
Dagstapper met kids: Alken, 12km (matig)

Concept: Puur Natuur XL

Route-info: 12km / 17m stijgen / 17m dalen

Moeilijkheidsgraad: Ietsje meer uitdaging voor de kids omwille van de afstand, het terrein blijft vlak en
de goede onverharde paden, mogelijk vanaf 8 à 9 jaar, afhankelijk van de fysieke
conditie

Startpunt: Met de wagen: parking aan de manège, Rijdreef 33, 3570 Alken
Je kan deze wandeling ook starten te Wellen, Dorpsstraat, parking bij/tegenover de
Lidl. De wandeling start dan bij (*)

Eindpunt: Met de wagen: parking aan de manège, Rijdreef 33, 3570 Alken of Dorpsstraat te
Wellen.

Signalisatie: Gebruik de omschrijving en het kaartje

Bezienswaardigheden: Domein Malpertuus, openluchtzwembad, speeltuin

Bevoorrading: Cafetaria bij domein Malpertuus





Routebeschrijving:

Je start aan de rechterzijde van het gebouw, langs de stallingen door, aan de zijde van de rivier “De Herk”. Het is
een overharde weg. Je blijft deze volgen tot je rechtsaf moet draaien over een brug. Vlak na de brug ga je linksaf.
Je neemt de eerste weg linksaf. Ga door het (open) hek en sluit het hek indien niet open (!) Volg de grindweg die
overgaat in een graspad. Dit blijf je de hele tijd volgen tot je op de openbare weg komt. Steek de weg over en
houdt links aan. Je blijft dit pad weer een hele tijd volgen. Je houdt de beek altijd aan je linkerzijde. Je steekt 2
onverharde kruispunten over. Je stapt voorbij aan het infobord en op de openbare weg neem je rechtsaf over het
voetpad.

Je negeert de eerste weg naar links en na de brug over de Herk, ga je dadelijk linksaf. Je stapt voorbij aan een
visvijver en je komt toe in het centrum van Wellen. (*) Op het einde van de parking links staat een infobord. Hier
ga je linksaf, je bent dadelijk opnieuw in het groen. Bij een splitsing van wandelwegen ga je linksaf. Je stapt ook
even langs de Herk (linkerzijde). Je komt toe op een doodlopende weg, draai rechtsaf en neem dadelijk opnieuw
een smal wandelpad rechtsaf.  Na een tijdje wandel je opnieuw langs de Herk.

Net vóór een grote vijver neem je het wandelpad naar rechts. Dit maakt wat later opnieuw een bocht naar rechts.
Blijf dit pad altijd maar volgen zonder af te slaan. Je komt opnieuw toe in het centrum van Wellen. Je gaat linksaf.
Opgelet met het verkeer, gebruik de parking. Op de T-splitsing ga je naar rechts en via het voetpad kan je snel
weer linksaf tussen 2 woningen door. Je passeert eerst een afslag rechts en daarna een afslag links. Je komt toe op
de openbare weg. Hier neem je rechtsaf. Dit is een doodlopende weg.

Je steekt de brug over en slaat dadelijk linksaf door een draaipoortje. Je blijft nu de hele tijd de rand van de Herk
volgen, die aan je linkerzijde stroomt. Je komt voorbij aan de Graethmolen maar je negeert alle afslagen. Wat
verder kom je voorbij aan domein Malpertuus. Er is een klein brugje waarmee je de oversteek eventueel kan
maken. Je komt opnieuw toe op de openbare weg.



Je kan wat afkorten over het gras naar rechts en dan opnieuw oversteken. Je blijft dit pad volgen. Je belandt
opnieuw aan de boorden van de Herk. Wat later passeer je opnieuw aan het hek waar je ben doorgestapt aan het
begin van de wandeling. Vanaf nu is het dezelfde weg terug naar de start.










