthuis). Ongeveer 100 meter verder wandelen we via de
ingang van het revalidatiecentrum naar de tuin. Deze tuin werd aangelegd in samenwerking
met het stadsbestuur en geeft aan de revalidanten de kans om met een rolstoel te leren
rijden. Het is eveneens een prachtig ingericht stukje natuur.
2. DE 4.000-STAPPENROUTE 2,8 km



We wandelen hetzelfde traject () als de grote wandeling, maar nemen de aansluiting naar
rusthuis De Bleuk en wijk Oppum niet. Bij aankomst aan de Dr. Vanweddingenlaan wandel je
terug naar de start en sla je het stuk via wzc St.-Ursula over.
3. DE AANSLUITING MET RUSTHUIS DE BLEUK EN DE WIJK OPPUM 1.1 KM



De bewoners van rusthuis De Bleuk en de wijk Oppum kunnen op een rustige manier tot in
het park Olmenhof wandelen waar ze ter hoogte van de parking aansluiten op de grote
wandelroute.
4. DE 10.000-STAPPENROUTE

WANDEL OP DE VOETPADEN!
VOLG DEZE BORDJES:



In samenwerking met de provincie Limburg werd de wandelroute uitgebreid tot 10.000
stappen. Om de 10.000-stappenroute af te leggen, wandel je eerst de grote wandeling tot bij
terugkomst aan de Dr. Vanweddingenlaan. In plaats van links te houden, steken we de ring
over en gaan naar rechts richting St.-Truidersteenweg. Je volgt de ring tot aan de
Ridderstraat en wandelt deze links binnen. Op het einde van de Ridderstraat ga je via de
markt terug naar de Diestsestraat en sluit aan op de grote wandeling. Op het plan vind je
regelmatig de afstand aangeduid in het ‘aantal stappen’, bv.:
5000

1. REVALIDATIECENTRUM 
Het stadsbestuur van Herk-de-Stad zet zich met vereende krachten achter het nieuwe revalidatiecentrum.
Revalidanten verblijven immers - in tegenstelling tot patiënten in een klassiek ziekenhuis - maandenlang in
het revalidatiecentrum. Ze maken onder begeleiding tochtjes naar de plaatselijke bakker, de groentewinkel,
enz. Symbolisch staat er dan ook op de invalswegen naar Herk-de-Stad een paneel met de slogan
‘revalidanten in goede handen’.
2. PARK OLMENHOF - HARLAZ 
Jean Dieudonné Hermans, boomkweker, landbouwer en gemeenteontvanger van Herk en Berbroek - wiens
grafsteen nu nog voor het kasteeltje ligt - legde hier zijn lusthof aan in 1810. In het park staan nog enkele
bomen die hij geplant heeft. Hij trachtte zeldzame en moeilijk te kweken exotische bomen hier te doen
gedijen door ze op een inlandse onderstam te enten. De namen van de bomen vind je terug op duidelijke
naamplaatjes. Verder vind je er een mooi verzorgde visvijver, dierenpark en minigolfterrein.
3. KASTEEL DE PIERPONT 
Een laatclassicistisch kasteeltje uit de 1ste helft van de 19de eeuw, gelegen in een prachtig Engels park met
een unieke verzameling bomen, beschermd als waardevol landschap sedert 1987. Het koetshuis doet dienst
als taverne. In het kasteel zijn het stadhuis en het VVV-kantoor ondergebracht. In de zijmuur bevindt zich
een arduinen gedenksteen met de wapenschilden van de families van Johannes Alenus en Willebrordus
Hermans. Zij regeerden in de eerste helft van de 17de eeuw samen als burgemeester over Herk-de-Stad. De
steen werd in 1629 gekapt.
4. HET WENDELENMONUMENT 
Dit monument werd ontworpen door de Herkenaar Flor Bruninx naar aanleiding van de viering van de 400 ste
verjaardag van de geboorte van Godfried Wendelen. Het werd uitgevoerd in twee fasen (1980 - 1985) en
gerealiseerd in samenwerking met leerkrachten en leerlingen van het voormalige Technisch Amandina
Instituut, nu campus Amandina gebouw D.
5. HET KLOOSTER 
De kapel heeft een prachtig neogotisch interieur. Als tegenhanger zie je het zeer grote en hoge schoolgebouw (1914) dat verder naar voor springt. Dankzij de Zusters Ursulinen is Herk-de-Stad uitgegroeid tot een
scholenstad met meer dan 3.000 leerlingen. De voormalige residentie van de Zusters is deels ingericht als
rusthuis: wzc St.-Ursula.
6. GEMEENSCHAPSCENTRUM “DE MARKTHALLEN” 
De oude gemeenteschool en voormalige gemeentehuis werden erkend als beschermd monument in 1983
omwille van hun historisch en architectonisch belang als neoclassicistisch complex. Het geheel werd
verbouwd tot gemeenschapscentrum “De Markthallen”. Aansluitend vind je er de bibliotheek.
7. SINT-MARTINUSKERK 
Een deel van de Sint-Martinuskerk dateert nog uit de 17de eeuw, maar haar uitzicht wordt vooral bepaald
door de verbouwing van het midden van de 19de eeuw. De Sint-Martinuskerk is een decanale kerk, beschermd sinds 1983 en prachtig gerestaureerd in 1993-1994. Het is een bezienswaardige basilicale kerk met
verschillende herkenbare bouwstijlen. De kerk bezit een rijk meubilair. Jaarlijks op 11 november wordt St.Maarten gevierd met een lichtstoet en vuurwerk.
8. HET WENDELENHUIS 
Hier stond waarschijnlijk de wieg van de priester-astronoom Godfried Wendelen, internationaal beroemd
geleerde van zijn tijd. Wendelen werd op 6 juni 1580 in Herk-de-Stad geboren (overleden te Gent op 14
oktober 1667). Het is een classicistisch dubbelhuis, opgetrokken in baksteen en kalksteen. Het huis is
eigendom van de stad sinds einde 1987. Het heeft een grondige restauratie ondergaan en is omgevormd tot
twee woningen die nu bewoond zijn.

Deze wandeling kwam tot stand dankzij de inzet van het
stadsbestuur van Herk-de-Stad en GeHar.
Het is de bedoeling dat de route gebruikt wordt door wandelaars,
personen met rolstoel, kinderwagens, …
De route is rolstoeltoegankelijk en overal gemakkelijk te bereiken.
Er zijn drie afstanden:
 de grote route: 4,6 km
 de kleine route: 2,8 km
 de 10000- stappenroute: 7 km

VOOR INFORMATIE
www.gehar.be
of het secretariaat van dienstencentrum
De Cirkel  013 52 26 64
VU.: College van Burgemeester en Schepenen

