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Op en top lente...
Geniet van de openbloeiende

bloesems tijdens een fietstocht van
25 kilometer in en rond Herk-de-Stad!

Rond 1625, een periode waarin moord, plundering
en geweld door vreemde legers schering en inslag
was, werd de Schans van Schakkebroek gebouwd.

Meermaals zijn de negen gezinnen uit de wijk
Schakkebroek naar de schans moeten vluchten. Het

enige wat momenteel nog rest van de schans zijn
oude documenten, een lichte verzakking van de

opgevulde watergracht en de Terbermenbeek die de
gracht rond de schans van water voorzag.

6.

Het huidige kasteel dateert van 1890 en werd
gebouwd door Hubert van Willigen, toenmalig

burgemeester van Schulen. Dit neorenaissance
kasteel en indrukwekkende kasteelhoeve werden in

2003 als monument beschermd. In het gebied
rondom het Gasterbos ligt ook de Herkantwinning,

een gesloten vierkantshoeve uit de 17de eeuw. 
Het kasteel is niet toegankelijk.
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6. DOMEINBOS MONNIKSHOF

Het domeinbos aan het Monnikshof deed tot
ongeveer 1996 dienst als landbouwgrond. Het
Vlaams Gewest kocht deze gronden aan om de
oppervlakte openbaar bos in Vlaanderen uit te
breiden. Het 26ha grote bos telt naast 65.000

bomen en struiken nu al een heel arsenaal dieren.
De talrijke sloten en een oude meander van de
rivier de Herk maken het een boeiend waterrijk

gebied.
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INFO 3. NONNEKERKHOF
176 234

3.
1. TANKGATEN HARLAZ

195 194

2. KAPEL O-L-V VAN TROOST

Een gratis zakje appels is af te halen aan het VVV-
kantoor 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
bloesemroute, dien je je op het einde van de route
te oriënteren richting het VVV-kantoor. Tegenover
de inrit bevindt zich het eerste aanwijzingsbordje.

 
Veel  fietsplezier!

Ten oosten van de beukendreef in de Harlaz zijn er
enkele rechthoekige zones met een oppervlakte van
ca. 10m², die ruim een halve meter lager gelegen zijn.

Het zijn tankgaten die de Duitse tanks in WOII
moesten beschermen tegen vijandelijk vuur.

De kapel die in de volksmond de 'Boer Geladikapel'
genoemd wordt, werd gebouwd in 1872. De kapel

werd toegewijd aan de O.L. Vrouw van Troost. Jonge
moeders kwamen er met hun kinderen naartoe om
voor hun goede gezondheid te smeken, maar vooral

om ze van het bedwateren te verlossen. Als dank
werd er zout geofferd.

Volksverhaal
Vroeger stond in de uithoek van Schakkebroek de

galg. Veroordeelden werden hier destijds
opgeknoopt. Dat was ook het trieste lot van drie

eerwaarde nonnen, al is niet duidelijk of het
indertijd ging om echte Zusters, dan wel om als

nonnen verklede vrouwen. Alleszins is sedert hun
terechtstelling de buurt in de volksmond beter

bekend als 'nonnekerkhof'.

Het kasteel van Wijer was de verblijfplaats van de
Heren van Wijer en Kozen. De burchttoren werd

tijdens het eerste deel van de 16de eeuw gebouwd
en in 1657 verbouwd. Uit die periode stammen

tevens de kasteelhoeve, de inrijpoort en de woning
af. In 1880 bracht de toenmalige eigenaar tal van

neogotische verbouwingen aan. De huidige
toestand dateert van 1910.
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