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HAGEL ANDSE RUITER- EN MENROUTES

RUITERROUTE

De Tieltse ruiterroute neemt je mee door het heuvelachtig landschap van TieltWinge en omstreken. En heuvelachtig is het zeker. Een paar uitgelezen galopstukken zullen het uithoudingsvermogen van paard en ruiter zeker testen. Op sommige plaatsen gaat het immers stevig naar boven. Bij het afdalen wordt dan weer
een andere rijvaardigheid op de proef gesteld. Maar dit niveauverschil garandeert
je wel enkele fantastische vergezichten. Je rijdt voortdurend in de omgeving van
het magische Kasteel van Horst. Af en toe duikt het op aan de einder of rijd je
zelfs in de schaduw van de kasteelmuur. Meer info over het kasteel en omgeving:
www.kasteelvanhorst.be.
Omwille van de afstand van de route is het aangewezen om proviand mee te
nemen. Onderweg is er wel gelegenheid om iets te eten en/of drinken.

STOPPL A ATS
TIENBUNDERSHOF
Tienbundersweg 23 - 3390 Tielt-Winge
tel: +32 (0)16-50 17 10
fax: +32 (0)16-50 33 53
www.tienbundershof.be
Open op zaterdag en zondag of op
afspraak.
WAGENHUIS (KASTEEL VAN HORST)
Horststraat 28 - 3220 Holsbeek
tel: +32 (0)16-62 35 84
Openingsuren: maandag t/m zondag:
van 11u30 tot 23u30
Keuken is geopend tot 21u00.
Sluitingsdag: dinsdag
Jaarlijks verlof: van maandag 21/09/09
tot en met dinsdag 06/10/09

PR AK TISCH
V
 ERTREKPUNT/PARKEREN: Huize Hageland, Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge,
+32 (0)16-63 38 48, open elke werkdag van 09u-12u, toerisme@tielt-winge.be
AFSTAND: +/- 30 km
Ongeveer 60% ONVERHARDE WEGEN
DUURTIJD: afhankelijk van het tempo 4 tot 5 uur
HOEFBESLAG aanbevolen
DATUM ROUTEBESCHRIJVING: 06.08.2009
SUGGESTIES OF OPMERKINGEN: routedokter@vlaamsbrabant.be
Aan Huize Hageland vertrekken nog twee andere routes:
- ruiter- en menroute Heuvelland
- Horst ruiter- en menroute
Voor wegbeschrijving, kaarten en gps-bestanden:
- www.toerismevlaamsbrabant.be
- www.ruiterpaden.be

A ANDACHTSPUNTEN
1. Je parkeert gratis – en zonder verplichtingen op een ruim grasveld naast het Huis Hageland. Kondig
MET DANK A AN
- Huize Hageland – Tielt Winge
- De Landelijke Rijverenigingen (LRV)
- Veerle Willebrords voor het zorgvuldig uittekenen van de route.
- Marc Ferdinand voor het beschikbaar stellen van de GPSbestanden.

best vooraf je komst aan bij Huize Hageland, zodanig dat je zeker bent, dat het grasplein op het
moment van je wandeling vrij is.
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.

EEN INITIATIEF VAN
Toerisme Vlaams-Brabant
Provincieplein 1 - 3010 Leuven
tel: +32 (0)16-26 76 20 -toerisme@vlaamsbrabant.be
www.toerismevlaamsbrabant.be
http://toerisme-vlaamsbrabant.skyblogs.be

www.toerismevlaamsbrabant.be
www.ruiterpaden.be

4. De opgegeven rijsuggesties in de wegbeschrijving duiden aan welke gang mogelijk is. Elke ruiter moet
in functie van zijn vaardigheden inschatten of hij al dan niet de suggestie volgt.
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>> Wanneer je voor Huize Hageland staat, neem
je links van Huize Hageland het veldwegje naar
boven. Aan het bankje ga je nog steeds rechtdoor. Je komt helemaal boven aan de uitkijktoren
uit. Op deze T neem je links, een holle weg naar
beneden. >> Na +/- 500 meter kom je op een
asfaltweg terecht en ga je nog steeds rechtdoor.
Huisnummer 13 ligt op je rechterkant. Je neemt
niet de Kautermansweg (rechts) maar ga rechtdoor.
>> Na ongeveer 200 meter in de bocht naar links,
neem je een veldweg naar rechts. Eerst is het pad
redelijk breed en na +/- 15 meter gaat dit steil
naar beneden. Je komt in een holle weg. Rijd tot
aan de straat en neem dan links.
>> Na 200 meter op het kruispuntje aan het
huisnummer 2 zie je op de rechterkant het stenen
huis van Tielt.
Ter info: Het Stenen Huis is een voormalige
herberg en dateert van 1648. Het was het eerste
stenen huis in Tielt. Het huis werd in 2002 samen
met haar omgeving beschermd als monument en
als dorpsgezicht.
>> Neem onmiddellijk na het Stenen Huis rechts,
de Stenenhuisstraat. Voor huisnummer 16 neem
je rechts de veldweg. Er is onmiddellijk een tweesprong. Neem links op deze Y. Rijd rechtdoor tot
asfaltweg. Laat ondertussen zijwegeltjes links,
rechts, links liggen. Steek recht over naar de
Horenweg. Je komt nu trouwens ook al uit de
Horenweg. Herkenningspunt: aan de overkant,
op je linkerkant ‘Ceramica Primavera’. Het beton
gaat over in kiezel.
>> Bij het volgende kruispuntje steek je rechtover. De kiezel gaat terug over in asfalt. Ga op
het volgende kruispuntje nog steeds rechtdoor.
Herkenningspunt: na enkele meters op je linkerkant 4 silo’s en een hangar. Daarna gaat de kiezel
terug over in beton.
>> Neem het eerste betonbaantje rechts en achter
huisnummer 30 (tussen 30-28) sla je links af. Bij
de splitsing (Y) neem je rechts. Blijf het boswegje
rechtdoor volgen. Op je linkerkant kom je een paar
korte boomstronken tegen. Ga op het kruispuntje
rechtdoor en blijf het bospad volgen. Als je uit het
bos komt, heb je op je rechterkant huisnummer 1.
Op het einde van de bos neem je links.
>> Aan het voetbalveld neem je links
(Heuvelstraat). Na 200 meter neem je de kasseiweg (Ossebergstraat) naar rechts (dit is het wegje
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na huisnummer 263 en voor huisnummer 261).
De kasseibaan gaat over in kiezel. Op je rechterkant kom je vakantiehuisjes tegen o.a. Safari.
RIJSUGGESTIE : EEN RUSTIG GALOPJE TOT

en volg je deze straat +/- 1 km tot op de volgende T. Neem links. Steek de Rillaarseweg over.
Herkenningspunt: voor je zie je een kapelletje.
Neem na 50 meter rechts, de Gebrandestraat.

DE BETONBA AN

>> Ga aan de betonbaan nog steeds rechtdoor.
Neem niet de Ossebergstraat naar rechts. Na 50
meter gaat het vrij steil naar boven. Neem boven
niet naar rechts maar ga nog steeds rechtdoor.
De kiezel gaat terug over in beton. Aan het
straatnaambord Beurtstraat neem je links (dit is
de eerste straat links). Neem net achter de bocht
naar rechts (aan de gele-witte betonblokken), de
Dennenweg.
>> Na enkele honderden meters neem je een veldweg links (vlak achter een weide, schuilhok op de
linkerkant).
In de veldbaan kom je een kruispuntje tegen, daar
neem je rechts. Je blijft links volgen en je rijdt heel
even in een holle weg.
>> Aan de T neem je links en je volgt tot je terug
op asfalt komt.
>> Aan de volgende T neem je terug links. Je komt
uit de Reststraat (naambord op onze rechterkant).
>> Na huisnummer 70 ga je een klein padje
rechts in. Let op: zeer smal betonbrugje. De kiezel
gaat over in beton. Aan een zeer klein kapelletje
bevestigd op een elektriciteitspaal neem je rechts
(is eigenlijk bij de volgende splitsing). Je blijft de
betonbaan een beetje zigzaggend volgen. Op het
einde (voor je een groene poort) neem links de
kasseibaan, die na +/- 2 meter overgaat in een
veldweg. Blijf volgen en ga op de T naar links.
Je rijdt nu naast het beekje. Het beekje is aan
je linkerkant. Voor de groene omheining sla je
rechts af. Bij de volgende T opnieuw naar rechts.
Herkenningspunt: een bankje.
RIJSUGGESTIE : EEN MOOIE LANGE
GALOPWEG.

>> Blijf de dreef altijd maar rechtdoor volgen, tot
je aan de Dorpstraat komt. Herkenningspunt:
aan je rechterkant Zagerij J. Broos en recht voor
je het containerpark van Tielt-Winge. Je komt uit
de Oude Route (naambord staat links). Neem hier
naar rechts en na huisnummer 59 sla je links een
klein wegeltje in. Let op: dit is juist in de bocht,
na de rode pijlen van de wegmarkering. Het veld
gaat over in kiezel, daarna beton. Blijf rechtdoor
gaan tot op een T.
>> Neem op T naar links, voor huisnummer 38.
Op de hoofdbaan aangekomen, neem je links

Ter info: Op je rechterzijde bemerk je na 100
meter het jonge natuurreservaat van Tielt.
>> Volg het veldwegje tot op het asfalt. Laat alle
zijwegen liggen. Op een gegeven moment beetje
links aanhouden en het hoofdwegje blijven volgen. Je komt uit aan Stal De Mottebeek. Voor de
eikenboom neem je rechts naar het smal paadje
toe. Herkenningspunt aan het padje: een
ijzeren poort.
>> Op dit wegje ga je opnieuw een betonbrugje
over. Neem aan de straat links en sla onmiddellijk de 1ste straat rechts af (Solleweg), die lichtjes
naar boven loopt. Aan het volgende kruispunt ga
je naar rechts, in de Tienbunder. Aan de volgende
T neem je terug links. Herkenningspunt: op je
rechterkant een voetbalveld. Na +/- 500 meter
kom je aan het Tienbundershof.
Deze stopplaats heeft bindpalen voorzien voor
de paarden. Je kan hier rustig iets eten en drinken.
Let wel op de openingsuren: Het is enkel geopend
op zaterdag en zondag of op afspraak. Je hebt nu
ongeveer 13 km gereden.
Ter info: Het ontmoetingscentrum
“Tienbundershof” ontleent zijn typisch Vlaamse
naam aan een uitloper van de Houwaartse berg op
het grondgebied van Houwaart, een deelgemeente
van Tielt-Winge, gelegen in het hartje van het
groene Hageland. Het huidige domein is ongeveer
drie hectaren groot. De benaming“Tienbunder”
vindt men terug op de alleroudste stafkaarten. Bij
de Kelten was één bunder plus minus één hectare
groot. Dit stuk natuurschoon omvatte destijds een
wijngaard, die vernietigd werd door Napoleon, ten
voordele van de Franse wijn.
>> Als je voor het Tienbundershof staat, neem
dan links van het gebouw naar boven. Achter het
gebouw, zie je schuin boven, rechts in de hoek
een wegje in het bos. Dit blijf je even volgen. Het
gaat redelijk steil naar boven.
Op de top neem je rechts op de T. Daal naar
beneden in het bos. Neem beneden niet de 2
wegjes die steil naar boven gaan, maar neem
een beetje naar rechts, het wegje dat iets minder
steil naar boven gaat. Eens boven neem je terug
naar rechts. Blijf dit wegje gedurende +/- 500
meter volgen. Het is net alsof dit wegje rond het
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bos gaat. Dan zie je 2 wegjes in het bos waar je
niet in mag en ook niet in kan. Afgesloten met
linten en bord PRIVAAT. Neem dan uiterst rechts,
gaat iets naar beneden. Blijf volgen. Voor je zie
de Autostrade E314 liggen. Neem net voor de
autostrade het baantje links (op T). Je rijdt nu vlak
naast de autostrade.
RIJSUGGESTIE : EEN MOOIE GALOPSTROOK
VAN ZO’N 2 KM.
Wanneer je hier naar rechts gaat, kan je een
verbinding maken naar het Wolfsdonkpad.
De wegbeschrijving, kaart en gps-bestand van
deze verbindingsroute zijn te downloaden op
www.toerismevlaamsbrabant.be.

>> Op het einde van de galopweg neem je links.
Blijf even volgen. Ga op de T naar rechts.
Het wegje gaat even naar beneden.
Op het einde neem je naar links (aan grote boom).
Blijf altijd rechtdoor volgen. Je rijdt op een MTB
(mountainbike)-route.
>> Na het bordje van de mountainbikeroute
neem je het eerstvolgende wegje naar rechts.
Bij het opmaken van deze wegbeschrijving werd
er gewerkt en was het wegje niet goed zichtbaar.
Het is +/- 20 meter na het bordje van de MTBroute. Dit wegje wordt op het einde redelijk smal
(de boeren hebben iets te ver gezaaid).
Opgelet: even verder ligt een boom op het
paadje. Je moet even rechts van de boom jezelf
een weg door het bos banen. Je komt uit aan een
kleine uitkijktoren (groene ladder) en neemt hier
naar rechts.
>> Na 50 meter neem je het eerste veldwegje
naar links.
RIJSUGGESTIE : LEKKER STUKJE DRAVEN

Herkenningspunt: op de rechterkant een aantal caravans. Draaf rustig doorheen de bochtjes
(rechts, links, rechts, links). Blijf zo het paadje
volgen..
>> Op het einde van dit wegje ga je naar
rechts. Voor je zie je huisnummer 1. Je komt op
een asfaltbaan. Blijf volgen tot aan het bord
Nieuwrode - Holsbeek. Neem net voor het bord
naar rechts. Rijd niet tussen de fruitbomen, maar
neem net ervoor naar links (kruispuntje). Na de
fruitbomen (rechterkant) wordt wegje redelijk
bebost. Na een tijd overgang naar kiezeltjes met
in het midden een grasstrook. Blijf steeds rechtdoor rijden.
RIJSUGGESTIE : MOOI STUKJE DRAF

WEGBESCHRIJVING

>> Op de volgende T ga je naar rechts (aan het
huis met de wit-groene rolluiken). Blijf rustig verder draven. Na +/- 100 meter neem je links het
klein smal paadje. Ga niet het bos in, maar blijf er
net voor. Opgelet: dit is redelijk bebost.
>> Op het einde van dit wegje neem je links
(Mostingstraat). Kiezel wordt kasseibaan.
Wandel ten einde en ga naar rechts naar de
Kriesberg. Na enkele meters op deze betonbaan
(Kriesberg) gaan je links (net voor de bocht) het
wegje naar beneden. Let op: in het begin van
dit wegje gaat het redelijk steil naar beneden
en moeten we over kasseien. Blijf de holle weg
volgen. Herkenningspunt: op je linkerkant B&B
Vossendries.
>> Aan de Y neem je naar rechts en je gaat het
wegje Grootveld in. Blijf dit wegje volgen tot een
T. Sla rechts af, een holle weg. Ondergrond:
kassei. Neem op de driesprong volledig links.
RIJSUGGESTIE : EEN IDEA AL WEGJE OM
LEKKER TE GALOPPEREN

>> Je wandelt nu op de Terheide Veldweg, een
holle weg. Blijf geruime tijd volgen. Op het kruispunt met rechts het bord ‘uitgezonderd diensten’
nog rechtdoor volgen. Herkenningspunt: links
hangt een ketting zwart-geel. Het wegje gaat
daar een beetje naar beneden. Net voor de haag
van bomen en struiken neem je rechts. Na +/- 200
meter neem je tussen de twee velden, het veldwegje naar links. Dit is ongeveer 30 meter voor
de steenweg. Je komt uit de Ter Heidse Hoek.
>> Steek schuin over, het kleine zandwegje in.
Opgepast: dit is een heel drukke en gevaarlijke
baan, de steenweg van Aarschot naar Tienen.
Ga het zandwegje in en blijf dit volgen tot aan
de asfaltbaan. Momenteel rijd je naast het Domein
van het “Kasteel van Horst”. Je mag nergens het
bos in, dus blijf de dreef volgen.
RIJSUGGESTIE : HEERLIJK LANGE
GALOPWEG .

>> Om het Kasteel van Horst te gaan bekijken of
om iets te drinken, neem je op het einde van deze
weg naar rechts. Na het betonbrugje neem je de
1ste straat rechts, de Horststraat. Blijf dit volgen
en na 100 meter kom je op de rechterkant het
Kasteel van Horst tegen.
Ter info: Deze prachtige waterburcht in de
groene vallei van de Wingebeek ligt tussen de
heuvels van het Hageland en doet de bezoeker
dromen over vervlogen tijden. De ‘Heren van

Horst’ worden al in de vroege 13de eeuw vermeld
in geschriften. De karakteristieke donjon dateert
uit de vroege 15de eeuw. Daarnaast ademt het
complex ook een 17de- eeuwse sfeer uit. De toenmalige bewoonster, Maria Anna Vanden Tympel,
liet 2 vleugels aanbouwen rond de binnenkoer en
voerde belangrijke verfraaiingwerken uit.
Het indrukwekkende stucwerk op de plafonds,
geïnspireerd op teksten uit de ‘Metamorfosen’
van Ovidius, is daar een mooi voorbeeld van.
Van den Tympel liet tevens het wagenhuis bouwen, dat nu het bezoekerscentrum met erfgoedwinkel en een gezellig streekgasthof huisvest.
In en rond het kasteel is bijzonder veel te ontdekken: cultuur, natuur, fietsen, wandelen of
lekker eten en drinken, in Horst vindt iedereen
zijn gading. Het kasteel van Horst is een bezoek
meer dan waard! Sinds 1996 ondersteunt Erfgoed
Vlaanderen het kasteel. Een doorgedreven restauratie en passende herbestemming worden momenteel voorbereid.
>> Houd je geen halt bij het kasteel, neem dan
de galopweg naar links. Deze betonbaan blijf je
volgen. Neem de bocht naar rechts en blijf volgen
tot aan het bankje. Aan het bankje neem je de
veldweg links. Dit wegje leidt je weer naar de
grote steenweg Aarschot – Tienen, die je weer
oversteekt. Opgelet: het wegje gaat een beetje
naar boven, en je komt vrij snel aan de grote
steenweg.
>> Op je linkerkant zie je het bord ‘Holsbeek’.
Neem rechts daarvan het wegje naar beneden.
Opgelet: redelijk steil.
>> Na +/- 300 meter sla je links af.
>> Na +/- 100 meter neem je rechts, na huisnummer 24 ( geel huis, in bocht). Je gaat nu in de
straat Heikant. Blijf volgen. De betonbaan gaat
over in veldwelg. Op de T (vlak voor begin veld)
neem je naar links.
RIJSSUGGESTIE : GALOP

>> Neem aan het kapelletje rechts en galoppeer
nog een stukje. Negeer alle zijwegen en rijd rechtdoor. Aan het kruispuntje, met in een tuin de pruimenboom op je rechterkant, ga je ook rechtdoor.
Blijf parallel aan de tuin (op de rechterkant).
>> Ga tussen de 2 huizen naar de straat toe.
Je komt uit tussen huisnummer 101 en 103.
Steek rechtover en ga dan heel even naar links.
>> Sla achter het kapelletje rechts in.
Herkenningspunt: op de rechterkant een caravan.
>> Bij de volgende T neem je naar links.
RIJSUGGESTIE : EEN MOOI WEGJE VOOR
EEN LA ATSTE GALOP

>> Neem op de T-splitsing naar rechts.
Herkenningspunt: op het paaltje zien je twee
oranje reflectoren. Negeer alle zijwegen en blijf
rechtdoor volgen. Op je rechterkant kom je het
huisnummer 176A tegen. Ga nog steeds rechtdoor. Blijf de MTB-route volgen. Als je aan kasseibaan komt (op T) ga je NIET naar de hoofdbaan,
maar neem je rechts. Je volgt een bochtje naar
rechts, voor huisnummer 1. Blijf het wegje volgen.
>> Steek een beekje over en volg het baantje tot
je op de asfalt komt.
>> Je komt uit op je linkerkant aan ‘Stal Klein
Broek’, huisnummer 3. Je komt uit de Sluiweg.
Aan de kasseien Neem je naar rechts, dit is aan
huisnummer 67. Je komt rechts een zijtak van
de St-Annastraat tegen. Je neemt niet en gaat
nog steeds rechtdoor. Even verder kom je op de

rechterkant, de Walenbosstraat tegen. Ook deze
neem je niet. Je blijft rechtdoor gaan. Negeer ook
even verder de Waterhofstraat. Nog steeds rechtdoor. Op het einde van deze baan neem je naar
rechts. Herkenningspunt: op je linkerkant SPAR.
>> Neem na +/- 100m achter het huisnummer 10
naar links. Blijf naast de betonplaten (op je linkerkant) en rijd naar boven.
>> Op de T neem je rechts.
Herkenningspunt: begraafplaats aan de overkant. Op de volgende T (herkenningspunt:
rechts sporthal ‘Solveld’) neem je opnieuw naar
rechts en onmiddellijk naar links voor het huisnummer 10. Op een laatste en volgende T neem je
terug naar rechts en blijf je rechtdoor volgen.

>> Ter hoogte van het bankje ga je niet naar links
in het bos (hier reed je op de heenweg) maar ga
je rechtdoor. Herkenningspunt: zwarte poort
en daarnaast grijze poort. Op het einde van het
wegje neem je weer naar rechts. Na 300m ga je
aan het kruispunt naar links, De Hellekens, in. Bij
de splitsing houd je rechts aan en verder blijf je
opnieuw rechts volgen. Daarna kom je terug aan
het beginpunt, namelijk “ Huize Hageland”.

Veel rijplezier !

