Geografische dorpsstructuur Herfelingen
De dorpskom van Herfelingen en de Steenweg op Asse, die overeenkomt met het
tracé van de Romeinse heirbaan Asse-Bavai, zijn gelegen op de smalle
waterscheidingskam tussen het Dender- en Zennebekken. Vanaf dit interfluvium
kan je dan ook, op meerdere plaatsen en naar alle windrichtingen toe, genieten
van prachtige panoramische zichten. Het regenwater dat terecht komt ten westen
van deze rechtlijnige steenweg vloeit via de Ketelbergbeek en de Schiebeek naar
de Mark en vervolgens naar de Dender. Ten oosten van de Steenweg op Asse zorgt
de Rasbeek voor de ontwatering. Dit beekje vloeit ter hoogte van Pepingen in de
Zuunbeek, een zijriviertje van de Zenne.
Deze specifieke interfluviumligging, samen met de aanwezigheid van talrijke
bronnen, activeert de erosie en resulteert in een sterk versneden en heuvelend
landschapsbeeld. Door regressieve erosie van twee bronhoofden, die de kamlijn
langs twee kanten aantasten, is het interfluvium tussen het Zenne- en
Denderbekken ter hoogte van de Hondsberg reeds tot +60 meter verlaagd. Vanaf
het kerkhof aan de Sint-Niklaasstraat heb je een uitzicht op deze reliëfvorm die
men in het morfologisch vakjargon een "zadel" noemt. Het hoogste punt van
Herfelingen ligt op ca. +86 meter nabij het gehucht Ter Linden in het zuidoosten.
Het laagste punt, dat zich uiteraard in de vallei van de Schiebeek situeert, ligt op
amper +32 meter. De hellingen kunnen plaatselijk vrij steil zijn, zoals in het
bronamfitheater van de Ketelbergbeek ten westen van de dorpskom, en vooral in
het beboste zijvalleitje van de Rasbeek ter hoogte van de Mottenbergstraat. Door
de grote aanwezigheid van beekdalen en de intense versnijdinggraad van het
landschap vertoont het agrarisch bodemgebruik momenteel een duidelijk
overwicht van weilanden op akkers.
Op demografisch vlak wordt Herfelingen sedert het begin van de 19de eeuw
geconfronteerd met een stelselmatig en bovendien geenszins geringe afname van
het aantal inwoners. In 1801 was het met zijn 2912 inwoners een van de meest
bevolkte dorpen van het zuidelijk Pajottenland. Thans is dit aantal gereduceerd
tot nauwelijks 1100 mensen! De woningbouw is hoofdzakelijk geconcentreerd in
de dorpskom (Sint-Niklaasstraat) en verder onder de vorm van lintbebouwing langs
de Molenstraat en de Steenweg Asse. In vergelijking met Herne blijft de
verspreide hoeve- en woningbouw langs de overige straten eerder beperkt. Ook
vertoont het straatbeeld minder nieuwbouw.
Niettemin tref je, vooral in de nabijheid van de dalletjes en de bronnen, diverse
landschapsbepalende kwadraathoeven aan. De meest imponerende zijn het Hof
ter Hagen en de Hoeve Deleener. In het kleine Herfelingen, dat kennelijk met
ontvolking bedreigd is, zijn tenslotte diverse bedrijven en KMO's gevestigd. Het
betreft hoofdzakelijk het vervaardigen van bouwmaterialen, betonwerken,
bouwondernemingen, een melkerij, carrosseriebedrijven, garages en de verkoop
van
landbouwmachine.

