
De wandeling vertrekt aan de kerk van Werchter en is 

ongeveer 8 km. De te volgen weg is gemarkeerd met 

kleine gele pijltjes. Je kan ook gebruik maken van het 

plannetje en/of de wegbeschrijving. Lees ook p. 2 en 3 bovenaan. 

Op het plan duiden de paarse pijltjes een alternatieve route aan voor de 

rode route. Deze paarse route kan bij het begin erg drassig en nat zijn.  

Een groot stuk van de wandeling gaat over veldwegen en is soms  

drassig. Gepaste wandelschoenen zijn nodig. Niet geschikt voor buggy's 

en rolstoelen. De wandeling brengt je via zeer rustige veldweggetjes 

langs de twee troostplekken van Ferm Werchter. 

Vertrek aan de kerk van Werchter richting Betekom (Sint-Jansstraat). 

Sla links af naar de voetweg Slagersweg. 

T: sla links af om dan rechtsaf de voetweg Schipkenspad in te slaan. 

Rechtdoor tot T: ga even naar links en dan direct rechts naar het  

Spelemansplein. 

Volg bij de tweesprong rechts de Oude Tremeloose weg tot aan  

Schipperkesbrug. Ga de brug over en volg de rechtse weg. 

Toen Tremelo eertijds afhankelijk was van Werchter, was men verplicht 

om naar het gemeentehuis van Werchter te gaan voor het melden van 

geboorten, overlijdens, huwelijken ...  

Men ging toen te voet of met de kar over deze brug over de Laak. 
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Het gehucht Tremelo had redenen om  

zelfstandigheid te eisen: Werchter was in 

de winterperiode door vele overstromingen 

dikwijls onbereikbaar en het gehucht 

Tremelo had meer inwoners dan Werchter.  

Op 12 mei 1837 werd Tremelo zelfstandig. 

T: Steek de baan (Tremelobaan) over.  

Volg het fietspad naar rechts tot net voorbij 

de brug over de Laak. Sla net over de Laak 

links af naar het dijkpadje naast de Laak. 

Blijf dit dijkpadje volgen tot je niet meer  

verder kunt omwille van een gracht. 

Sla rechts af en wandel langs de rand 

van het veld en wat verder naast de 

weide. 

Sla links af, net voor enkele rijen 

(bedden) asperges. Steek aan het eind 

van de aspergerijen de gracht naar 

links over en volg het padje onmiddel-

lijk naar rechts, naast de gracht. 

Je komt aan een KP van veldwegen.  

Sla rechts af. 

Blijf dit karrenspoor rechtdoor volgen. 

Waar het karrenspoor overgaat in een 

asfaltweg, volg je nog even rechtdoor 

de asfaltweg. 

Sla bijna op het einde links af naar de 

voetweg Pad in Paar. 

T (Vondelweg): sla hier rechts af. 

T: steek de baan (Grotestraat) over 

naar rechts en ga onmiddellijk links het  

Paerebergenpad in. 

T: steek de baan (Varentstraat) over 

en volg het fietspad naar rechts tot je 

links Aspergeveld tegenkomt. 

Sla Aspergeveld links in. 

Sla - net voor het speeltuintje aan je 

rechterkant - rechts af naar een voetpadje. Aan het einde van dit padje 

ga je niet rechts maar wel rechtdoor op de asfaltweg (Bremberg) tot T: 

(Hoogland). Sla rechts af.  

Volg tot je aan je linkerkant een zitbank ziet en een boekenruilkast.  

Sla hier links af (richting Meulderskapelweg). 

Blijf deze weg rechtdoor volgen tot het Meulderskapelleke aan de rech-

terkant en de eerste troostplek. Neem hier de tijd om even te rusten en 

geniet van het uitzicht. 

De Meulderskapel dateert uit 1850. Deze kapel werd gebouwd bij de 

windmolen en is vrijwel het enige wat nog herinnert aan de molen die 

van circa 1850 tot ongeveer 1900 gedraaid heeft.  



N.a.v. bizarre coronatijden richtte Ferm Werchter hier samen met de 

gemeente een ‘troostplek’ in.  

Vervolg je weg tot volgend KP (met Nieuwebaan), steek over en ga 

rechtdoor de Demerbroekstraat in. 

Blijf rechtdoor volgen tot volgend KP (met Walstraat) en sla links af 

(Walstraat). 

Waar de Walstraat een bocht van bijna 90° naar rechts maakt, sla je 

links af (richting Nieuwebaan). 

T (Nieuwebaan): sla rechts af. Volg het fietspad en sla op het eerste 

KP rechts af (Hoekje). Als je aan je rechterkant De Oude Pastorie met 

het Dienstencentrum ziet, sla je voor het gebouw rechts af.  

In de tuin achter De Oude Pastorie is de tweede troostplek.  

Neem even de tijd om te bezinnen en schrijf een 'troostwoord' op een 

witte steen.  

Vanop de bank heb je een schitterend zicht op de omgeving! 

Vervolg je weg tot aan de kerk en het startpunt.  

Veel plezier op deze wandeling. 

 

Met heel veel dank aan Ria Smedts en Godelieve Beckers  

die deze wandeling samenstelden voor Ferm WERCHTER. 
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