WELLEN
Langs beemden en bloesems
Routegegevens
Lengte:

9,59 km

Parcours: kleine wegen, wandelpaden en autoluw
Troeven: * Broekbeemd en Grote Beemd
* landschap
* Onzelievehereboom

Start

Samen met jou, als wandelaar, gebruiken landbouwers ook de
plattelandswegen. Ze zijn aan het werk en passeren met
tractoren en machines om hun teelten te bewerken en te
verzorgen. We vragen om een wederzijds respect en tijdig aan
de kant te gaan om hen te laten passeren. Een vriendelijk
gebaar erbij betekent veel voor de andere bestuurder en
maakt een wereld van verschil. Geniet van je wandeling!

Start:

Molenstraat 3 (aan zaal De Meersche)

Parking:

voldoende gratis parking aan de zaal

Signalisatie: * via smartphone met QR-code
* routebeschrijving op deze fiche
* tot 7 mei: pijlen Landelijke Gilden
Een deel van de wandeling is niet buggy- of
rolstoelproof. Bij regenval kan het er modderig zijn.

Met dank aan
Landelijke Gilde Wellen

Routebeschrijving
Vertrek met je rug naar zaal De Meersche naar rechts ‘Molenstraat’. Vlak voor de bocht ga je naar rechts het brugje over richting
‘Broekbeemd’. Vlak na het brugje ga je naar rechts en blijf je het pad volgen langs ‘de Herk’. Volg vervolgens de bocht mee naar links, naar
rechts, naar links en nog eens naar rechts. Daarna zie je rechts een brugje en een bord ‘tot ziens’. Ga over het brugje en steek de
picknickplaats over naar links. Ga links van de huizen naar de straat. Je komt aan op een plein. Steek de straat over en ga naar rechts. Het
gemeentehuis ligt nu aan je linkerkant. Ga rechts naast het gemeentehuis links het pad/de weg in. Je blijft de weg volgen zodat ‘de Herk’
aan je rechterkant ligt. Blijf een hele tijd volgen (je komt voorbij een visvijver aan de rechterkant) tot je aan de grote asfaltweg komt. Steek
over en ga naar rechts. Blijf zo’n 300m volgen tot je links ‘Bamptweg’ kan inslaan. Blijf een hele tijd rechtdoor wandelen. Je bent nu in
natuurgebied ‘De Grote Beemd’. Blijf de weg lange tijd volgen tot je rechts een brugje oversteekt. Ga links en blijf opnieuw de weg volgen
tot je aan de rechterkant een omheinde weide met een paard ziet. Wandel achter de weide naar rechts zodat de weide rechts van je ligt.
Wandel verder. Je bent nu in de ‘Kleinveldstraat’. Wanneer je aan de grote weg komt, steek je schuin over naar links (dus even links en
direct terug rechts) ‘Bosveldstraat’. Blijf deze weg volgen tot je op een aardbeibedrijf aankomt. Ga achter de serres naar links en vervolgens
naar rechts zodat het gebouw links van je ligt. Wandel tot aan de straat en ga rechts, ‘Langenakkerstraat’. Neem vervolgens de eerste straat
links ‘Langenakkerstraat’. Blijf rechts aanhouden op de t-splitsing. Op het einde ga je naar rechts ‘Vinckenroyestraat’. Blijf volgen tot aan de
grote steenweg. Na de Onzelievehereboom steek je de straat over (wees voorzichtig) en ga je naar rechts. Vervolgens neem je de eerste
weg links (betonstroken met graszode tussenin). Blijf volgen en neem de bocht naar rechts. Wandel door tot je terug op een geasfalteerde
straat komt ‘Kukkelbergstraat’. Blijf deze straat volgen. De straat gaat over in ‘Appeystraat’. De straat neemt twee keer een bocht naar links
en vervolgens naar rechts. Aan de t-splitsing met de Blokenstraat ga je schuin rechts de weg/pad in ‘Kerkstraat’. Blijf volgen tot aan de grote
weg. Steek de weg over en wandel richting kerk. Wandel links van de kerk tot aan het einde van het plein. Steek vervolgens schuin links over
aan de horecazaak en ga de ‘Molenstraat’ in. Je bent nu weer aan de start.

Ontdek de route en win !!!
Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten en stuur deze digitaal door naar team.abl@landelijkegilden.be. Elke maand
loten we een winnaar uit voor een pakket hoeve- en streekproducten.
Opgelet: Wij zullen af en toe een foto posten op onze Facebookpagina. Indien je dit niet wil, gelieve dit expliciet te vermelden.
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WELLEN
Langs beemden en bloesems
Enkele hoogtepunten
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1. Broekbeemd

De naam ‘Broekbeemd’ zegt het zelf al: in dit stukje natuur kan het wel
eens nat zijn. Dit natuurgebied ligt in de vallei van de Herk en bevat
inheemse bosjes, knotwilgen, meidoornhagen, maar ook een kalkmoeras.
Dat kalkmoeras (of alkalisch laagveen) is heel zeldzaam. Er zijn ook heel
wat bronnen in het gebied. Het water wordt opgevangen in poelen en
stroomt vervolgens naar de Herk. Het gebied wordt nu onderhouden door
het Limburgs Landschap.

2. De Grote Beemd

Vroeger waren er in het gebied ‘De Grote Beemd’ gemene weides waar
Wellenaren tegen betaling hun vee konden laten grazen nadat de percelen
gehooid waren. Nadien werd het gebied vol geplant met populieren. Nu
probeert Limburgs Landschap in samenwerking met plaatselijke
landbouwers en jagers het gebied te herstellen. Het moerassige gebied
heeft heel wat streekeigen planten en bomen.
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3. Aardbeibedrijf

De familie Royen teelt hier sinds 2005 aardbeien en frambozen. Die
worden op substraat geteeld, in de serre zowel als onder kappen en in de
openlucht. De plantjes worden hier ook zelf opgekweekt. Van begin maart
tot eind december verkopen ze hun aardbeien ook op markten en via
thuisverkoop in automaten.
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4. Onze-Lieve-Hereboom

Deze zomereik dateer van omstreeks 800 en is wellicht de oudste boom
van het land. De boom zou een stamomtrek van 9,58 m gehad hebben.
Hevige stormen hebben de boom heel wat onherstelbare schade
aangebracht. Nu staat enkel de linkerkant van de stam er nog.
De legende vertelt dat de Bokkenrijders hier vergaderden in en rond de
boom. Er zou een holte geweest zijn in de boom die zo groot was dat er
een tafel met vier stoelen in kon staan. Wellen was in de 18de eeuw het
epicentrum van de Bokkenrijders in Zuid-Limburg.

5. Neogotische kapel
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In 1851 werden enkele zuster-Urselinen van het klooster in Tildonk naar
Wellen gestuurd om het basisonderwijs uit te bouwen. Ze richtten er een
school met internaat op. In 1930 telde de school maar liefst 400 leerlingen.
De school verloor aan belang en vanaf de jaren zeventig werden de
kloostergebouwen geleidelijk gesloopt. Eind jaren tachtig werd de rest van
het gebouwencomplex gekocht door de gemeente. De neogotische kapel
(gebouwd in 1899) werd bewaard. Daar bevindt zich op de
benedenverdieping nu de bibliotheek. De kapel zelf kan gebruikt worden
om burgerlijke huwelijken te voltrekken. De rest van het gebouw sluit aan
bij het ontmoetingscentrum waar bijeenkomsten en vergaderingen worden
georganiseerd. De decoratieve schilderingen op plafonds en muren en de
kleurrijke glas-in-loodramen zijn een prachtig stukje erfgoed.

Zin om ook onze andere Beter Buitenwandelingen te ontdekken? Bezoek onze website
https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten of onze Facebookpagina ‘Beter Buitenwandelingen’.
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