Langs oude wegen en landschappen van Laren en Mellaer
Afstand: 10km
Duur: 2h-2,5h
Deze wandeling kan je op verschillende plaatsen beginnen: vanaf de Dikke Eik, vanaf “De
Theepot” of vanaf de Broeders van Liefde. Deze beschrijving vertrekt vanaf de Dikke Eik.
Het traject gaat doorheen landschappen en wegen die soms eeuwen oud zijn. De wegen en
de vormen van de velden, zijn vaak nog goed terug te vinden op oude kaarten, zoals de Atlas
der Buurtwegen van 1841.

De wandeling:
Vanaf de parking van het domein van de Dikke Eik loop je eerst tot aan deze monumentale
boom achteraan. Rechts van de boom vertrekt het pad dat we volgen, tussen de velden tot
op een T van veldwegen. Daar naar rechts en dan onmiddellijk de Kwezelstraat oversteken
(foto 1).
Dit wegje eindigt op een veld. De weg hoort hier door te lopen (buurtweg 130 op de Atlas
der Buurtwegen), maar deze is niet meer zichtbaar omwille van de landbouwactiviteiten.
Omdat het een buurtweg is moet deze wel open blijven voor wandelaars. Het veld recht
oversteken (foto 2) tot aan de snelweg en daar het paadje langs de snelweg naar links
volgen.
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Veld oversteken

Opletten iets voorbij de eerste hoge bomen aan de linkerkant loopt er een smal paadje het
bos in (foto 3). Daar kom je al gauw een sokkel tegen, een overblijfsel van een kapelletje.
Daar het linkse pad naar beneden kiezen (foto 4). Je komt zo terug op de Kwezelstraat.
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De straat naar rechts volgen tot op de Sint-Ferdinandstraat. 100m voordat je de SintFerdinandstraat bereikt, woont imker Danny Biesmans op huisnummer 3. Het bordje langs
de straat beschrijft zijn activiteiten in de imkerij.
De Sint Ferdinandstraat naar rechts volgen. Achter de voetbalvelden is er een parking. Net
daarvoor het wegje naar links nemen en blijven volgen.
Dit komt uit op de Hoogstraat. Even naar rechts en dan vind je links een wegje tussen
huisnummers 52 en 54 dat de Hoogstraat met de Larenstraat verbindt.
Ook op de Larenstraat even naar rechts en net voor de met hop overgroeide kraanwagen
links inslaan (foto 5).
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Een weg links laten liggen en dan 2 keer een weg rechts laten liggen brengt je voorbij de
Theepot. Ook daar rechtdoor en op het volgende punt rechtdoor de straat blijven volgen.
Totdat, in een bocht naar links, een veldweg rechtdoor het “Broek” in loopt (foto 6). Hier
heb je een prachtig uitzicht op het Larens broek. Deze weg eindigt op de Larenstraat.
Maar enkele honderden meters verder naar rechts kan je al opnieuw rechtsaf naar het
Broek. Na enkele bochten, links een veldweg, parallel met de Larenstraat, blijven volgen.
Daarvoor moet je nog eens rechtsaf om te vermijden dat je al te snel op de Mellaerstraat
uitkomt. Uiteindelijk komt deze weg toch tussen 2 huizen op de Mellaerstraat uit. Even
verder naar rechts ligt “Sint-Annahof”, een schapenboerderij met boerderijwinkel (open op
vrijdagvoormiddag en op zaterdag).

Wij volgen voor de wandeling de Mellaerstraat naar links. Voorbij de Heuvelstraat en dan
het volgende wegje naar rechts (foto 7).
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Dit komt uiteindelijk weer uit aan het pad dat rechts terug naar de Dikke Eik leidt (foto 8).
Vergeet aan de Dikke Eik niet even de uitkijktoren op te gaan. Geniet nog eens van het
overzicht over het landschap van de wandeling.

