
De 10 wandelroutes zijn verdeeld over 2 netwerken van 5 routes die verbonden zijn
met 2 verbindingstukken
( symbool : bruine zeshoek)

Bezienswaardigheden en andere aandachtspunten op de routes

# Route oranje vierkant  (4,5 km) : op deze route kom je langs het zogenaamde “Ulbeek bos” - een prachtig stukje natuur.

# Route oranje cirkel (4 km) : hier kom je langs Oetersloven kapel : een zeer mooie Mariakapel die in de huidige vorm dateert vanuit de 17 de eeuw.
Het is een bedevaartskapel die ook door vele jeugdige personen en moeders wordt bezocht. Meer info over deze kapel vind je in de gratis brochure
die je kan verkrijgen bij de toeristische dienst van Wellen. Ook kom je langs de achterkant van het kasteel van Trockaert, dat jammer genoeg niet
kan bezocht worden ( privé eigendom).

# Route rode cirkel (8,5 km) : ook op deze wandelroute  kom je langs Oetersloven kapel. Dan gaat de route over op het grondgebied van Borgloon waar
je langs het Kasteel van Rullingen komt. Bezoek zeker het park. Hier is mogelijkheid tot verpozen in het Jachthuis. Bij de terugtocht kom je door de
“moordkuil”, Wellens bekendste holle weg.

# Route rood vierkant (6,5 km) : vanuit Ulbeek kom je in het Wellens gehucht Russelt en ga je zo de “Grote beemd” in, een prachtig natuurgebied aan de
Herk. Verder kom je langs recreatiedomein Maupertuus en de vroegere molen “ Graetmolen. Jammer genoeg is er geen molenrad meer en staat deze
vroegere molen en taverne leeg.

# Route oranje zeshoek (4 km) : hier kom je door het gehucht Bos en ga je zo de Grote Beemd in en kom je via de oever van de Herk weer in het
dorpscentrum.

# Route blauwe cirkel (4 km) : op  deze route kom je langs de Stroopstokerij van Vrolingen, de enige nog actieve ambachtelijke stroopstokerij van België.
Zeker de moeite waard voor een bezoekje.

# Route oranje rechthoek (5 km) en oranje driehoek (5 km) : vertrekkend vanuit Wellen centrum ga je via de Molenstraat langs de oude molen naar de
Broekbeemd, een beschermd natuurgebied met hooglandrunderen. De oranje driehoek brengt u ook langs de stroopstokerij van Vrolingen.

# De overige routes zijn zonder specifieke bezienswaardigheden, maar ook zeker de moeite waard omwille van de mooie natuur.

Wandelroutenetwerk“ Bokkerijdersroute”

Het wandelroutenetwerk in Wellen bestaat uit 10 wandelroutes gaande van 3,5 km tot 10
km, die onderling combineerbaar zijn.
U kan dus probleemloos overschakelen van de ene naar de andere wandelroute en zo de
totale lengte van uw wandeling zelf bepalen.

De wandelroutes lopen deels over de gewone weg en deels over veldwegen.
De veldwegen zijn meestal goed begaanbaar maar best zorgt u toch voor stevig, water-
dicht schoeisel.

De mountainbikeroute “ De Bokkerijders” loopt voorname-
lijk tussen de typische Haspengouwse boomgaarden en
fruitplantages, die vooral in de bloeiperiode idyllisch mooi
ogen en door prachtige holle wegen, over landelijke paden
en veldwegen met eveneens enkele mooie weidse panora-
mische vergezichten. Het parcours is afwisselend vlak en
golvend met enkele steile beklimmingen.
Het is doorgaans goed berijdbaar maar kan er tijdens de
natte seizoenen, vanwege de gekende Haspengouwse
leemgrond, zwaar bijliggen.

We vertrekken aan de gemeentelijke sporthal en volgen de rode
bewegwijzering langsheen de wijk Kukkelberg. Vervolgens doen we heel
even de buurgemeente Kortessem aan. Hier zien we de eeuwenoude
holle O.L. Hereboom, die volgens de legende als vergaderplaats diende
voor de vroegere Bokkerijders.

Via het Bosveld en tussen de plantages en velden door bereiken we
vervolgens het openluchtzwembad “Maupertuus”.

Door het Russeltveld fietsen we dan geruime tijd op de grens Wellen-
Alken richting Ulbeek. Hier vangen we in de verte aan onze linkerzijde
een glimp op van de vermaarde, nog in volle uitbating zijnde Bos-
winning, een voorbeeld van een Haspengouwse vierkantshoeve.
Na enkele korte ommetjes over de gehuchten Beurs, Gippershoven en
Tereyken beginnen we de klim richting Oetersloven (9).

Amper enkel honderden meters verder, op het hoogste punt van Wellen
( 80 m boven de zeespiegel) zien we opnieuw een kast van een
vierkantshoeve : de Canadawinning (8).
Vanaf hier dalen we via de zogenaamde Moordkuil en maken daar een
lus. We volgen nu de blauwe lus en klimmen langs een prachtige, steile
holle weg naar het plateau van Oetersloven.
Vervolgens gaat het in dalende lijn via Berlingen naar het kasteel van
Rullingen (12).

Dan komen we opnieuw even op de rode lus en langs de kortste
(veld)weg rijden we richting Herten, met zijn honderd inwoners één van
de kleinste dorpjes van België.
Vervolgens schakelen we terug naar de blauwe lus en via een mooie
holle weg fiesten we richting Borgloon waar we even de grens over-
schrijden om dan via het Loonerveld het gehucht Vrolingen te bereiken.
Even verder komen we voorbij de ambachtelijke stroopstokerij van
Vrolingen en langs het wachtbekken, dat aangelegd werd in een natuur-
lijke vallei en dat Wellen bij hevige regenval voor overstroming moet
behoeden.

We vatten de terugtocht aan, richting Sporthal. Ondertussen zijn we
opnieuw op de rode lus aanbeland.

Fietsroute

“ De Bokkerijders achterna”

(1)  Kerk St-Jan de Doper

Het kerkgebouw is een mengeling van
romaanse, gotische en neogotische
bouwkunst. Het oudste gedeelte met de
romaanse toren, dateert van 1172, is 35
meter hoog en 9 meter breed. Het
klokkenhuis wordt bereikt via een trap
verborgen in de meterdikke muur. In de
15de eeuw vernieuwde men het koor en
de linker zijbeuk en de twee kruisbeuken
werden gebouwd tussen 1492 en 1522.
De rechter zijbeuk dateert van 1550. De
St-Janskapel aan de zuidelijke zijde
dateert van het einde van de 16de eeuw.

De vensters in de noordermuur dateren uit de 19de eeuw. Deze ver-
schillende bouwfasen hebben ertoe geleid dat men een grote verschei-
denheid van van gewelven, pijlers en bogen kan waarnemen.

(2) Neogotische kapel

De Ursulinnenkapel behoorde tot
een schoolcomplex van de
congregatie de Ursulinnen, die in
Wellen  vormend onderwijs voor
meisjes verrichtte. De gebouwen
werden  anno 1899 gebouwd en
de kapel is geïnspireerd op de
gotische bouwstijl.
Vanaf 1975 werd het school-
gebouw geleidelijk gesloopt en ontmanteld, enkel de neogotische kapel
bleef bewaard.
Vroegere foto’s van het klooster kan u bekijken op de website :
www.wellen.be

(3) Stroopstokerij Vrolingen

De stroopstokerij werd opge-
richt in 1843. Op een bepaald
moment werkten er niet minder
dan 8 werknemers in vaste
dienst. In de jaren 60 raakte het
bedrijfje in de problemen. Het
kon toch draaiende gehouden
worden en momenteel zit de

stokerij van Johny en Ivo Bleus - de vijfde generatie stroopstokers- weer
lekker in de lift. De stroopstokerij is gratis te bezichtigen na afspraak :
012/74.29.57                         Meer info : www.stroopvrolingen.com

(5) Wellenmolen

Het huidig molenhuis dateert
uit 1775 en is samen met het
20ste eeuwse woonhuis onder
één zadeldak verenigd. Alhoe-
wel reeds sinds 1973 buiten
werking is de molen nog
steeds maalvaardig en maakt
ze deel uit van het Vlaams
industrieel erfgoed. Technisch
gezien is de Wellenmolen een graanwatermolen van het onderslagtype
met een molenrad van 5 meter doosnede. Bij één omwenteling (ca. 6
seconden bij normaal debiet) van het molenwiel draait de molensteen
twaalf  keer rond. De Wellenmolen is uitgerust met twee koppels stenen.

De Broekbeemd ligt in de vallei
van de Herk, tussen de
dorpskom en de deelgemeente
Herten.
De Broekbeemd is voor
iedereen toegankelijk. Ze
wordt begraasd door
hooglandrunderen.
Het educatief-recreatief
medegebruik is een bewuste
doelstelling van de beheerders.
Maar denk eraan, je bent te
gast in een natuurgebied : wees rustig en vervuil het niet.

Arthur Hayen begon in 1891 aan
de bouw van een, voor die tijd
enorm moderne brouwerij met de
naam “St Rochus”. In de jaren
twintig  werkten er een veertigtal
mensen.  De productie stopte in
1936.
Momenteel zijn de woongedeel-
tes van de brouwerij in privé-
handen. De mouttoren met

aanpalende gebouwen werden aangekocht door de gemeente Wellen.
Het Wellens museum “Ulbeca” is gevestigd in dit cultureel erfgoed.

(9) Oetersloven  kapel
(O.L.V van Zeven Smar-
ten)

Wellen telt een 30-tal
kapellen, maar de kapel van
Oetersloven is met grote
voorsprong de origineelste.
De oorspronkelijke kapel
van Oetersloven werd
gebouwd in opdracht van de
Heer van Berlingen bij zijn

terugkeer van een kruistocht naar het Heilig Land, de huidige barokke
kluiskapel dateert uit de 17de eeuw. Het piëtabeeld dateert uit 1423, het
jaar waarin de kapel werd toegewijd aan OLV van 7 Smarten.
In de loop van de 18de en 19de eeuw bewoonden een tiental kluizenaars
de bijgebouwde kluis. Zij onderhielden de kapel en zorgden voor onder-
wijs en opvang van de bedevaarders, vooral boeren die er Gods zegen
gingen afsmeken voor hun veestapel, maar ook andere mensen die
gingen bidden voor een goede gezondheid.
De kluis werd in 1894 afgebroken maar de bedevaarders komen nog
altijd, ook al zijn ze in aantal verminderd.
Op 1 mei wordt er een decanale gezinsbedevaart naar Oetersloven
georganiseerd en elke zaterdag en zondagavond wordt er een mis
opgedragen.

Voor de liefhebbers van kapellen is er een kapellentocht uitge-
stippeld die u langs alle Wellense kapellen brengt.
Deze brochure is gratis verkrijgbaar bij de dienst Toerisme

(8) Canadawinning Ulbeek

De Canadawinning, een zeer
mooie vierkantshoeve bevindt
zich in het Oeterslovenveld.
Wellen telt nog enkele andere
mooie vierkantshoeves, zoals
de Boswinning en de Borg-
winning
( wandelroute oranje vierkant)

Het 40 ha. groot natuurgebied

(6) De Broekbeemd

(12) Kasteel Rullingen
       (grondgebied Borgloon)

Rondom het Maaslands-
renaissancekasteel van 1640
kan je op ontdekking in de
Engelse landschapstuin (14 ha)
met wijngaard en hoogstam-
boomgaard. Het complex is
ingericht als hotel-restaurant.

(11) St-Agathakerk Kerk
Berlingen

Kerk met neoclassicistische
toren en neogotisch gebedshuis.
Gebouwd op een genivelleerd en
deels artificieel opgehoogd
“terras” (o.m. het kerkhof).
Vanaf dit kerkhof heb je een
fraai uitzicht op de Herkvallei en
het kasteel van Rullingen

(13) Sint-Lambertuskerk
Herten

Het kerkje van Herten boeit en
scharmeert in velerlei opzichten :
een aantrekkelijke landschappe-
lijke ligging op de steile helling
van de Herkvallei, een rustig
landelijk decor met weilanden en
vakwerk op de aanpalende
percelen en een ietwat myste-
rieuze bouwstijl (classiserende barok ?).

Meer info omtrent Wellen en zijn bezienswaardigheden vindt u
terug in de Geo-Gids Wellen, te koop bij de dienst Toerisme

(7) Oude brouwerij Hayen

Het Haspengouws dorp in het
Openluchtmuseum van Bokrijk
is gebaseerd op het uitzicht
van de dorpsdries van Ulbeek
in 1844.
In 1846 woonden rond het
dorpsplein enkele invloedrijke
families. Hun huizen behoorde
dan ook tot de betere van het
dorp. Het merendeel van de
bevolking woonde echter in eenlagige vakwerkhuisjes van het één- of
tweekamertype.
Pas vanaf de tweede helft van de 19de eeuw werden de lemen vullingen
en de strooien daken systematisch door bakstenen gevels en Vlaamse
pannen vervangen. Niettemin zijn er nu nog steeds tientallen herinnerin-
gen aan het nostalgisch vakwerk van vroeger bewaard gebleven.

(7) Historisch Dorpsplein Ulbeek

Mountainbikeroute“ Bokkerijders”

De fietsroute “De Bokkerijders achterna”
(+/- 26 km) brengt u langs de plaatsen die iets te

maken hebben gehad met de legende van de
Bokkerijders.

De fietsroute “ De Bokkenrijders achterna”
kan u gratis verkrijgen.

Tel 012/670.710  e-mail : toerisme@wellen.be




