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6 DE ZUSTERS URSULINEN

KASTEEL LANDWIJK

18
KM

BLOESEMROUTE
Het classicistische kasteel Landwijk uit de 18de eeuw
werd reeds in de 12de eeuw vermeld. Het kasteel
ligt aan de Gete. Het is een voorbeeld van één van
de vele kastelen van "Schoon volk": industriëlen die
in deze regio menig kasteel bewoonden in de 19de
eeuw. Het kasteel is niet publiek toegankelijk.

Op vraag van deken Claes van Wuest Herk kwamen in
1851 de eerste zusters Ursulinen naar Herk-de-Stad.
Het pensionaat groeide uit tot een instituut voor
middelbaar onderwijs. In de jaren '50 en '60 stonden
deze zusters eveneens in voor de oprichting en
uitbouw van het Sint-Ursulaziekenhuis
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Op en top lente...
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Geniet van de openbloeiende
bloesems tijdens een fietstocht van

BA
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18 kilometer in en rond Herk-de-Stad!

Rustplaatsen:
A. Hondenschool Donk
B. Voetbal KSC Donk
C. Kerkplein Donk
D. Kasteelstraat

Pikkeleerstraat 14
3540 Herk-de-Stad
013 55 38 11
toerisme.herkdestad@scarlet.be

INFO
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CHATEAU D'HAMONT

3 O-L-V GEBOORTEKERK DONK

Een gratis zakje appels is af te halen aan het VVVkantoor van Herk-de-Stad, gelegen aan de
Pikkeleerstraat 14, met het tegoedbonnetje dat
werd uitgedeeld aan de start.
Voor een hapje en een drankje tijdens de route kun
je makkelijk terecht bij de lokale handelaars in het
centrum van Herk.
Wil je na deze tocht graag verder gaan met de
fruitroute, dien je je op het einde van de route te
oriënteren richting fietsknooppunt 195. Daar start
de fruitroute.
Veel fietsplezier!
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KASTEEL DE PIERPONT

Kasteel de Pierpont, nu in gebruik als stadhuis,
dateert uit het begin van de 19e eeuw. Het kasteel is
een laat-classicistisch kasteel dat werd gebouwd
door Johannes Hermans. Aan de oorspronkelijke
woning werd later veel herwerkt en bijgebouwd. De
charme van dit gebouw ligt in de intimiteit van het
open binnenplein met koetshuis - ondertussen
brasserie - en het hoofdgebouw met
mansardedaken en de torens.

In 1771 werd de laatste steen gelegd van deze
kasteelachtige vierkantshoeve. In handen van de
familie Vliegen werd er, naast landbouwactiviteiten,
ook een brandewijnstokerij opgestart. In een latere
fase kwam de hoeve in de handen van de familie Van
Hamont die ze dan in 2013 weer doorverkocht. Sinds
dat jaar fungeert de vierkantshoeve enerzijds als
zorgresidentie en anderzijds als polyvalente ruimtes
voor huwelijksfeesten, vergaderingen...

B&B LA FILLE D'OSCAR

Kort aan de route gelegen, maar toch het vermelden
waard is deze mooie vierkantshoeve gebouwd in
1924. In 2001 werd de hoeve overgenomen door de
huidige eigenares die er, met behulp van vader Oscar,
een prachtige B&B van maakte. Je kunt er niet enkel
overnachten maar evenzeer ontbijten, dineren,
vergaderen, een feestje organiseren...
www.lafilledoscar.be

De huidige kerk werd gebouwd in 1752. Nochtans
bezat de parochie reeds een kerk ter ere van OnzeLieve-Vrouw. Deze lag 1500 meter noordelijker en
had voortdurend te kampen met wateroverlast. In
1940 werd de huidige kerk beschadigd door het
Belgische leger maar is in dezelfde periode ook
weer hersteld. Volgens volksverhalen kwamen de
mensen hier bidden om zwanger te geraken: "voor
een jonk, ga je naar Donk".

STANDBEELD
4 ROBRECHT
VAN HASPENGOUW

Het standbeeld is ontworpen door Caroline Coolen.
Het kunstwerk is in brons gegoten en in
verschillende kleurschakeringen gepatineerd.
Robrecht zit in een knielende houding, wat de
onderdanige ridder symboliseert die zijn bezittingen
wegschenkt. Aan het lange haar en de baart
herkende men in die tijd de edelmannen. Zijn
mantel, wapperend als een glooiend landschap,
verwijst naar Dungo.

