
Gemeentewapen Schulen – historiek 
 

 
 

 
 

 
 

 

Sconelo, een schrijfwijze voor Schulen in de 12e 
eeuw, kan herleid worden tot “Shoon-lo” wat  
schoon bos of heide betekent. In tegenstelling tot 
het gemeentewapen van Herk-de-Stad ziet men 
hier geen Loonse strepen. 
Schulen maakt wel deel uit van het Land van 
Loon maar is afhankelijk was van de heerlijkheid 
Lummen en van het beroepshof van Vliermaal 
voor gerechtelijke zaken. Zij draagt bij in de 
lasten van het graafschap Loon maar haar 
opeenvolgende heren zijn de meesters van de 
baronie Lummen. Haar bewoners worden 
aanzien als Brabanders. Hierover en over het 
betalen van belastingen ontstonden regelmatig 
twisten tussen de hertog en de graaf van La 
Marc. De Familie Arenberg (wapenschilden links 
boven) kwam uit Heverlee-Leuven. 

 
 
 

 

 

 

 

Uiterst links, het huidig wapenschild van Lummen 
met in het eerste en vierde kwartier het 
wapenschild van Linkhout (links) met het wapen 
van de familie Arenberg, in het tweede een 
verwijzing naar de provincie Limburg en in het 
derde kwartier zien we twee wolven en een 
afgerukte boom, verwijzend naar de 
deelgemeente Meldert. Ook in andere 
gemeentewapens (Scherpenheuvel…) zien we het 
familiewapen van de Arenbergs. 

 
 

De gemeente Schulen ontving bij Koninklijk 
Besluit van 8 december 1952 het wapen van 
Arenberg, dat het eerste en het vierde kwartier 
van Lummen bekleedde of zoals in 
“Gemeentewapens in Belgie1” te lezen staat: 
“Van keel met drie mispelbloemen in het goud, 
doorboord door het veld gebaard van sinopel, 
wat d’Arenberg is. Het schild getopt met de 
hertogelijke kroon van het Heilige Roomse Rijk.”  

                                                           
1 Gemeentewapens in Belgie, Vlaanderen en Brussel, Deel I Vlaanderen A-L  blz 421 



 
  

In 1977 wordt het voorstel van de 
burgemeester van Schulen, baron de 
Moffarts, getekend door Hugo Berden 
ingediend bij de bevoegde instanties. Een 
ietwat gewijzigde, meer gestileerde vorm 
wordt in 1978 goedgekeurd.  
Driekwart is gelinkt aan het Loons verleden 
van Herk-de-Stad, een kwart refereert naar 
het gemeentewapen van Schulen. Dit 
ontwerp heeft maar enkele jaren bestaan. 

 

 
 

 
 

 
 
 

Op 3 december 1984 worden beide wapens 
dan evenredig in oppervlakte gespreid op het 
nieuwe stadswapen. Dit is het stadswapen 
zoals we dit tegenwoordig kennen. 

   
 

 
 

 
Het logo van de bierbrouwerij “De Herck”, 
gevestigd op de Industrieweg in Herk-de-
Stad en operatief sinds 2017 is gebaseerd op 
het gemeentewapen van Schulen. 
 

 

 


