
OLMEN
Wandelen door een prachtig Kempens landbouwlandschap

Routegegevens

lengte:     6,8 km

Parcours: rustige wegen, grotendeels 

onverhard 

Troeven: * diverse landbouwbedrijven

* prachtig platteland 

* Netewoud

Start: LRV-terrein (rechts van 

voetbalterrein en 

hondenschool), Heistraat, 

Olmen

Parking: op het LRV-terrein

Signalisatie:  * via smartphone met QR-

code 

* routebeschrijving op 

deze fiche

* tot eind mei: pijlen LG

Routebeschrijving
Met je rug naar de parking ga je linksaf. Je volgt de Heistraat een 400-tal meter en aan wandelknooppunt 67 ga je links richting knooppunt 66.
Zo steek je de Kromstraat over in de Harkstraat en volgt deze ongeveer 200 meter, waarna je aan knooppunt 66 rechts afslaat in de
Gaffelstraat. Je loopt ongeveer 500 meter tussen de velden tot je uitkomt in de Klaashoevenweg. Links voor je ligt de Schanshoeve (ga gerust
even kijken vooraan het bedrijf naar het bord met meer uitleg over de varkenshouderij), maar wij gaan rechtsaf en volgen de Klaashoevenweg
een 200 meter, waarna je links afslaat in Stotert. Je volgt deze een 600-tal meter tot je aan het kruispunt met Heidehuizen komt. Je gaat
rechtsaf en na 300 meter kom je uit op een splitsing. Je gaat er linksaf de Schootseheide in richting knooppunt 60. Na een 500-tal m kom je uit
op de Stronkvoortweg (Knooppunt 60). Je gaat hier links en na 200 meter, aan de splitsing, ga je rechts de Schootstraat in. Je volgt 250 meter
en gaat dan rechts de Klaashoevenweg in. Na 250 meter kom je uit op een T-splitsing, waarna je links afslaat. Na 200 meter, aan
wandelknooppunt 61, ga je rechts het paadje in naar knooppunt 62. Je gaat hier links richting knooppunt 63 en vervolgt de weg naar
knooppunt 64. Daar geniet je even van het mooie uitzicht op zitbank van de Landelijke Gilde. Je gaat rechts, na een 600-tal meter kom je uit in
de Broekstraat. Je steekt rechtover Germeer in en gaat na 15 meter onmiddellijk terug rechts (nog steeds Germeer). Na 300 meter kom je uit
op een kruispunt waar je links afslaat (Germeer). Je volgt 250 meter en slaat opnieuw links af bij het aspergebedrijf. Na het veld met de
aspergebedden ga je rechts af het bospad in. Eens het veld overgaat in bos ga je links een klein bospaadje in. Je houdt rechts aan en gaat
vervolgens richting knooppunt 72 tot je opnieuw uitkomt in de Heistraat. Je gaat links af en volgt de weg tot aan de startplaats.

Beter             wandeling

Ontdek de route en win !!!
Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten en stuur deze digitaal door naar  team.abl@landelijkegilden.be.  Elke 
maand loten we een winnaar uit voor een pakket hoeve- en streekproducten. 
Opgelet: Wij zullen af en toe een foto posten op onze Facebookpagina. Indien je dit niet wil, gelieve dit expliciet te vermelden. 

Start

Met dank aan 

Landelijke Gilde Olmen 

mailto:team.abl@landelijkegilden.be
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Enkele hoogtepunten

Deze wandeling is echt toeren/loeren bij de boeren. Naar aanleiding van het

100j bestaan van LG Olmen in 1994, werkte de gilde de actie ‘Hoevennamen’

uit waarbij 35 hoeven een zeer herkenbare naam kregen, die verwijst naar de

plaats waar de hoeve gelegen is zoals” Echelpoel/Smalbroek/Heikeblokkken.”

De hobby van de bewoner “Kruidenveelder” of de ligging van iets historisch

zoals een schans, “Schanshoeve”

1. Landbouwbedrijf Schanshoeve
De Schanshoeve ontleent zijn naam uit de middeleeuwen. Een schans was een
versterkte burcht met een gracht errond. Als een roversbende op komst was,
konden mensen vluchten naar de schans en werd de brug opgehaald ter
bescherming. Bij de start van de werken van het varkensbedrijf werden er
diverse eikenbalken in de ondergrond gevonden die als steunbalken zouden
gediend hebben voor de ophaalbrug. De Schanshoeve is nu uitgegroeid tot
een gesloten varkensbedrijf dat zijn voeders zelf bereid, vandaar de grote
opslagsilo’s die achteraan op het bedrijf gevestigd zijn.

2. Netewoud
Het Grote Netewoud is een verzamelnaam voor een resem quasi-

aaneengesloten natuurreservaten langsheen de Grote Nete met een totale

oppervlakte van 340 ha aan moerassen, vennen, broekbossen en heide. Het

Grote Netewoud ligt op het grondgebied van de Kempense deelgemeenten

Balen, Olmen (Balen), Hulsen (Balen), Meerhout en Bel (Geel) en ligt

grotendeels in het Natura 2000-netwerk (als 'Bovenloop van de Grote Nete

met Zammelsbroek, Langdonken en Goor'). Tot 40 jaar geleden werden deze

beemden in Olmen door de lokale boeren gebruikt voor de productie van het

broodnodige hooi voor het vee. Een deel van deze gronden werden met een

vernuftig stelsel van dammen -grachten en zelfs aquaducten door de

plaatselijke boeren bevloeit door het water van de Asbeek. Door de

mechanisatie en het uitblijven van landbouwstructuurverbeterende

maatregelen (zoals in Meerhout) werden deze gronden geleidelijk

overgelaten aan de natuur.

3. De Landelijke Gilde-bank aan ‘Het Smalbroek’
Naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van Landelijke Gilde Olmen, wilden

ze iets tastbaars achterlaten. Dit werd de bank met zicht op de vijver van “Het

Smalbroek” waarop veel watervogels foerageren. Deze vijver is een

overblijfsel van een vroeger klein/smal ven dat op deze plaats lag en in de

loop der jaren omgevormd werd tot deze vijver, vandaar de benaming

“Smalbroek” zoals ook de boerderij heet waarop we achteraan kijken.

Zin om ook onze andere Beter Buitenwandelingen te ontdekken? Bezoek onze website
https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten of onze Facebookpagina ‘Beter Buitenwandelingen’
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Samen met jou gebruiken landbouwers ook de
plattelandswegen. Ze zijn aan het werk en passeren met
tractoren en machines . Ga even veilig aan de kant en doe er
gerust een vriendelijk gebaar bij.

https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten
https://www.facebook.com/Beter-Buitenwandelingen-100252781933964

