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            Busreis Wellen       Lieve 

Internationale Bokkenrijderstocht  -  Zondag 06 juni 2021 

Wellen ligt in het hartje van Haspengouw op zowat 15 km van zowel Hasselt, Sint-Truiden en 
Tongeren. Het dorp Wellen ontstond tussen de 5de en de 7de eeuw toen boeren zich 
vestigden langs de beek 'De Herk'.  De naam Wellen is volgens sommige historici afgeleid van 
het Middelnederlandse ‘welle’, wat bron of put betekent. Anderen beweren dat Wellen een 
verbastering is van het Latijnse ‘villina terra’, wat ‘landbouwuitbating’ betekent. De 
Wellenaren kregen in de 18de eeuw de naam 'Bokkenrijders' op gekleefd als gevolg van de 
legendes waarbij plunderaars en dieven met bokken door de lucht vlogen. Uiteraard gaat het 
er ondertussen in het landelijke Wellen heel wat lieflijker aan toe. Deze naam leeft nog steeds 
verder, onder meer in onze clubnaam.    

Vanaf het vertrekpunt stappen de kortste 
omlopen over verharde wegen naar de 
deelgemeente Vrolingen, waarbij de 
wandelaars passeren langs de stroopstokerij 
van Vrolingen waar al sinds 1843 op 
ambachtelijke wijze peren- en appelstroop 
wordt gemaakt. Via rustige dorpswegen, waar 
regelmatig een glimp wordt opgevangen van 
het typische Haspengouwse landschap met 
aanplantingen van fruitgaarden wandelen de 
korte afstanden terug richting het centrum 
van Wellen.  

De langere afstanden duiken vlak na het vertrek meteen het groen in en stappen via het 
natuurgebied 'De Broekbeemd' richting de deelgemeente Herten. Het natuurgebied 'De 
Broekbeemd', gelegen net op de grens tussen droog Haspengouw in het zuiden en vochtig 
Haspengouw in het noorden, herbergt enkele zeer zeldzame en waardevolle stukken natuur, 
waaronder een uniek stukje alkalische laagveen en enkele bronrijke gebieden. Daarnaast 
kunnen de wandelaars, met wat geluk, kennismaken met de Schotse Hooglandrunderen die 
instaan voor het natuurlijke beheer van het natuurgebied. De wandelaars zetten hun toch via 
rustige veldwegen verder richting de Berlingen, waar de Sint-Agathakerk strak boven het 
kleine maar gezellige dorpscentrum uittorent. Vervolgens klimmen (relatief gesproken dan 
toch) de wandelaars naar het hoogste punt van Wellen, waar ze vanaf het gehucht 
Oetersloven, met zijn barokke kapel en naburige monumentale vierkantshoeve 
'Canadawinning' op zowat 83 m TAW genieten van een weids uitzicht. Bij mooi en helder weer 
steekt in de verte het Kempisch bosgebied met zijn kenmerkende mijnterrils  af aan de 
horizon. Nagenietend van het uitzicht, daalt de weg richting alweer naar een volgende 
deelgemeente van Wellen, namelijk Ulbeek. Via landelijke veldwegen en langs peer- en 
appelgaarden doorkruisen we verder het Wellense landschap om uiteindelijk via het tweede 
Wellense natuurgebied, De Grote Beemd, terug het centrum van Wellen te bereiken, waar het 
uitzicht op de Sint-Jan-de-Doperkerk en de Neogotische kapel het eindpunt van 
de wandeling aankondigen.Wij hopen u en uw clubleden een mooie wandeling aan te kunnen 
bieden, waarbij we steeds trachten om een zo aantrekkelijk en gevarieerd mogelijk parcours 
aan te bieden doorheen het landelijke Wellen.  Daarnaast zullen ook de belangrijkste 
cultuurhistorische bezienswaardigheden van Wellen op onze tocht niet ontbreken. 

  


