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blz 2 van 3
Op slechts een half uurtje rijden van de rand van Maastricht ligt net ten noorden van de bekende plaats
Tongeren het plaatsje Kortessem. Tijdens deze gemakkelijke wandeling door de Haspengouw wandelt u
langs laagstamboomgaarden naar het mooie plaatsje Wellen met leuk pleintje en een monumentale kerk.
Dan loopt u door natuurreservaat Grote Beemd. Via laagstamboomgaarden loopt u terug naar het café met
terras. Neem zelf proviand mee. Er staan enkele picknickbanken onderweg. De kerken in Kortessem en
Wellen zijn een bezoekje waard. De wandeling is het hele jaar mooi, maar in april/mei op zijn mooist als de
fruitbomen in de bloesem staan.
Startadres: Boescafé, Dorpsstraat 7, Kortessem. Dagelijks open vanaf 10.00 uur, woensdag gesloten.
Rij tegenover de brasserie de straat in langs de kerk en parkeer gratis aan de achterzijde.

Gps afstand: 12700m
Looptijd: 2.40
Hoogteverschil: 31m

808. KORTESSEM 12,7km
1. Met uw rug naar het café gaat u R. Negeer
zijweg links Steek bij verkeerslichten de kruising
via het zebrapad RD over en ga R over het trottoir
richting Hasselt. Voorbij huisnr. 8 gaat u bij
afsluitpaaltjes L (fietsroute 121) over de
asfaltweg. Aan de 4-sprong bij elektrokast gaat
u R over de veldweg. Volg geruime tijd deze
veldweg, gelegen tussen laagstamboomgaarden,
RD. (Een eindje verder ziet u rechts in de verte de
toren van kasteel Printhagen. De toren stamt uit de
e
e
1 helft van de 17 eeuw). Aan de kruising gaat u
RD. Vlak daarna aan de 3-sprong loopt u verder
RD. Aan de asfaltweg gaat u L (blauwe driehoek).
Steek voorbij picknickbank, groot boomkruis en
de Onze Lieve Here boom de voorrangsweg over
en ga R (blauwe driehoek) over het fietspad langs
het bushokje richting Wellen. (Deze in 1859 door
midden gescheurde zomereik uit circa 800 is
vermoedelijk de oudste boom van België. Eertijds
had de boom een stamomtrek van 9,58 m. en een
diameter van 3,83 m. In 1925 bracht een storm
verder schade toe. Op 18 juli 2009 velde een hevige
rukwind de overgebleven linkerkant van de stam.
Enkele meters naast de oude boom is een nieuwe
zomereik geplant waaraan een boomkruis hangt.
Volgens
overlevering
zouden
de
Wellense
e
bokkenrijders (18 eeuw) deze boom als geheime
vergader- en verzamelplaats gebruikt hebben. Van
hieruit vertrokken ze voor hun plunderingen en
brandstichtingen. Zie voor meer info infobordje).
Voorbij
huisnr.
124
gaat
u
L
(Lievehereboomstraat/fietsroute 148) over de
kasseienweg. Vlak daarna wordt de kasseienweg
een betonstrokenweg, die u geruime tijd volgt.
Een eind verder bij picknickbank en waterpoel
buigt deze weg naar rechts.
2. Aan de 4-sprong loopt u RD. (U verlaat hier
fietsroute 148).
Even verder loopt u bij

picknickbank het buurtschap Kukkelberg (Wellen)
binnen. Aan de 3-sprong bij vakwerkhuis met
Mariakapelletje aan gevel
gaat u RD
(Kukkelbergstraat). Vlak daarna aan de 3-sprong
bij Mariakapel (1960) gaat u L (Kukkelbergstraat)
omhoog. Aan de 3-sprong voorbij huisnr. 20 gaat
u R (Kwaadbonder) omlaag. Beneden aan de Tsplitsing gaat u R. Voorbij het laatste huis (nr. 5)
volgt u de veldweg RD richting kerktoren van
Wellen. Aan de 3-sprong bij zitbank in Wellen
gaat u L over de betonplatenweg. Waar deze
doorgaande weg bij huisnr. 14a naar links buigt,
loopt u bij twee zitbanken RD (fietsroute 148) over
het klinkerpad dat na 20 mtr. naar links buigt en
later een asfaltweg wordt. Aan de T-splitsing
gaat u L. Na 20 m. gaat u bij zebrapad en de vrije
basisschool De Bron R over klinkerpad langs de
fontein en zitbanken. (Een fijne pauzeplek na 5,5
km). Voor de voormalige Ursulinen kapel (1899)
gaat u R. (De zusters Ursulinen vestigden zich in
1851 in Wellen. Ze richten een school op en in 1899
bouwden ze een klooster, een pensionaat en een
kapel. Vanaf 1975 zijn de kloostergebouwen
geleidelijk gesloopt. De Ursulinenkapel is bewaard
gebleven. Zie infobordje bij zitbanken). Meteen
daarna gaat u voor de ingang van de Sint- Jan de
Doper kerk L de kasseienweg omlaag richting
oorlogsmonument. (De monumentale Sint-Jan de
Doper kerk, die te bezichtigen is, is oorspronkelijk
e
een romaanse kerk die in de 12 eeuw is gebouwd.
In 1467 werd de kerk door de Bourgondiërs
geplunderd. In 1490 werd de kerk door Jehannot-leBâtard in brand gestoken, enkel de toren bleef
overeind. De wederopbouw gebeurde in gotische stijl.
De muren van de 35 m. hoge romaanse toren zijn
1,80 m. dik en diende in de loop der jaren ook als
schuilplaats. De stenen van de toren zijn afkomstig
e
van de ommuring uit de 2 eeuw van de stad
Tongeren. Voor meer info zie infobord aan de

voorkant (toren) van de kerk). Loop RD langs het
grote oorlogsmonument. Aan de T-splitsing voor
huisnr. 16 gaat u R (Dorpsplein). (Hier is horeca
om te pauzeren o. a. een bakkerij met zitplaatsen).
3. Meteen daarna gaat u R (Stokstraat). Aan de
3-sprong bij doodlopende weg gaat u verder RD
(Stokstraat). Aan de voorrangsweg gaat u R
(Vloeiherkstraat). Meteen daarna gaat u L
(Bamptweg) de doodlopende weg in. Voorbij
huisnr. 5 volgt u bij verbodsbord RD de veldweg
langs het beekje genaamd Kleine Herk/Oude
Beek. (Even verder loopt u bij infobord het
natuurgebied Grote Beemd, dat een onderdeel is van
het natuurreservaat de Herkvallei, binnen). Negeer
bij brug zijpad rechts. Even verder loopt u RD
over graspad met rechts van u het beekje. (U
loopt dus vlak langs het beekje). Op ongelijke
kruising R het graspad in en ga na 50 mtr. over
een bruggetje. Waar na 50 m. het beekje naar
rechts buigt, volgt u het pad RD. Steek de
voorrangsweg
over
en
ga
bij
zonnepanelenplateau L over het trottoir. Na 50 m.
gaat u tegenover verkeersspiegel en bij huisnr. 41
R over de asfaltweg langs het vakwerkhuis met
waterput. Bij verbodsbord wordt de asfaltweg een
veldweg, die u geruime tijd RD volgt. U passeert
een stenen schuur. Aan het eind van de veldweg
bij laagstamboomgaard gaat u L met rechts van
de bosrand en links een akker. (Er is geen pad. U
loopt dus niet RD het bospad in. Is het moeilijk lopen
langs de bosrand, loop dan door de bosrand. U kunt
ook links tussen het weiland en de akker langs jonge
aanplant lopen).
4. Aan het eind van de akker gaat u bij de flink
ingekorte dikke wilgenbomen L en steek meteen
R via enkele bielzen het beekje over. Volg nu RD
het brede graspad door de boomgaard. (Laat
geen afval achter). Het brede graspad wordt een
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veldweg, die u RD volgt. Aan de kruising gaat u R
en u passeert enkele tuinkassen van het bedrijf
Welroy fruit. Aan de asfaltweg gaat u R. (Hier staat
links een fruit – en drankautomaat. Meteen naast de
fruitautomaat is een picknickweide met drie mooie
picknickbanken, een mooie pauzeplek). Na 50 m.
gaat bij café en cultuurhuis de Lanterfant L
(Langenakker/fietsroute 145). Na 25 m. gaat u L
over de veldweg. Aan de asfaltweg bij grote
fruitloods gaat u L (Printhagen). Neem dan in de
populierenlaan de eerste weg R (Bekestraat).
(Links ziet u weer de vierkante woontoren met hoog
tentdak van kasteel Printhagen). U passeert een
mooie witte hoeve (1830, zie sluitsteen). Meteen
daarna aan de kruising bij prachtig vakwerkhuisje
gaat u RD over de veldweg.
Negeer bij
laagstamboomgaard veldweg links. Na 200 m.
gaat u aan de T-splitsing L (Hier heeft u aan het
begin gelopen). Aan de kruising RD. Aan de 4sprong
in
Kortessem
gaat
u
L
(Lievehereboomstraat) over de asfaltweg. Aan de
T-splitsing gaat u R. Aan de kruising met
verkeerslichten gaat u L terug naar het begin.
U kunt ook nog een kijkje nemen in het tegenover het
café gelegen prachtige Sint Pieterkerkje, dat een van
de mooiste kerken van Belgisch Limburg is. De
Romaanse onderdelen zijn gebouwd met silexsteen.
De gotische gevels bestaan uit mergelzandsteen. De
middenbeuk is gebouwd tussen 1026 en 1038. De
e
Romaanse toren werd gebouwd in de 2 helft van de
e
12 eeuw. Het koor en de dwarsbeuk dateren uit
1270-1275. De zijbeuken werden in 1875 gebouwd.
In 1939 is de kerk gerestaureerd. De prachtige glasin-lood ramen beelden o.a. de statieweg uit. De kerk
is verschillende keren geplunderd o. a. in 1468 door
de soldaten van Karel de Stoute, in 1482 door de
troepen van Maximiliaan van Oostenrijk en in 1568
door troepen van Willem de Zweiger Zeker even
gaan
kijken
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