RUITERNET WERK

heuvelland

HAGELANDSE RUITER- EN MENROUTES

ruiter- en menROUTE

Deze route neemt je mee naar het Hagelandse heuvelland. Je stapt, draaft of
galoppeert helling op, helling af. Het decor wordt gevormd door immense boomgaarden, velden, weiden, en hier en daar ook een bos. Deze route rijden is verliefd
worden op het Hageland. Het uitzicht op sommige plaatsen is adembenemend.
Gezien de lengte, is het toch aangewezen om wat drank en versnaperingen mee
te nemen. Ongeveer in het midden van de route kan je wel een stop inlassen aan
een ruitervriendelijke horecazaak.
De route ‘Heuvelland’ gaat over rustige dorpswegen en veld- en bospaden. Een
paar maal wordt een drukke steenweg gekruist. Gelieve aandachtig te zijn voor
snel opkomend verkeer en steeds snel en recht over te steken. Schrikachtige paarden kunnen beter te voet worden begeleid.

PRAKTISCH
V
 ertrekpunt/parkeren: Huize Hageland, Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge,
+32 (0)16-63 38 48, toerisme@tielt-winge.be
Afstand: +/- 30 km, verkorte route +/- 20 km
Ongeveer 50% onverharde wegen
Duurtijd: afhankelijk van het tempo 3.30 tot 5 uur, korte route 2 tot 3 uur
Hoefbeslag aanbevolen - sommige veldwegen werden met steenpuin of grind aangehard
Datum routebeschrijving: 15.07.2009
Suggesties of opmerkingen: routedokter@vlaamsbrabant.be
Aan Huize Hageland vertrekken nog twee andere routes:
- Horst ruiter- en menroute
- Tieltse ruiterroute
W
 egbeschrijving, kaarten en gps-bestanden zijn te downloaden op 			
- www.toerismevlaamsbrabant.be
- www.ruiterpaden.be
©Lander Loeckx

AANDACHTSPUNTEN
1. Je parkeert gratis – en zonder verplichtingen - op een ruim grasveld naast Huize Hageland. Kondig

met dank a an
- De Landelijke Rijvereniging
- Huize Hageland – Tielt Winge
- Jean Pauwels, Tielt-Winge die de route zorgvuldig 		
uitgestippeld heeft.

een initiatief van
Toerisme Vlaams-Brabant

wel best vooraf je komst aan. Zo ben je zeker dat het grasplein op het moment van je wandeling
vrij is. Gelieve bij je vertrek mest en afval op te ruimen.
2. Op deze route zal je collega-ruiters, fietsers en wandelaars ontmoeten. Wees hoffelijk. Ga bij het
kruisen van tegenliggers of bij eventueel inhalen over in stap.
3. Op sommige plaatsen loopt de route over erkende ruiterwegen. Blijf op de aangeduide route en
respecteer de verbodsborden op de andere wegen.
4. De opgegeven rijsuggesties in de wegbeschrijving duiden aan welke gang mogelijk is. Elke ruiter moet

Provincieplein 1 - 3010 Leuven

in functie van zijn vaardigheden inschatten of hij al dan niet de suggestie volgt. De rijsuggesties

tel: +32 (0)16-26 76 20 -toerisme@vlaamsbrabant.be

gelden voor ruiters, niet voor menners. Menners bepalen zelf de gang van het paard in functie
van hun rijtuig, het aantal passagiers, enz.

www.toerismevlaamsbrabant.be
www.ruiterpaden.be
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RUITER- en menROUTE

>> Aan Huize Hageland - Oude Pastoriestraat
- is er voldoende parking voor trailers en vrachtwagens, links van het gebouw. Je vertrekt met
Huize Hageland op je rechterkant. Na een paar
100 meter op een betonbaantje kom je op een T
en daar neem je rechts de kiezelweg omhoog. +/500 meter verder kom je op een kruispunt.
Rijsuggestie : een eerste rustige draf

>> Steek het kruispuntje over en neem de veldweg
naast de draadafspanning (naast woning) in ongeveer een hoek van 135°. Dit is op het kruispunt het
derde pad op je rechterkant.
>> Na 300 meter kom je aan de grote baan
Leuven-Diest (N2). Die steek je recht over (opgelet: drukke baan). Daar neem je het padje links van
het bos. Bij volgende splitsing enkele meters verder, neem je het rechtse pad door het bos. Veld/
bosweg gaat na +/- 400 meter over in kasseiweg.
Rijsuggestie : veilige galop van +/400 meter omhoog tot k asseistrook.

>> Na 500 meter bereik je de Driesstraat en sla
je rechts af. Na +/- 30 meter sla je links het
betonnen baantje naast huisnummer 1 in. Het
betonbaantje wordt snel veldweg en holle weg.
Na +/- 400 meter gaat de veldweg over in een
asfaltbaantje.
Rijsuggestie : heerlijk galopperen in
een typische Hagelandse holle weg.

l ange route

Wanneer je hier naar rechts gaat, kan je een verbindingsroute volgen die leidt naar de ruiter- en
menroute “De Hel”. Wegbeschrijving, kaart en
gps-bestanden van deze verbindingsroute zijn te
downloaden op www.toerismevlaamsbrabant.be.

>> Blijf de Groenstraat volgen. Na +/ 400 meter
steek je een grotere betonbaan rechtover en volg
je verder de Groenstraat. Na +/- 500 meter bereik
je een T-kruispunt met een kapelletje op je rechterhand. Neem hier rechts.
AFKORTING Indien je de eerste straat links neemt, de
Beekstraat, kan je de verkorte Heuvellandroute van 20
km volgen. ( Zie volgende pagina) De wegbeschrijving,
kaart en gps-bestand van deze verkortingsroute zijn te
downloaden op www.toerismevlaamsbrabant.be.

>> Rijd nog +/- 500 meter tot aan de grote baan
Tienen-Diest (Tiensesteenweg, N29) (opgelet:
drukke baan). Steek deze recht over.
>> Na +/- 200 meter kom je op een T. Sla links
de Tiensebaan in. 100 meter verder sla je rechts
een betonbaantje in.
>> Na +/- 500 meter kom je op een kruispunt, hier
steek je schuin links over, de Windmolenstraat in.
Wanneer je de eerste straat links neemt,
kan je het Rijnrodepad (ruiterroute) volgen.
Wegbeschrijving, kaart en gps-bestand zijn te
downloaden op www.toerismevlaamsbrabant.be

>> Na +/- 500 meter kom je op de Statiestraat.
Die volg je links tot aan het kruispunt. Op het
kruispunt sla je links de Halensebaan in.
>> Na +/- 300 meter sla je rechts de Dellestraat
in. Na de laatste woning gaat deze betonweg over
in een veldweg die je gedurende 1,5 km volgt
langs velden, een holle weg en boomgaarden.

>> Om Heuvelland verder te volgen, sla je +/- 100
meter, net voor een woning/boerderijtje links de
bosweg (Groot Begijnbos) in. Wanneer je deze
bosweg gedurende +/- 1 km volgt, kom je op
een betonbaantje en rijd je gewoon recht door.

Rijsuggestie : stappend, dravend of

>> 200 meter verder kom je op een T.

galopperend.

>> Bij het T-punt neem je rechts. Na +/- 500
meter bereik je het kruispunt met de Statiestraat
en Keelstraat. Sla links de Statiestraat in.
>> +/- 500 meter verder steek je het kruispunt
over. Dan volg je de Tramstraat. Dit is de oude
trambedding die je zo’n 1,7 km volgt. Je rijdt hier
een stukje op het fietsknooppuntennetwerk naar
knooppunt 78.

Volg deze tot aan het kruispunt aan het kerkhof.
>> Daar sla je links af.

Rijsuggestie : galop

Op dit punt (Scherpendries) moeten ruiters en
menners splitsen.

Rijsuggestie : galop, draf

- Menners
>> Op de T rijden de menners recht door tot op
een T en slaan dan rechts af (de Grote Vreunte)
- wees voorzichtig wanneer je de dorpskom binnenrijdt - om vervolgens de eerst straat links te
nemen. Hier bevindt zich een cafeetje waar de
dorst kan gelest worden.
- Duivenlokaal: dit is enkel open in het weekend.

>> Bij fietsknooppunt 78 kom je op een kruispunt
met op je linkerhand een kapelletje. Steek de
Kromstraat recht over en volg de Tramstraat langs
de boomgaarden. Neem vervolgens het eerste
wegje links (Groenstraat).

>> Nu rijd je verder naar de kerk (SintBartholomeus Waanrode). Ook in het dorp kan je
terecht om de inwendige mens te versterken bij
‘Taverne Wanroy’ of ‘Café Onder den toren’.
>> Neem de eerste straat rechts, de Overstraat.

- Ruiters
>> Op de T slaan de ruiters rechts af (Ingeveld).
Na 200 meter juist voor de bocht sla je links af.
Op 10 meter op de Y hou je links. De weg gaat
op zo’n 300 meter over van beton naar kassei tot
onverhard. >> Na een bocht van 90° ga je onmiddellijk na de eerste boomgaard links. 100 meter
verder neem je rechts, ter hoogte van een groene
draadtuinafspanning op je linkerzijde. Volg deze
weg - veldweg+asfaltweg - tot aan het kruispunt.
Wil je iets drinken, dan moet je op deze plaats
even naar links (zie horecazaken bij wegbeschrijving menners) in plaats van recht over te steken.
>> Steek recht over tussen huisnr 35 en 33 en
neem het kleine paadje. >> Na +/- 500 meter kom
je in de Overstraat en sla je rechts af. Na 30 meter
kom je aan het kerkhof en sla je links af.
Aan het kerkhof in de Molenstraat komen menners en ruiters terug samen.

>> Volg deze weg tot op een T en volg deze baan
(Oude Diestsestraat) rechts. Deze baan volg je tot
aan de Halensebaan. Daar steek je over.
>> Deze weg (Leemkuilstraat) volg je tot aan een
kapelletje waar je links neemt. Op deze plaats verlaten we het Rijnrodepad.
>> Volg het pad +/- 500 meter tot het overgaat in
kassei en daarna asfalt tot kruispunt.
Rijsuggestie : heerlijk galopperen ,
prachtig uitzicht +/- 200 meter nadat je aan kapelletje links bent afgeslagen
>> Aan het kruispunt met op je linkerhand een
kapelletje neem je links. Neem na 500 meter de
2de zandweg met rooster (naast de hoeve) links.
Er volgt een steile helling. Deze helling ga je over.
Rijsuggestie : voor krachtpatsers,
500 meter galop stijl omhoog

>> Volg dezelfde weg in dalende lijn verder
tot aan een kruising met weg naar rechts.
Herkenningspunt: een boomkapelletje op de
tegenoverliggende hoek. >> Sla hier rechts af.
Deze zandweg gaat over naar asfalt. Je blijft volgen tot aan de grote baan Tienen-Diest (N29).
Daar steek je de drukke baan over.
(goed opletten!)
>> Volg de E. Coolsstraat. >> Na 300 meter neem
je de straat links (Oude Diestersebaan). Deze gaat
over van asfalt, kassei naar onverhard.
>> Na +/- 400 meter kom je bij een T-kruising van
veldwegen. Je neemt de dalende weg helemaal
links (links veld, rechters bomen).
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>> Rijd tot de Halensebaan. Daar sla je rechts af.
Volg de Halensebaan +/- 700 meter. >> Aan het
kapelletje sla je rechts af, de Processiestraat in, die
je naar de kerk van Wersbeek (Sint-Quirinuskerk)
leidt.
>> Rijd vervolgens rechts rond de kerk, om dan
achter de kerk rechts de Wijndriesstraat in te
rijden. >> +/- 200 meter verder neem je eerste
wegje links (Delbergstraat). De baan wordt veldweg. >> Op een Y-splitsing van veldwegen rijd je
rechtdoor (niet rechts). >> Veldweg wordt weer
asfaltbaantje en na +/- 500 meter neem je aan de
T-kruising links (Robbesrodestraat).
Rijsuggestie : +/- 500 meter galop
na ar boven

heuvell and

>> 200 meter verder sla je op de volgende T nogmaals links af en volg je de Oude Tiensebaan.
>> 200 meter verder neem je eerste straat
rechts (Driesstraat). >> Na 5 meter sla je rechts
af voor de fruitbomen en volg je deze zandweg
(Heidebergstraat) tot op een Y-splitsing van kassei/
asfaltwegen. Neem rechts/rechtdoor de kasseiweg. Volg die tot aan de grote baan Leuven-Diest
(Diestsesteenweg - N2.)
>> Steek de Diestsesteenweg over (opletten:
drukke steenweg!) en volg de Rijsbergstraat.
>> 500 meter verder sla je links af (straatnaambord ‘Horenweg 15). Na +/-500 meter kom je
op kruispunt en steek je de Horemweg over. Volg
deze baan (straatnaambord Horemstraat 8-12).

RUITER- en menROUTE

Aan Huize Hageland - Oude Pastoriestraat - is er
voldoende parking voor trailers en vrachtwagens,
links van het gebouw.
>> Je vertrekt met Huize Hageland op je rechterkant. Na een paar 100 meter op een betonbaantje
kom je op een T en daar neem je rechts de kiezelweg omhoog. +/- 500 meter verder kom je op een
kruispunt.

Rijsuggestie : veilige galop van +/400 meter omhoog tot k asseistrook.

>> Na 500 meter bereik je de Driesstraat en sla je
rechts af. Na +/- 30 meter sla je links het betonnen baantje naast huisnummer 1 in. Het betonbaantje wordt snel veldweg en holle weg. Na +/400 meter gaat veldweg over in asfaltbaantje.

Rijsuggestie : de la atste stukken
Hagelandse galop

>> Bij het volgende kruispunt ga je gewoon rechtdoor en volg je de Vlooibergstraat.
>> Na +/- 500 meter neem je aan het kruispunt
rechts, de weg ‘Hellekens’. >> Na 500 meter kom
je op een T en houd je links aan. Na een aantal
meter kom je terug aan in de Oude Pastoriestraat
bij Huize Hageland.
Veel rijplezier!

KORTE ROUTe

>> Na +/- 500 meter kom je op de Statiestraat.
Die volg je links tot aan het kruispunt. Op het
kruispunt sla je links de Halensebaan in.
>> Na +/- 300 meter sla je rechts de Dellestraat
in. Na de laatste woning gaat deze betonweg over
in een veldweg die je gedurende 1,5 km volgt
langs velden, een holle weg en boomgaarden.
Rijsuggestie : geniet al stappend,
dravend of galopperend.

Rijsuggestie : een eerste rustige draf

>> Steek het kruispuntje over en neem de veldweg
naast de draadafspanning (naast woning) in ongeveer een hoek van 135°. Dit is op het kruispunt
het derde pad op je rechterkant. >> Na 300 meter
kom je aan de grote baan Leuven-Diest (N2). Die
steek je recht over (opgelet: drukke baan). Daar
neem je het padje links van het bos. Bij volgende
splitsing enkele meters verder, neem je het rechtse
pad door het bos. Veld/bosweg gaat na +/- 400
meter over in kasseiweg.

Sla niet rechts de veldweg in richting huizen, maar
rijd rechtdoor tot op een T. Volg de baan links, de
Stenenkruisstraat.

>> Bij T-punt, neem je rechts. Na +/- 500 meter
bereik je het kruispunt met de Statiestraat en
Keelstraat. Sla links de Statiestraat in.
>> +/- 500 meter verder steek je het kruispunt
over. Dan volg je de Tramstraat. Dit is de oude
trambedding die je zo’n 1,7 km volgt. Je rijdt hier
een stukje op het fietsknooppuntennetwerk naar
knooppunt 78.
Rijsuggestie : galop, draf

>> Bij fietsknooppunt 78 kom je op een kruispunt
met op je linkerhand een kapelletje. Steek de
Kromstraat recht over en volg de Tramstraat langs
de boomgaarden. Neem vervolgens het eerste
wegje links (Groenstraat).
Wanneer je hier naar rechts gaat, kan je een verbindingsroute volgen die leidt naar de ruiter- en
menroute “De Hel”. Wegbeschrijving, kaart en

Rijsuggestie : heerlijk galopperen in

gps-bestanden van deze verbindingsroute zijn te

een typische Hagelandse holle weg.

downloaden op www.toerismevlaamsbrabant.be.

>> Blijf de Groenstraat volgen. Na +/ 400 meter
steek je een grotere betonbaan rechtover en volg
je verder de Groenstraat. >> Na +/- 500 meter
bereik je een T-kruispunt met een kapelletje op je
rechterhand. Neem hier rechts.
LANGE ROUTE Om de volledige route “Heuvelland te
rijden, ga je hier rechtdoor tot op de Tiensesteenweg.
De wegbeschrijving, kaart en GPS-bestand van
“Heuvelland” zijn te downloaden op www.toerismevlaamsbrabant.be.

>> Om de verkorte route verder te zetten, rijd je
ongeveer nog +/- 150 meter en sla je links af, de
Beekstraat in (die is eerst verhard en gaat dan over
in zandweg).
>> Je vervolgt de beekstraat zo een 1,5 km, dan
een bocht naar rechts. 100 meter voorbij de bocht
is er een zijstraatje maar je rijdt recht door tot
op een T en sla links af. >> Je rijdt verder door
het bos . >> Je komt op een asfalt baan en rijdt
gewoon recht door. >> Deze baan volg je tot op
een T betonbaan en dan rijd je links na 150 meter
de eerste straat rechts in. Dan kom je op een kruispunt en rijd je rechts de kiezegemsstraat in.
>> Op 500 meter heb je een gevaarlijk kruispunt
( slecht zicht ). Je rijdt recht door deze straat, die
je naar de kerk van Wersbeek (Sint-Quirinuskerk)
leidt. >> Rijd vervolgens rechts rond de kerk, om
dan achter de kerk rechts de Wijndriesstraat in te
rijden.
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>> +/- 200 meter verder neem je het eerste wegje
links (Delbergstraat). De baan wordt een veldweg.
>> Op een Y-splitsing van veldwegen rijd je rechtdoor (niet rechts). De veldweg wordt weer een
asfaltbaantje en na +/- 500 meter neem je aan de
T-kruising links (Robbesrodestraat).
Rijsuggestie : +/- 500 meter galop
na ar boven

>> 200 meter verder sla je op de volgende T nogmaals links af en volg je de Oude Tiensebaan.
>> 200 meter verder neem je eerste straat
rechts (Driesstraat). Na 5 meter sla je rechts af
voor de fruitbomen en volg je deze zandweg
(Heidebergstraat) tot op een Y-splitsing van kassei/

KORTE ROUTe

asfaltwegen. >> Neem rechts/rechtdoor de kasseiweg. Volg die tot aan de grote baan Leuven-Diest
(Diestsesteenweg - N2.)
>> Steek de Diestsesteenweg over (opletten:
drukke steenweg!) en volg de Rijsbergstraat.
>> 500 meter verder sla je links af (straatnaambord ‘Horenweg 15). Na +/-500 meter kom je
op een kruispunt en steek je de Horemweg over.
>> Volg deze baan (straatnaambord Horemstraat
8-12). Sla niet rechts de veldweg in richting huizen,
maar rijd rechtdoor tot op een T. Volg de baan
links, de Stenenkruisstraat.
Rijsuggestie : de la atste stukken
Hagelandse galop

>> Bij het volgende kruispunt ga je gewoon rechtdoor en volg je de Vlooibergstraat.
>> Na +/- 500 meter neem je aan het kruispunt
rechts, de weg ‘Hellekens’. >> Na 500 meter kom
je op een T en houd je links aan. Na een aantal
meter kom je terug aan in de Oude Pastoriestraat
bij Huize Hageland.
Veel rijplezier!

