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Ten zuiden van de stad Hasselt ligt het Belgische plaatsje Alken, bekend van de Alken Brouwerij. Tijdens 
deze gemakkelijke en natuurrijke wandeling, die bestaat uit twee lussen en een verbindingsstuk, wandelt u 
eerst o.a. langs een prachtige vijver en een stuk langs de Herk. Dan loopt u de zuidelijke lus over 
graspaden door het natuurgebied de Grote Beemd  en langs de Kleine Herk. Nabij het dorp Wellen buigt de 
route naar rechts. De terugweg gaat u ook weer door het natuurgebied de Grote Beemd en begint met een 
prachtig stuk langs de Herk. Het laatste gedeelte gaat u door het centrum van Alken waar u o.a. de 
prachtige Sint Aldegondiskerk en de Sint Aldegondis kapel kunt bezichtigen. Aan het eind komt u bij de 
brasserie waar u o.a. een lekkere tosti kunt eten. Er is ook een mooi terras naast de zaak. Neem zelf 
proviand mee, na 6,4 km passeert u een zitbank. 
 

Hier is echter momenteel door de coronamaatregelen in Alken het niet mogelijk om het eerste gedeelte doorheen 
de speeltuin De Alk langs de vijvers te wandelen. Tussen elk sportveld zijn er metalen hekken gezet over de 
gehele lengte. Laat even weten als deze maatregelen zijn opgeheven. Alvast bedankt. De route moet momenteel 
zo bewandeld worden vanaf de Carrefour supermarkt parking aan de Herkdal: Na het zandwegje over de brug 
vanaf de parking richting de Koutermanstraat moet je links afslaan richting Parking de Alk. Daar kan je eventueel 
een lekker ijsje eten bij de Verano Ice Bar op de hoek van de Koutermanstraat. Je wandelt doorheen de parking tot 
op de Boskoopweg en sla je rechts af op de fiets- en wandelweg die parallel loopt met de atletiekpiste tot je op het 
einde weer rechts afslaat over een brugje. Wandel diagonaal doorheen de parking tot de manege en dan kan je de 
gewone route weer opnemen. 
  
Startpunt: Brasserie Het Moment, Dorpsstraat 1, Alken.  
 

(Aan de kruising met voor u de brasserie rijd u L (Grootstraat) langs de Alken brouwerij. Na 150 m rijdt u R de inrit 
in onder het gebouw door naar de buitenparkeerplaats van de supermarkt. Vanaf de parkeerplaats start u de tekst 
in punt 1 vanaf ****.  U kunt ook starten vanaf de grote parkeerplaats bij manege Allius, Rijdreef 33 Alken en dan 
na 9 km pauzeren bij de brasserie. Start dan bij  ^^^^ in punt 2). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 
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1. Met uw rug naar de ingang van de brasserie 
gaat u R langs de brouwerij Alken. Na 150 m gaat 
u R de inrit in naar de parkeerplaats van de 
supermarkt.  **** Staande op de parkeerplaats 
met uw rug naar de kerktoren loopt u RD naar de 
stalen brug. Via deze brug steekt u de Herk over. 
Aan de T-splitsing gaat u R over het klinkerpad. 
Aan de volgende T-splitsing gaat u R over de 
asfaltweg met links een kinderverkeersparkje en 
rechts de  graanwatermolen Alken. Aan het eind 
van dit parkje gaat u op het plein meteen L langs 
de muur van het verkeersparkje.  
 

(Hier ziet u rechts de stuw in de Herk waar ook het 
waterrad van de watermolen Alken is. 
De dorpsmolen werd in 1653 gebouwd en in 1870 
werd het gebouw vergroot. Na lang stil gelegen te 
hebben is de molen dankzij de inzet van vrijwilligers 
sinds 13 dec. 2018 op bepaalde dagen weer 
operationeel). 
 

Na 20 m gaat u naast de ijzeren toegangspoort L 
(10.000 Stappenroute) het recreatieparkje binnen 
en na 5 m gaat u R over het asfaltpad met links de 
speeltuin en rechts het toiletgebouw/riviertje de 
Herk. Aan de 3-sprong voor vijver “de Alk “ gaat 
u L met rechts de vijver. Aan het eind van het pad 
gaat u voor het sportcomplex van tennisclub “de 
Alk” R over de asfaltweg. Negeer brug rechts 

over de vijver en loop RD met links de 
atletiekbaan en rechts de vijver. Aan de 3-sprong, 
aan het eind van de atletiekbaan, gaat u  R 
richting het clubhuis van Vissersclub De Snoek.   
 

2.  Vóór het clubhuis en bij picknickbank gaat u L 
over het gras en na 5 m gaat R over het met 
boomschors bedekte pad met even verder rechts  
weer de Herk. Negeer zijpaden. Aan het eind bij 
ijzeren poort gaat u door het  brede draaihek.  
^^^^ Steek nu RD de grote parkeerplaats over 
richting Wellen met even verder links van u de 
grote manege Alius met op het dak zonnepanelen 
en rechts het riviertje de Herk. Volg dan het pad 
met rechts de Herk. Na 400  m  steekt u R via brug 
de Herk over en ga dan meteen aan de 3-sprong 
bij zitbank en “Mariakapelletje” hangend aan 
biels L over het graspad met links  de Herk. (U 
loopt nu over het verbindingsstuk). Na bijna 400 m 
steekt u aan de T-splitsing  L via brug weer de 
Herk over en ga dan meteen bij trafokast R  over 
de grindweg richting Wellen met rechts de Herk.  
 

3. Na 60 m gaat u aan de 3-sprong bij de volgende 
trafokast L door houten hek over de grindweg.  (U 
begint nu aan de zuidelijke lus). Voorbij stuw/brug 
volgt u beneden RD het graspad dat na 50 m naar 
rechts buigt met links de grasdijk.  
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(U loopt hier door het natuurgebied De Grote Beemd. 
U kunt over de grasdijk lopen met even verder links 
de meanderende Kleine Herk).  
 

Negeer zijpaden. Na 400 m passeert u bij 
struikgewas rechts een uitkijkhut en even verder 
links een afgeknapte boom (2018). Steek 400 m 
verder de betonplatenweg over en loop  RD. 
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L over de 
grindweg verder door het natuurgebied en verder 
langs de Kleine Herk.  
 

(Even verder kunt u links weer over het grasdijkje 
gaan lopen. Voor rioolbuis volgt u het brede 
graspad).   
 

4. Aan de kruising bij betonnen brug gaat u RD 
(wit-rood). Aan de 3-sprong, met rechts een 
graspad, gaat u RD (oranje cirkel/wit-rood) over 
het grote grasveld met links de Kleine Herk.  Aan 
het eind van het grote grasveld volgt u RD het 
brede graspad door struikgewas.  Na 20 m gaat u 
aan de kruising van graspaden RD (rode pijl/wit-
rood). Negeer zijpaden. Na 600 m gaat u aan de 3-
sprong bij infobord “Natuurgebied De Grote 
Beemd” R over de veldweg.  (Hier aan de 3-sprong 
bij infobord ziet u voor u woningen in Wellen). Na 200 
m gaat u aan de Y-splitsing L over het graspad.  
Negeer zijpaden rechts en dan wordt na 250 m 
het pad een breder pad.   
 

5. Let op! Vlak vóór brug en woningen gaat u bij 
wegwijzer R via het stalen klaphek de boomgaard 
met populieren binnen en loop RD richting Alken 
met links de Herk.  Via volgende klaphek verlaat u 
de populieren boomgaard en volg RD (oranje 
cirkel) het graspad met links de 43 km lange Herk, 
die samen met de Gete in de Demer stroomt. Na 
400 m gaat u aan de kruising bij infobord, 
voormalige  Graetmolen en zitbank, een mooie 
pauzeplek na 6,4 km lopen, RD verder langs de 
Herk.  
 

(Mogelijk ziet u hier in de weilanden Schotse 
Hooglanders (runderen met horens) grazen.  
 

De Graetmolen is een voormalige watermolen die 
fungeerde als korenmolen. Reeds in het jaar 1236 
werd melding gemaakt van een molen op deze 
plaats. De molen werd diverse malen herbouwd. Tot 
in de jaren 60 van de 20e eeuw was de molen 
operationeel. Daarna werd het rad en het 
binnenwerk, met gietijzeren overbrengingen, 
ontmanteld. Ook het sluiswerk werd afgebroken). 
 

Negeer na 700 m houten brug links naar 
openlucht zwembad/speeltuin Maupertuus.  400 
m verder gaat u bij brug  R over de 
betonplatenweg. Na 50 m gaat u L over het 
graspad.  Volg geruime tijd het graspad via 
graslanden en open bos door het natuurgebied. 
Na ruim 500 m buigt het pad naar links en even 
verder naar rechts en u loopt weer langs de Herk. 
Negeer zijpaden.  Aan de 3-sprong bij trafokast, 

(hier bent u al geweest) gaat u L over de grindweg 
verder langs de Herk. (U loopt weer het 
verbindingsstuk). Voorbij breed houten hek gaat u 
L de brug over en ga dan meteen aan de 3-sprong 
R over het pad met rechts de Herk. Aan de T-
splitsing bij brug, “Mariakapelletje” hangend aan 
biels en zitbank gaat u L over de veldweg.   
 

6.  Na 600 m gaat u bij de witte kapel van O. L. 
Vrouw Hoop der Hopelozen  R (Motstraat) langs 
de doorgaande weg. Na 150 m gaat u tegenover 
huisnr. 85 A L (Rode Kruisplein) over de  
doodlopende weg.  Bij het plein gaat u bij huisnr. 
4 R over het rode klinkerpad, dat een eindje 
verder naar links buigt.  Aan het eind van het pad 
gaat u aan de 3-sprong op een geplaveid pleintje 
RD over de asfaltweg met rechts in de verte de 
kerktoren van Alken. (Dus de linker weg. U loopt 
hier door een buurt in aanbouw (2019)). Voorbij 
wateropvangbassin buigt de asfaltweg naar 
rechts.  
 

(Meteen daarna  ziet u links in de tuin een mooi rood 
bakstenen kapelletje met H. Hartbeeldje).   
 

Aan de kruising gaat u RD over de asfaltweg, die 
vlak daarna bij mooi vakwerkhuis een klinkerweg 
wordt.   
 

(Bij huisnr.3 ziet u rechts in de voortuin twee 
prachtige bijzondere bomen).  
 

Aan de 4-sprong, met brede asfaltweg met langs 
de weg parkeerplaatsen,  loopt u bij verbodsbord 
RD over het klinkerpad met links de basisschool 
Wonderwijs Alken  en rechts o.a. het ronde 
gebouw van de bibliotheek, Negeer zijpaden. Na 
200 m gaat u aan de T-splitsing met links een 
grote parkeerplaats R en u passeert meteen 
rechts de gemeentelijk basisschool De Basis. Bij 
de ingang van deze school gaat u L met links de 
haag/kerkhof en rechts de fietsenstalling en de 
vrije basisschool. Aan de T-splitsing, met links de 
mooie Sint Aldegondiskapel, gaat u R. Vlak 
daarna gaat u bij de vrije basisschool ’t Laantje 
en meteen voorbij het hoge stenen kruis en H. 
Hartbeeld (oorlogsmonument/zie infobordje) L over 
het klinkerpad en u passeert de Sint-
Aldegondiskerk, die via het voorportaal te 
bezichtigen  is.    
 

(Van het huidige gebouw stamt de vroeg gotische 
toren uit 1385 en het  laatgotische schip uit 1600. In 
1883 werd de toren gerestaureerd en werden 
steunberen aangebracht. In 1899 werd de kerk 
uitgebreid.  
 

In de kerk staan enkele houten gotische beelden o.a. 
een beeld van  Sint Rochus uit omstreeks 1540).  
 
Aan de T-splitsing gaat u R met rechts het oude 
kerkhof. Aan de voorrangsweg gaat u L.  Na 50 m 
komt u aan de kruising bij het startpunt. 

Auteur: Jos Wlazlo.    
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur. 


