RUITERNET WERK

HAGEL ANDSE RUITER- EN MENROUTES

huilewindpad

RUITERROUTE

Deze route neemt je mee naar het Hagelandse heuvelland en snijdt even WaalsBrabant aan. Vertrekpunt is bierdorp Hoegaarden. Je parkeert gratis - en zonder
verplichtingen - op een ruim grasveld bij Gastenkamers Huilewind. Je kan hier
uiteraard overnachten. Er is weidegang voor de paarden mogelijk.
Het Huilewindpad slingert door open velden en weiden, holle wegen en doorkruist
ook het machtige Mollendaalbos. De panorama’s zijn adembenemend. Deze route
munt uit in variatie aan reliëf, landschappen en ondergrond. Het is een bij uitstek
landelijk traject, geschikt voor alle paarden. Gezien de lengte is het meenemen van
proviand aanbevolen.
In het Mollendaalbos kan je eventueel het Huilewindpad verlaten en aanpikken
op het Warandepad (zie www.toerismevlaamsbrabant.be - ruiterroutes Groene
Gordel’). Zo kan je er een meerdaagse trip van maken. Overnachten onderweg is
dan mogelijk bij gastenkamers ‘t Zuiderhuis (Oud-Heverlee).

©Lander Loeckx

PR AK TISCH
Vertrek

punt/parkeren: Gastenkamers Huilewind, Meerstraat 15, 3320 Hoegaarden -

ruiterverblijven in de buurt
Huilewindpad
Gastenkamers Huilewind
Meerstraat 15
3320 Meldert (Hoegaarden)
tel: +32 (0).494-05 48 05
info@huilewind.be
www.huilewind.be

+32 (0)494-05 48 05, info@huilewind.be, www.huilewind.be
Afstand: 25 km
Ongeveer 75% onverharde wegen
Duurtijd: afhankelijk van het tempo 2.30 tot 4 uur
Hoefbeslag aanbevolen
Datum routebeschrijving: 07.04.2008
Suggesties of opmerkingen: routedokter@vlaamsbrabant.be
Aan Gastenkamers Huilewind vertrekken nog twee andere routes:
- menroute Huilewindpad
- ruiter- en menroute Babelom

Warandepad
Gastenkamers ‘t Zuiderhuis
Waversebaan 99a
3050 Oud-Heverlee
gsm +32 (0)496-39 93 59
annverschaeve@gmail.com
www.zuiderhuis.info

Voor wegbeschrijving, kaarten en gps-bestanden:
- www.toerismevlaamsbrabant.be
- www.ruiterpaden.be

A ANDACHTSPUNTEN
1. Kondig best vooraf je komst aan bij de uitbaters van Gastenkamers Huilewind (ook als je niet blijft
logeren).

met dank aan
- Gastenkamers Huilewind
- De Vlaamse Overheid - Agentschap voor Natuur en Bos
- De Landelijke Rijverenigingen

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

2. Gastenkamers Huilewind beschikt over een volledige infrastructuur waarmee je zelf een (groeps)
barbecue kan organiseren. Een leuk idee voor na je wandeltocht. Maak hierover afspraken met de
uitbaters.
3. 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.
4. In het Mollendaalbos loopt het Huilewindpad over erkende ruiterwegen. Blijf op de aangeduide
route en respecteer de verbodsborden op de andere wegen.
5. 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.

huilewindpad

RUITERROUTE

>> Rijd het domein van gastenkamers Huilewind
uit en neem links (Meerstraat). >> Neem de eerst
straat rechts. >> Op het T- punt neem je de straat
rechts (Overhemstraat).
>> Neem nu de eerste straat (Overhemstraat)
links. Deze baan gaat over in een kasseiweg.
>> Aan het volgende kruispunt (herkenningspunt:
kapelletje) ga je rechtdoor. Let op: dus niet schuin
naar links, links of rechts. Na +/- 450 meter links
aanhouden op de Y- splitsing.

WEGBESCHRIJVING

>> Rijd over deze dreef tot je niet verder meer
mag (+/- 300 meter, tot aan bord ‘paarden niet
toegelaten’). >> Neem hier links en neem na
+/- 70 meter rechts. Blijf deze weg volgen. Je
komt voorbij driehoekskruispunt, je blijft rechtdoor
rijden. Je passeert verscheidene zijwegen, maar je
mag hier niet in (borden ‘paarden niet toegelaten’
en ‘stop’). Rijd dus rechtdoor tot op het eerste
grote kruispunt in het bos (+/- 1,4 km).
Rijsuggestie: lange galopwegen.

Rijsuggestie: +- 900 meter galop of draf.

>> Aan een kruispunt van holle wegen, neem je
links. Blijf deze weg volgen tot op een kruising
met een kasseibaan. (+/-2,3 km).
>> Op dit kruispunt ga je rechtdoor. Let op: op je
terugweg zal je hier straks opnieuw voorbijkomen.
Rijsuggestie: heerlijk lange galopweg.

>> Volg tot aan het T- punt, neem rechts.
Herkenningspunt: kasseibaan. Blijf op dit baantje, je passeert links 2 weggetjes en 1 weggetjes
rechts, maar houdt rechtdoor aan.
Rijsuggestie: galop of draf

>> Steek het kruispunt met de ‘Rue du village’
recht over. Opgelet voor het verkeer!
Herkenningspunt: op je linkerkant zie je het
kerkhof van Beauvechain. Rij deze veldweg verder
naar boven.
Rijsuggestie: galop of draf (+/- 350 meter).

>> Je bereikt via een Y- splitsing een kruispunt
waar je rechts inslaat. Voor alle duidelijkheid: niet
rechts inslaan op de Y-splitsing)
Rijsuggestie: draf of galop (+/- 600 meter)

>> Op het volgende kruispunt ga je rechtdoor, de
holle weg in naar beneden (kasseibaan). >> Als
je beneden uit de holle weg komt, ga je op het
kruispunt voor de boerderij naar rechts, richting de
kapel (Chapelle du Rond -Chêne).
>> Aan het kruispunt voor de kapel neemt je de
rechtse weg. Blijf deze weg volgen. Blijf ook bij de
eerste kruising met een veldweg rechts rechtdoor
rijden. >> Na +/- 400 meter kom je aan een Ysplitsing. Neem links.
>> Na +/- 600 meter kom je aan een T-punt.
Neem links.
>> Neem aan het volgende kruispunt
rechts. Herkenningspunt: volg het bordje
Schavaaiwandelpad. Je rijdt nu recht naar het
Mollendaalbos.
>> Rijd het bos in en neem direct de eerste weg
links. Herkenningspunt: dit is de ‘Limietendreef’
+ bareel.

>> Rij tot het einde van deze dreef aan de bareel.
Ga aan de bareel rechtdoor. Je verlaat nu het
Mollendaalbos. Herkenningspunt: aan je linkerkant bevindt zich een parking. Rij rechtdoor in de
‘Sint-Joris Weertstraat’.
>> Aan het kruispunt van ‘Sint-Joris Weertstraat’
met de ‘Oude Geldenaaksebaan’ neem je rechts.
Herkenningspunt: het kasseibaantje gaat over in
een holle weg. Blijf deze holle weg volgen. Hij
stijgt lichtjes.
Rijsuggestie: +/- 500 meter omhooglopende

>> Neem op dit kruispunt rechts.
Herkenningspunt: dit is de ‘Milse baan’. Het naambordje kom je iets verderop tegen.
Hier kan je aansluiten op een ander ruiterpad: het
Warandepad. Dat pad komt van links op dit kruispunt
en volgt ook de ‘Milse baan’ (dit kronkelt een beetje).
Voor kaart, wegbeschrijving en GPS-bestand van het
Warandepad: www.toerismevlaamsbrabant.be (ruiterroutes Groene Gordel).

>> Volg de ‘Milse baan’. Je passeert 2 grote
kruispunten in het bos. Steek deze recht over.
Herkenningspunt: het 2de kruispunt is een kasseibaan, genaamd de ‘Weertse dreef’.
Rijsuggestie: kilometers lang veilige
galopweg, wel opletten aan de kruispunten.

>> Je steekt de ‘Weertse dreef’ recht over en blijft
de ‘Milse baan’ volgen. Het pad kronkelt +/- 150
meter omhoog. >> Boven op het heuveltje neem
je op het kruispunt in een dreef rechts. Opgelet:
niet schuin oversteken. Herkenningspunt: bord
‘paarden toegelaten’ met daaronder een blauw
rechthoekje. Volg deze dreef voor ongeveer 1,3 km.
Rijsuggestie: rustig drafje.

Let op: het Warandepad gaat hier naar links, het
Huilewindpad gaat in deze dreef naar rechts.
>> Na ongeveer 1,3 km kom je op het kruispunt
met de ‘Milse dreef’. Steek dit kruispunt rechtover.
Herkenningspunt: bord ‘paarden toegelaten’
met daaronder het blauwe rechthoekje.
>> Volg dit wegje. Het kronkelt en leidt je tot bij
een houten hutje. Suggestie: deze plek is zeer
geschikt voor een picknick. Het hutje is voorzien
van overdekte banken en een vuilbak.
>> Aan het kruispunt met het houten hutje
neem je het meest rechtse wegje.
Herkenningspunt: volg bordje ‘Vlaanderen fietsroute’. Volg dit wegje tot aan de (kassei)dreef, de
‘Weertse dreef’.
>> Ga links de dreef in. Herkenningspunt:
volg bordje ‘Vlaanderen fietsroute’.

galopweg.

>> Bij het uitkomen van de holle weg, draait het
pad een beetje naar rechts. Neem op het eerste
kruispunt links. >> Blijf deze weg volgen tot je op
een T-punt komt. Herkenningspunt: je passeert
een kleine aanplanting dennenbomen.
>> Ga op het T- punt naar links. Blijf deze baan
volgen tot je op een kasseiweg komt.
>> Ga op deze kasseibaan naar rechts. Blijf deze
kasseibaan (‘Rue de Mollendael’) +/- 2 km volgen.
Herkenningspunt: je komt iets verderop na het
afslaan het naambordje van deze straat tegen. >>
Na +/- 2 km komt u op het kruispunt van de ‘Rue
de Mollendael’ met de ‘Rue du Village’. Steek dit
kruispunt recht over. Opgelet voor het verkeer!
>> Blijf deze veldweg rechtdoor volgen. Na ongeveer 1,2 km kom je aan een (paarden)boerderijtje.
Enkele meters verder is er een kruispunt (kassei).
Herkenningspunt: je kruist hier het eerste deel
van het Huilewindpad.
>> Ga op dit kruispunt rechtdoor. Neem na +/120 meter de veldweg links. Deze weg loopt
omhoog. Rijd dus niet Beauvechain binnen. Let
op: als je boven komt, zie je op je rechterkant
de lichten van de landingsbaan van Beauvechain.
Hier stijgen en landen dus geregeld vliegtuigen!
>> Je komt op een Y- splitsing. Ga links.
Herkenningspunt: op deze splitsing staat een
boom en hier liggen enkele rotsblokken. Op een
van deze blokken staat deze tekst: ‘In Honorem
Sanctae Ermelindis’.
Rijsuggestie: galop of draf +/- 500 meter.

>> Blijf dit wegje rechtdoor volgen tot aan het
kruispunt van kasseibanen/holle wegen. >> Ga
naar rechts op dit kruispunt. Herkenningpunt:
bord ‘Meldert Hoegaarden’.
Blijf dit wegje volgen. Het gaat over in een klein
stukje kassei. Blijf deze weg (Meerstraat) volgen. Voor je zie je de gastenkamers Huilewind
(Meerstraat 15) op je rechterkant.
Veel rijplezier!

