
Gemeentewapen van Herk-de-Stad - historiek 
 

 

 

De geschiedenis van Limburg – 
waar op school geen of nauwelijks 
aandacht aan is besteed omdat onze 
provincie sinds de verdeling van het 
Rijk van Karel de Grote van “Duitse 
afkomst” is – ziet er specifiek anders 
uit dan het overige deel dat we nu 
“Vlaanderen” noemen. 
100 jaar na het overlijden van Karel 
de Grote, is een lappendeken in het 
oosten van het land in handen van 
de Graven van Loon, met als 
hoofdplaats Borgloon. (= burcht van 
de graven van Loon).  De huidige 
vormen van onze provincie zijn 
daarin al herkenbaar. De vlag van 
de provincie Limburg verwijst er 
ook naar. (boven links)Vanaf de 10e 
eeuw krijgen sommige 
gemeenschappen stadsrechten en 
krijgen de naam “Goede Steden”. 

 
 

Lodewijk II, Graaf van Loon, 1215 1232 

 
 

 

 
 

Arnold V, Graaf van Loon 1250  Locatie burcht Borgloon 

 

  
 

Herk-de-Stad wordt een eerste keer 
vermeld in 1107. Het wapen van de 
graven van Loon = 10 horizontale 
strepen, afwisselend geel en rood 
(goud en keel in de kleuren van de 
heraldiek), vanboven beginnend 
met geel, wordt het stadswapen van 
deze steden.  
Links het wapen van de graven van 
Loon, rechts het zegel van de 
schepenbank van Herk-de-Stad uit 
1188. Dit is voor ons het ouds 
gekende zegel van het stad. 

 Om hen onderling te onderscheiden 
worden ze aangevuld met een 
plaatselijk symbool. Voor Herk-de-
Stad wordt dit Sint-Martinus. 



 
 

Het zegel van de schepenbank van 
Herk-de-Stad uit 1230, wordt 
ongeveer ongewijzigd gebruikt tot 
bij de gemeentefusies van 1977. 

 

 
 

 

 

Om al deze stadswapens uit elkaar 
te houden werden er boeken met de 
stadsheraldieken aangelegd. Links 
is het boek dat in de stadsarchief 
van Luik bewaard wordt. Na het 
Land van Loon, ging het stuk 
“Limburg”, door uitsterven van de 
graven van Loon over naar het 
Prins-bisdom Luik. Het archief van 
het Land van Loon is daarom ook in 
Luik te vinden. Herk wordt op dat 
ogenblik Vijsherck geheten. In de 
loop der tijd is de naam van onze 
stad verscheidene keren veranderd: 
Herke (1252,1280,1420), Westherke, 
West-Herk (1267) Wustherk, Wust-
Herk (1349) Vust(h)eherke, 
Vuysherk, Vijsherck,  Wuestherck 
(1913), Herck-la-Ville, Herk-de-Stad 
Onze huidige naam ‘Herk-de-Stad’ 
is een vertaling van Herck-la-Ville, 
een benaming die Napoleon ons 
gaf. Men zegt omdat de Fransen 
“Wuestherk” niet konden 
uitspreken en om ons te 
onderscheiden van Sint-Lambrechts 
Herk dat  men tot dat ogenblik ook 
Moosherk heette. 
 
Het stadswapen Herk-de-Stad, 
goedgekeurd in 18711, vindt men 
terug in opdrukken en stempels tot 
de gemeentefusie in 1977 met de 
deelgemeente Schulen dat ook een 
stadswapen heeft. De andere 
deelgemeenten Berbroek, Donk en 
Schakkebroek hebben geen 
gemeentewapen.  

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

                                                           
1 De blazoenering van dit eerste wapen bij koninklijk besluit van 21 augustus 1871, wordt omschreven als 
“Coupé, en chef de gueules au St Martin d'or, en pointe, burelé d'or et de gueules de dix pièces."  



 
  

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 
1978goedgekeurd.  
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. 
In het Ministrieel besluit van 17 
oktober 1986 wordt het stadswapen 
omschreven  als “Gedeeld 1. 
doorsneden a. in keel een Sint-Maarten 
te paard, zijn mantel delend met een 
arme, alles van goud b. gedwarsbalkt 
van tien stukken van goud en van keel 
2. in keel drie vijfbladen van goud, 
doorboord van het veld." 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kleuren van Herk-de-Stad 

 

 

 

 

Vlaggen van een stad of gemeente vertonen 
zelden of nooit het stadswapen. Men heeft er 
soms veel nodig en ingewikkelde designs zijn 
nu eenmaal duurder en moeilijker handmatig 
te naaien of industrieel te produceren dan een 
vlag die louter uit kleurenstroken bestaat. 
Voor Herk-de-Stad is deze – verwijzend naar 
het wapen van loon – geel/rood. In 1984 
worden de kleuren opnieuw bevestigd.   

De kleuren van de 
Herkse voetbalploeg 
daarentegen zijn 
rood/groen. (Vlag uit 
1956, Herk F.C. uit 
1982) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

In 2014 komt er een nieuw logo. Volgens de toen samengestelde 
gemeenteraad is er niets verkeerd met het oude wapenschild maar “zat er 
sleet op”… Een professionele jury koos dit ontwerp  van Piet De Pessemier 
waarvan de kleur in onderlinge overleg met de politieke partijen werd 
gekozen en waarvan de kleur warm groen wordt genoemd.  
De H staat voor Herk-de-Stad. De open deur of poort verwijst naar de 
gastvrijheid, de toekomst en het onderwijs. Het warme groen verwijst naar 
de warme hechte gemeenschap en naar het landelijk karakter van onze stad. 
Het strakke logo refereert naar het stedelijk karakter. Het geheel moet  of 
heeft de uiteindelijke bedoeling om een positief gevoel van dynamiek en 
samenhorigheid op te roepen. 

 


