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Net ten zuiden van de Belgische stad Hasselt ligt het dorpje Sint-Lambrechts-Herk. Tijdens deze 
gemakkelijke wandeling wandelt u over graspaden door de Mombeekvallei. Via mooi pad en veldweg komt 
u in het dorp Alken, bekend van de bierbrouwerij. Daarna loopt u door weilanden langs het beekje de 
Kleine Herk, Via de Mombeekvallei loopt u weer terug naar Sint-Lambrechts-Herk.  Na de wandeling kunt u 
ook nog een bezoekje brengen aan het vlakbij gelegen Hasselt, de hoofdstad van Belgisch Limburg.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,03 km  2.25 uur  23 m  51 m 

 

http://www.wandelgidslimburg.com/
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Startadres: Brasserie Het Portoal, Sint-Truidersteenweg 562, Sint-Lambrechts-Herk  (Hasselt).  
Tel:0032-11597437.  Rechts naast de brasserie is een kleine parkeerplaats. Als u links van de brasserie de straat 
inrijdt, komt u op een grote parkeerplaats, navigatie: de Berlaymontstraat 20. 
  

 
 

1066. SINT-LAMBRECHTS-HERK  11 km 
 
1. Met uw rug naar de ingang van de brasserie 
gaat u R omhoog. Meteen na huisnr. 558 gaat u R 
met even verder links van u de parkeerplaats. 
Negeer zijwegen en loop RD (Paenhuisstraat). U 
loopt onder het spoorwegviaduct door van de 
spoorlijn Hasselt – Sint Truiden.  Negeer twee 
zijwegen links. Aan de T-splitsing gaat u R 
(Steenberg) omlaag. Loop links van de weg. 
Steek bij verkeerslichten via de oversteekplaats 
de drukke doorgaande weg Hasselt – Sint Truiden 
over en loop RD omhoog richting Wimmertingen 
Tegenover huisnr 51 gaat u R (Steenberg 58-60) 
over de smalle asfaltweg. Bij huisnr. 58 wordt de 
asfaltweg een veldweg, die meteen naar links 
buigt. Let op! Meteen daarna, waar de veldweg 
naar rechts buigt, loopt u RD over het brede 
graspad langs de hoge haag. Het graspad maakt 
twee haakse bochten. Aan de asfaltweg  gaat u R  
omlaag.   
 

2. Voorbij de woning met de vele taxushagen 
steekt u beneden via brug de Mombeek over. Ga 
nu meteen L (geel-rood) over het graspad met 
links van u de beek. U loopt  nu door de 
Mombeekvallei. Volg nu het graspad bijna 900 m 
RD langs de beek. Aan de 3-sprong bij 
picknickbank gaat u R (rode pijl/groene driehoek) 
en even verder steekt u via bruggetje de Oude 
Molenbeek. Loop dan RD over het vlonderpad en 
loop vervolgens RD over het graspad. Via 
klaphekje komt u in een boomgaard en loop dan 
RD (rood/groen) met links van u een 
meidoornhaag. Via volgend klaphek verlaat u de 
boomgaard en ga dan R (rood/groen) over de 
veldweg. Aan de 3-sprong bij asfaltweg gaat u R 
(rode pijl) over de veldweg met links van u een 
greppel. De veldweg buigt naar links (rood) en 
wordt een graspad. Negeer zijpaadje rechts.   
 

(Circa 50 m voordat u aan een T-splitsing komt, kunt 
u R een paadje inlopen naar een mooie bosvijver).   
 

Aan de T-splitsing gaat u L (rood) het smalle 
grindpaadje, gelegen tussen akkers, omhoog. 
Boven aan het eind van het smalle pad gaat u R 
over de  betonplatenweg.   
 

3. Aan de T-splitsing gaat u L over de smalle 
asfaltweg. Aan de volgende T-splitsing bij 
fietsknooppunt 144 gaat u R. Meteen daarna gaat 
u L (Sassenbroekstraat/fietsroute 146). Voorbij 
huinr. 33 gaat u R over de veldweg met rechts 
een grote fruitloods en volg dan RD de veldweg 
door de laagstamboomgaard. De veldweg wordt 
een asfaltweg. Aan de voorrangsweg in het dorp 

Alken gaat u L.  Neem dan de eerste weg R 
(Hakkeveldstraat). Negeer doodlopende weg 
links.  Bij huisnr. 72, waar de asfaltweg naar 
rechts buigt,  gaat u L over het klinkerpad. 
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L met 
rechts het gazon.  Aan de volgende 3-sprong gaat 
u RD en loop dan bij huisnr. 21 RD over de 
asfaltweg. Voorbij huisnr. 28 gaat u R over het 
klinkerpad. U passeert even verder links een 
speelveld met picknickbank. Negeer asfaltweg 
rechts. Aan het eind van het klinkerpad gaat u L 
over de asfaltweg.  Voorbij huisnr. 37 gaat u aan 
de 3-sprong R (Hakkeveldstraat 33 -35 A). Aan de  
voorrangsweg gaat u R.   
 

4. Vlak voor de brug over de Kleine Herk gaat u R 
(rode pijl/geel-rood) over het graspad.  
 

Als u hier RD loopt langs de brouwerij dan komt u na 
200 m aan de een kruising bij brasserie Het Moment, 
een mooie pauzeplek met terras Woensdag gesloten. 
Voor u ziet u de grote bierbrouwerij  Alken-Maes.  Ze  
ontstond officieel in 1988 als gevolg van de fusie van 
de brouwerijen Maes en Christal Alken. Ze is nu de 
tweede grootste brouwerij van België. Sinds 2008 
maakt de brouwerij deel uit van de Heineken groep). 
 

Via klaphek volgt u het pad RD met links van u de  
Kleine Herk. Op de hoek van de afrastering loopt 
u RD (rood/geel-rood) over het brede graspad met 
links het beekje. Voor de bosrand buigt het 
graspad naar rechts. (U verlaat hier het beekje). 
Even verder steekt u het bruggetje over en ga dan 
schuin L (rood/geel-rood) door het weiland.  
Voorbij picknickbank volgt u RD (rood/rood-geel) 
het brede graspad gelegen tussen twee  
afrasteringen. Bij zonnepanelen loopt u RD over 
de parkeerplaats.  
 

5.   Aan de doorgaande weg  gaat u R. .Neem nu 
de eerste weg L (Oftingenstraat). Aan de 3-sprong 
bij vakwerkhuis gaat u RD over de doodlopende 
weg. Tegenover huisnr. 20 gaat u  L (rode pijl) 
over de veldweg.  Bij groot aardbeienveld (2018) 
buigt de veldweg naar rechts en wordt een gras- 
bospad. U loopt hier weer door  de 
Mombeekvallei. Voorbij zitbank steekt u via  
vlonderpad een moerasgebied en de Oude 
Mombeek over. Voorbij infobord “de 
asymmetrische vallei” gaat u aan de T-splitsing R 
over het brede graspad met links de Mombeek. 
Volg nu circa 750 m het brede graspad RD. Na 
400 m gaat u aan de 3-sprong bij zitbank verder 
RD (rode pijl) met nog steeds links de Mombeek.  
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6. Aan de asfaltweg steekt u L via de brug de 
Mombeek over en loop dan RD (gele/rode pijl) de 
asfaltweg omhoog.  (Hier heeft u al gelopen). 
Voorbij huisnr. 24 gaat u  L over de veldweg, die 
een graspad wordt dat twee haakse bochten 
maakt. Aan de veldweg gaat u RD en meteen 
daarna gaat u R over de asfaltweg langs huisnr. 
58.  Aan de doorgaande weg gaat u L omlaag. 
Steek aan de rechterkant via de oversteekplaats 
weer de drukke doorgaande weg over en loop RD. 
Aan de  3-sprong gaat u L (Paenhuisstraat). 
Negeer zijwegen en u loopt weer onder het 
spoorwegviaduct door. Negeer zijwegen en loop 
bij de grote parkeerplaats RD met rechts van u de 

parkeerplaats. Aan de voorrangsweg gaat u L 
omlaag en dan komt u weer bij het beginpunt. 
 

Op het oude kerkhof van de tegenover gelegen St. 
Lambertuskerk (1892-1894) staan enkele grafstenen 
waaronder een oude grafsteen  ter herinnering aan 
de slachtoffers van de Boerenkrieg (5 dec. 1798). Na 
gepauzeerd te hebben bij de brasserie kunt u ook 
nog even naar het vlakbij gelegen mooie Hasselt 
rijden, de hoofdstad van Belgisch Limburg. De stad 
noemt zich ook wel de hoofdstad van de smaak, de 
jeneverstad (jenevermuseum) en de modestad 
(modemuseum).   

 
Auteur: Jos Wlazlo   
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   
 

                                           

 
 

 


