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Vandaag wandel je door een deel van Haspengouw, meer bepaald door ‘nat’ Haspengouw.  Wie 
‘Haspengouw’ zegt, denkt aan fruit, maar er is onderweg veel meer te zien dan alleen maar appel- en 
perenbomen.  In de tekst wordt met een cijfer verwezen naar de ACHTERGRONDINFO die achteraan is 
toegevoegd. 
Veel wandelplezier! 
 
Je verlaat het binnenplein van Mariagaarde (zie INFO 2) en steekt de rijbaan over. Je wandelt de Beekstraat 
in met de kerk van Hoepertingen (zie INFO 1) links van je; zo volg je de geel-rode tekens van de streek-GR 
Haspengouw.  Negeer een wegje vlak achter de kerk en wandel verder met links van je een kleine parking.  
Meteen voorbij die parking ga je linksaf de Smisstraat in.  Je komt op een kruispunt met de 
Bergstraat/Hoepertingenstraat. Op de hoek rechts is een Sikh-tempel (zie INFO 12).  
 
Je mag daar rustig binnen een kijkje gaan nemen, waarbij je zeker een drankje wordt aangeboden; je kan 
dit ook doen aan het einde van je wandeling. 
 
Steek de Hoepertingenstraat over en wandel verder door de Smisstraat tot bij café ’t Jagershof. Net voor 
dat café ga je rechtsaf een smal wegje op. Je komt op een asfaltbaantje (Truierweg) en gaat daar naar 
rechts en dan meteen links en nog eens links, de Warandestraat in (asfaltbaantje).  Bij een garage van 
New-Holland steek je een bredere rijbaan over en wandel je de boomgaarden in (zie INFO 3): ongeveer 50 
m op asfalt en dan op een brede veldweg, die je blijft volgen in een bocht naar links. Negeer een veldweg, 
die van rechts komt. Wat verder negeer je opnieuw een veldweg, die van rechts beneden komt en blijf je 
rechtdoor gaan. 
 
Je komt aan een asfaltbaantje en daar ga je rechtsaf met een kapelletje links van je; je wandelt zo in de 
richting van fietsknooppunt 149. Waar je Berlingen binnenkomt ga je niet rechtdoor verder op een 
betonbaantje, maar linksaf, de bewegwijzering met een rood driehoekje en een blauwe ruit volgend.  Blijf 
op deze brede veldweg wandelen en negeer zijwegen die de boomgaarden inlopen ten behoeve van het 
onderhoud ervan.   
 
Hier en daar zie je in de boomgaarden over rijen bomen een opgerold net gespannen; dat wordt ontrold bij 
dreigend onweer met hagel om plekjes door hagelslag te vermijden op het fruit. 
 
Opgelet: de hiernavolgende beschrijving tot Ulbeek verschilt lichtjes van de ingekleurde route op de kaart. 
Volg de beschrijving en niet de kaart. Waar je links een duidelijke openbare veldweg ziet, neem je deze, in de 
richting van een kapelletje wat verderop. (Even voorbij deze afslag is er een tweede weg naar links die ook bij 
het kapelletje uitkomt). De veldweg gaat over in een asfaltbaan, die je volgt tot in het centrum van Ulbeek. 
Vanaf hier komen beschrijving en kaart weer overeen. 
Ulbeek (zie INFO 9) bezit een mooie 'dries' met rechts de kerk/begraafplaats, voor je de hoeve Wauters en 
tegenover de kerk de Bottelarij. Ga zeker even de kerk in en neem ook wat tijd om de Bottelarij te 
bezoeken of er een stuk taart met koffie of iets anders te proeven. 
Na het bezoek aan Ulbeek keer je via dezelfde straat (Ulbeekstraat) op je stappen terug en blijft deze straat 
volgen tot je voorbij een kapel komt aan je linkerkant. Net voorbij die kapel verlaat je de baan en wandel je 



 

 

rechtdoor op een brede veldweg tot bij een T-splitsing, waar je naar rechts gaat op een veldweg (rechts 
van je een gebetonneerde gracht). Zo kom je al gauw aan een kruispunt met een paal met veel 
wandelwegwijzers.  Ga daar linksaf, richting de blauwe ruit en het rode driehoekje, en volg deze brede 
veldweg die tussen boomgaarden door slingert, deels als mooie holle weg.  
 
In de hoge bermen zie je nogal wat holen van klein wild met onder meer enkele dassenburchten (zie INFO  
11).  
 
Je komt aan een Y-splitsing en gaat daar rechtdoor, het rode driehoekje volgend. Je komt op een kruising 
met een asfaltbaantje; links zie je een grote zitbank.  Volg hier naar rechts en omhoog het asfaltbaantje.  
Blijf deze weg volgen tot je helemaal boven voorbij de Canadawinning komt: een vierkantshoeve aan je 
rechterkant.  Blijf verder rechtdoor gaan tot op een kruispunt in een gehuchtje en bij de kapel van 
Oetersloven (zie INFO 8), waar je zeker eens even moet binnengaan. 
Op dit kruispunt ga je linksaf (de kapel dus aan je rechterkant).  Je wandelt tussen enkele huizen door op 
asfalt en verder op een brede veldweg.  Je wandelt voorbij een picknickplaats en komt verderop aan een Y-
splitsing, waar je nog steeds rechtdoor gaat (links aanhouden dus) in de richting van de kerktoren van het - 
ver weg op een hoge heuvelrug gelegen - Borgloon.  Ook recht voor je, maar dichterbij zie je al het kasteel 
van Rullingen (zie INFO 4). 
 
Je daalt af naar Berlingen en het dal van de Herk. Je komt aan een brede asfaltbaan en gaat daar linksaf om 
ongeveer 100 m verder rechtsaf naar beneden te gaan.  Voorbij huis met nr. 11 (aan je linkerkant) ga je 
linksaf naar het kasteel van Rullingen (zie wegwijzers). Je steekt wat verder de Herk over, en hebt van daar 
een goed zicht op het kasteel.   
Vlak voor je bij een bushalte komt zie je links een mooie dreef naar het kasteel. Daartegenover moet jij 
rechtsaf een brede veldweg op met rechts van je een wijngaard. Bij een splitsing blijf je de bredere 
veldweg naar links volgen. Je komt aan een kruispunt met links een mooie picknickplaats.   
 
Ga hier rechtsaf en wandel over een geasfalteerde holle weg en op een stuk van een wandeling die met 
een geel kruisje is gemarkeerd. Je steekt een eindje verder de Herk over en blijft rechtdoor gaan. 
Een beetje verder bij een splitsing hou je links aan (geel-rode markering van een streek-GR) en in de 
richting van fietsknooppunt 170, om zo over de Nieuwmolenstraat Hoepertingen binnen te wandelen. Bij 
een kapel steek je de Weg op Berlingen over en houd je links aan op de Truierweg. Op het volgende T-
kruispunt ga je rechtsaf en meteen links op een met steengruis verhard pad (ook GR), net zoals bij de start 
van de wandeling, tussen links een haag en rechts een boomgaardje.   
Bij café ’t Jagershof kom je op een asfaltbaantje (Smisstraat), dat je naar links volgt om even verder de 
Bergstraat over te steken (je bent hier weer bij de Sikhtempel) en de Smisstraat verder te volgen.  Je komt 
bij een parking rechts van je en gaat daar rechtsaf naar de kerk en rechtdoor naar Mariagaarde. Welkom 
terug! 
  



 

 

ACHTERGRONDINFO 
 
1. HOEPERTINGEN  
Een deelgemeente van Borgloon. Reeds ten tijde van de Romeinen was hier bewoning. Ten zuiden van Hoepertingen 
lag de Romeinse heerbaan Tongeren-Tienen-Bavay. De streek behoorde tot het Loons Leen en was onderhorig aan 
heet Hertogdom Brabant. Van de 17de eeuw tot 1795 was het een enclave of één van de acht ‘redemptiedorpen’, 
die bij Holland of de Zeven Verenigde Provincies behoorde. 
 
2. KASTEEL MARIAGAARDE  
Het huidig klooster was aanvankelijk een waterburcht, die in latere tijden werd verbouwd in classicistische stijl.  Het 
is omgeven door een kasteelpark (2ha) in landschapsstijl met hoeve, vijvers, bloementuin en groetentuin, waar nu 
biologische geteeld wordt.  Het is toegelaten en aangenaam om even in het kasteelpark te wandelen en zo het 
kasteel van alle kanten te bekijken. Het poortgebouw is van omstreeks 1700. 
Momenteel biedt het kasteel verblijfsgelegenheid voor groepen met ruimte voor meditatie, vorming en creativiteit. 
In het klooster wonen nog 4 zusters ‘Annunciaten van Heverlee’.  Deze orde kocht het kasteel in 1929 om er een 
huishoudschool in op te richten; de school bestond tot 1985.  
Tegenover het kasteel staat de Sint-Vedastuskerk, die oorspronkelijk toebehoorde aan de Sint-Vaas-abdij bij Arras 
(Frankrijk). 
 
3. DROOG EN VOCHTIG HASPENGOUW 
Haspengouw is een leemstreek. Waar zich onder die leem klei bevindt die geen water door laat, spreken we van 
‘vochtig’ Haspengouw.  Elders vind je onder de leem zand en krijt (mergel), die waterdoorlatend zijn; dat is ‘droog’ 
Haspengouw (meer zuidelijk rond Tongeren, met vooral graan- en bietenvelden). 
Vandaag wandel je in ‘vochtig’ Haspengouw; hier stroomt de Herk, die haar water via de Demer naar de Schelde 
voert. 
De Romeinen introduceerden in deze streek de fruitteelt, maar de kennis ervan ging verloren tot ze in de 
middeleeuwen weer werd opgepikt door abdijen en kloosters en later kasteelheren. Aanvankelijk stonden de 
fruitbomen in de nabijheid van de boerderijen, het vee graasde eronder.  Het fruit diende toen enkel voor eigen 
gebruik. In de 19de eeuw begon de teelt voor de verkoop. Op de zuidelijk gerichte hellingen werden boomgaarden 
aangeplant, omzoomd door meidoornhagen, die het vee in de weiden moesten houden. Tussen 1895 en 1930 kwam 
deze aanplanting in een stroomversnelling, gestimuleerd door de aanleg van de spoorweg Drieslinter-Tongeren, 
waarlangs het fruit vervoerd kon worden, onder meer naar ‘stroopfabrieken'.  
Sinds de Tweede Wereldoorlog werd massaal overgeschakeld naar monotone boomgaarden van één ras per perceel 
in laagstam, wat de pluk en het snoeien.  Gelukkig kom je hier en daar toch nog een oude hoogstamboomgaard 
tegen! 
 
4. KASTELEN, LANDHUIZEN, HERENHUIZEN 
Tijdens een wandeling door Haspengouw ontdek je veel kastelen en landhuizen, die mét de vele vierkanthoeven 
wijzen op de toenmalige rijkdom van deze streek. Deze landhuizen en kastelen behoorden toe aan rijke industriëlen, 
burgemeesters en andere ‘voorname’ personen. De meeste zijn nog steeds in privébezit en niet toegankelijk, op 
enkele uitzonderingen na.  
 
5. SPOORWEG 23 
Ooit reed een trein op spoor 23 van Drieslinter via Zoutleeuw, Sint-Truiden, Hoepertingen en Borgloon tot Tongeren; 
in Drieslinter kan je via spoor 22 naar Tienen.  Spoor 23 en de aftakking naar Tienen werden aangelegd voor het 
vervoer van suikerbieten, maar al snel werd deze lijn de ‘fruittreinlijn’ genoemd omdat steeds meer fruit vervoerd 
werd naar de stroopfabrieken, die dicht bij deze lijn gebouwd werden. Deze spoorlijn werd ingehuldigd in 1879 en 
maakte de ontsluiting van dit stuk Haspengouw mede mogelijk. Tot 1955 werden ook reizigers vervoerd; tot 1960 à 
1970 was er nog goederenvervoer.  Nu is het grootste deel van de lijn een fietspad. Enkele stukken bleven onverhard 
en groeiden onder beheer van Natuurpunt uit tot unieke en mooie stukjes natuur… 
 
  



 

 

6. WELLEN 
In het hart van de Zuid-Limburgse fruitstreek ligt Wellen met zijn deelgemeenten Ulbeek, Herten en Berlingen; het 
zijn de ‘Bokkenrijders-gemeenten' aan de Herk. Uit archeologische vondsten blijkt dat de vallei van de Herk al in de 
Frankische tijd (5de tot 7de eeuw) bewoond was. Wellen werd meerdere keren platgebrand omdat het zich in de 
15de eeuw verzette tegen het prinsbisdom Luik.  In de 16de en 17de eeuw werd het herhaaldelijk geplunderd door 
Spaanse, Oostenrijkse en Franse troepen. 
Van de 12de-eeuwse romaanse kerk bleef enkel de toren bewaard; de rest van de kerk is in gotische stijl. 
 
7. BOKKENRIJDERS 
In de 18de eeuw heerste grote armoede onder de bevolking. Die was voor een groot deel het gevolg van 
plunderingen door rondtrekkende legereenheden, die geen soldij trokken en daarom roofden op velden en in 
huizen. In schril contrast daarmee was er de grote rijkdom van kasteelheren, kerkelijke hiërarchie, kloosters en 
abdijen.   
Omstreeks 1734 ontstond in de omgeving van het Nederlandse Valkenburg een bende die rondtrok en bij de rijken 
‘brandbrieven’ legde, waarin geld geëist werd met het dreigement alle bezittingen in brand te steken als aan de 
eisen niet werd voldaan. Deze bende werd in 1742 opgerold en hun leden werden gefolterd en terechtgesteld. Vanaf 
1762 begonnen ook in België aan de Maaskant en in de Kempen zulke benden rond te trekken. Onder meer de 
‘drossaard’ van Overpelt trad hard op tegen zulke benden en bendeleden; hij liet om en bij de 500 mensen 
terechtstellen, méér dan er ooit bokkenrijders geweest zijn! Nog wat later werden ook in de streek van Wellen 
bokkenrijders actief. 
De naam ‘bokkenrijders’ werd aan de benden gegeven of door hen zelf gehanteerd omdat een zwarte bok symbool 
was voor de duivel en voor iemand, die zich snel kan verplaatsen op de rug van zo'n bok. De benden lieten dan ook 
graag de afbeelding van een bok achter om mensen bang te maken en af te dreigen. Veel verhalen over de 
bokkenrijders werden doorheen de tijden ‘uitvergroot’. Soms werd hen ook wel iets positiefs toegedicht, zoals het 
uitdelen van gestolen geld aan de armen. Maar voor het grootste deel ging het om gespuis en kruimeldieven, die 
geld haalden waar het te krijgen was en dat vaak met foltering en/of terechtstelling bekochten. 
 
8. KAPEL VAN OETERSLOVEN 
Op de plek waar nu de kapel van Oetersloven staat, bevond zich al in de 12de eeuw een gebedshuis. In de 18de 
eeuw was er nog een kluis tegenaan gebouwd.  Na de dood van de laatste kluizenaar werd deze kluis in 1894 
afgebroken. Op de resten ervan staat nu de sacristie van de kapel.  De kapel staat steeds open voor bezoekers. 
Op 2 januari 1774 werd aan de hoeve van Johannes Wouters in Ulbeek (zie verder) een brandbrief gelegd, waarin 
voor de eerste keer in deze streek sprake was van ‘bokkenrijders’. Ze eisten geld dat in een put bij de kluis van 
Oetersloven moest gedeponeerd worden.  Johannes Wouters bracht het geld, maar legde zich op uitkijk en 
herkende de gemaskerde die de buit kwam ophalen: Jan Van Muysen, klompenmaker in Wellen.  Op 1 april 1774 
werd hij aangehouden en op 16 juni van dat jaar onthoofd. 
 
9. ULBEEK 
Het dorpscentrum ligt rond een mooie ‘dries’, een grasplein dat momenteel beschermd dorpszicht is en als 
voorbeeld diende voor de aanleg van de ‘dorpsdries van Haspengouw’ in het openluchtmuseum van Bokrijk. 
Op dit plein vind je de Bottelarij, de voormalige dorpsbrouwerij Sint-Rochus, gesticht in 1890. Nu is er de vzw AKSI 
(Arbeidskansen voor Sociale Integratie) gevestigd.  Deze vzw renoveerde een deel van de vroegere brouwerij, met 
name de bottelarij.  Aksi geeft op meerdere plaatsen maar ook in deze Bottelarij mensen met een beperking 
arbeidskansen en uitzicht op een betere toekomst. Voor fietsers en wandelaars is de Bottelarij een welkome plaats 
voor verpozing, waar je terecht kan om je boterhammen te eten bij een soep of drankje of om er te proeven van een 
lekkere taart. 
Tegenover de Bottelarij staat aan de ‘dries’ de Begrafeniskerk. Om tegemoet te komen aan de vraag naar 
begraafplaatsen werd de voormalige Sint-Rochuskerk in 1938 ‘ontwijd’ en gerenoveerd tot een overdekte 
begraafplaats. In de kerk vind je 20 prefab-grafkelders, afgewerkt met marmeren dekplaten; er kunnen daar een 
100-tal mensen begraven worden.  In de achterwand is nog een columbarium voor een 20-tal urnen.  Dankzij het 
glazen dak en goede verlichting biedt het geheel een mooie, transparante aanblik. De open ramen tot op de grond 
geven toegang toe het kerkhof. Van een zonder vergunning omgezaagde 500 jaar oude eik werd een mooi 
kunstwerk gemaakt, dat een treurend koppel met kind voorstelt.  
Dit gerenoveerde monument werd tot winnaar van de Vlaamse monumentenprijs 2012 uitgeroepen. 
Naast de kerk staat de hoeve Wouters, waarvan sprake in info 8. 



 

 

10. NATUURGEBIEDEN BIJ WELLEN 
In de omgeving van Wellen en vooral in het dal van de Herk liggen nogal wat natuurgebieden. 
Tussen Herten en Wellen vind je het BROEKBEEMD, een vroeger hooiland met daar middenin moerassen.  Dat zijn 
alkalische laagveen-moerassen, die bestaan uit onverteerde plantenresten.  Deze kalkachtige moerassen zijn 
zeldzaam in Vlaanderen en hebben een specifieke plantengroei; er leven ook slakken die elders weinig voorkomen.  
Het ‘onderhoud’ van dit gebied gebeurt door hooglandrunderen. 
Ten noorden van Wellen is er het GROTE BEEMD, een natuurlijk bufferbekken bij overstromingen van de Herk. In 
poelen in dit natuurgebied komt de kamsalamander of waterdraak voor, onze grootste salamander. Veel hooilanden 
werden indertijd beplant met populieren, maar nu die gekapt werden komt weer begrazing door runderen voor. 
Langs de Herk waren en zijn nogal wat watermolens gebouwd, waarvoor de Herk hier en daar wel verlegd werd. 
Heel interessant is ook het natuurgebied op een deel van SPOOR 23, dicht bij Hoepertingen; daar maar ook elders in 
holle wegen vind je nogal wat dassenbuchten. 
 
11. DASSEN 
In Zuid-Limburg en de Voerstreek komt de das steeds meer voor. Je ziet hun burchten op meerdere plaatsen in de 
steile, met struiken begroeide kanten van holle wegen. De das is een schuw nachtdier; het is een alleseter, die graag 
fruit lust, maar ook regenwormen, slakken, insecten, granen. Een dassenbucht telt meerdere in-en uitgangen, een 
uitgestrekt gangenstelsel en meerdere ‘kamers’; in zo'n labyrint leven meerdere dassen in clans samen. In 
tegenstelling tot de (slodder)vos is de das een proper en ordelijk beest. Hij begraaft zijn uitwerpselen in wat je 
‘latrines’ kan noemen en hij lucht op zonnige dagen de burcht: hooi en ander nestmateriaal legt hij dan te drogen 
voor de ingang! 
 
12. SIKHS 
De Haspengouwse fruitstreek heeft de grootste concentratie sikhs in ons land.  Men schat dat er 5.000 wonen van 
de ruim 10.000 sikhs die in ons land verblijven. De eerste sikhs zijn naar ons land gekomen in de jaren tachtig; later 
volgden veel anderen door gezinshereniging. Deze sikh-gemeenschap leeft in de dorpen en steden van Haspengouw 
zonder problemen samen met de plaatselijke bevolking.  
Veel werk in de fruitstreek, dat vroeger gedaan werd door vrouwen, gepensioneerden en studenten, werd later 
gedaan door sikhs. Later gingen velen van hen over tot werk in winkels, op markten en in fabrieken. De sikhs 
bekennen zich tot een monotheïstische godsdienst, die elementen van het hindoeïsme en de islam bundelt. 
Klemtonen in hun religie zijn onder meer respect voor ieder mens en zijn godsdienst of levensovertuiging, delen van 
geld en voeding met anderen, vredelievendheid… De tempel in de Smisstraat in Hoepertingen is vrij toegankelijk. 
Centraal daar is het heilige boek, dat met veel respect behandeld wordt en waaruit dagelijks vanaf 6 uur wordt 
voorgelezen in aanwezigheid van de gelovigen, vooraleer die naar hun werk gaan. In de tempel zie je wapens (vooral 
zwaarden), die symbool staan voor de strijd tegen het kwade ten voordele van het goede. 
In België zijn nog sikh-tempels in Sint-Truiden, Gent, Luik en Vilvoorde. 
Seizoensarbeid en werk in de fruitteelt wordt nu meer en meer uitgevoerd door Oost-Europese arbeiders, die in een 
beperkte periode dagen na elkaar werken om dan weer even terug te keren naar hun thuisland. Deze arbeiders 
wonen meestal op kamers bij de fruitboer of samen op kamers in andere huizen. 
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