RUITERNETWERK

HAGELANDSE RUITER- EN MENROUTES

het Babelompad

ruiter- en menROUTE

Dit is een route voor wie echt op zoek is naar de uitgestrektheid van de Hagelandse
velden en boomgaarden met prachtige vergezichten. Het “Babelom pad” neemt je
mee door de grondgebieden van Willebringen, Kumtich, Oorbeek, Hoxem, om zo
terug uit te komen in Meldert. Je rijdt een tijdje op een machtige heuvelrug met
unieke panorama’s. Ook de Hagelandse holle wegen zijn nooit ver weg. Aan B&B
Huilewind vertrekt ook het Huilewindpad (ruiters en menners). Je bent hier dus
welkom voor meerdere ritten ongerept ruiter- en menplezier.

PRAKTISCH
V
 ertrekpunt/parkeren: Gastenkamers Huilewind, Meerstraat 15, 3320 Hoegaarden
+32 (0)494-05 48 05, info@huilewind.be, www.huilewind.be
Afstand: 21 km, verkorte route 14 km
Ongeveer 60% onverharde wegen
Duurtijd: afhankelijk van het tempo 3.30 tot 4 uur
Hoefbeslag aanbevolen
Datum routebeschrijving: 02-09-2009
Suggesties of opmerkingen: routedokter@vlaamsbrabant.be

AANDACHTSPUNTEN
1. Kondig best vooraf je komst aan bij de uitbaters van Gastenkamers Huilewind (ook als je niet blijft
logeren).
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
in functie van zijn vaardigheden inschatten of hij al dan niet de suggestie volgt. De rijsuggesties
gelden voor ruiters, niet voor menners. Zij bepalen zelf de gang van het paard in functie van hun
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rijtuig, het aantal passagiers, enz.
5. Menners houden zich uiteraard aan de wegcode, net zoals voertuigen.

het babelompad
>> Vanaf de vertrekplaats Huilewind - Meerstraat
(in je rug), neem je links, de asfaltbaan (west).
>> 100 meter verder neem je de 1ste straat rechts.
>> Na 150 meter kom je op een T en neem je
rechts de Begijnenweg.
>> Je gaat rechtdoor tot je op een Y van asfaltwegen komt en hier neem je links.
>> Bij het volgende kruispunt (vijfsprong) ga
je de kasseiweg rechtdoor tussen de velden.
Herkenningspunt: links een kapelletje onder een
mooie grote lindeboom. Ga steeds rechtdoor over
deze kasseiweg die overgaat in een zandweg. Na
500 meter kom je op een Y van 2 veldwegen, hier
ga je rechtdoor.
>> Na 700 meter kom je op een kruispunt van
kasseiwegen, hier sla je rechts in. Na 300 meter
holle weg, kom je op het kruispunt van de grote
baan Meldert-Bierbeek, deze steek je rechtover.
>> In de flauwe bocht, ongeveer 200 meter verder,
neem je de eerste straat links, een kasseiweg.
>> Je volgt deze veldweg gedurende 850 meter.
Daar ga je op het kruispunt van holle wegen naar
rechts. Je volgt ongeveer 1,2 km de grondweg
die overgaat in kasseien. Je komt op je linker- en
rechterkant een zijwegje tegen, maar deze rijd je
voorbij. >> Op de T neem je links.
>> Na 50 meter kom je aan bij Y op kassei en
neem je rechts, de Hertenstraat. Na ongeveer
600 meter kasseiweg kom je terug op asfalt in de
bebouwde kom. Herkenningspunt: rechts een
kapel. Je gaat rechtdoor (kapel rechts laten liggen)
tot op het kruispunt. Dit kruispunt steek je recht
over. Volg de asfaltbaan tot aan de brug van de
autostrade.
AFKORTING Hier kan je een afkorting nemen.
Je wandelt dan in het totaal 14 km.
Juist voor de brug van de autostrade neem je de
kasseiweg naar rechts. Blijf de grondweg naast
de autostrade volgen tot na een scherpe s-bocht
in beton om op een kruispunt van betonwegen
te komen. Hier steek je de baan over. Blijft de
betonbaan enkele 100 meter volgen tot aan de
eerste zijweg, een grindweg, rechts. Neem deze
grindweg die snel overgaat in een grondweg
en die parallel met de autostrade loopt. Op het
einde gaat deze grondweg over in een betonbaan om verderop op een T met een asfaltweg
te komen. Neem links en volg de kronkelende
asfaltweg tot op een T. Links van je zie je een
brug van de autostrade en rechts het dorpje
Hoksem. Neem rechts, de dalende beton baan.
Nu ben je terug op de men- en ruiterroute.

>> Je steekt de brug van de autostrade over.
Achter de brug neem je aan de T links.
>> Na 400 meter aan de Y, neem je de zandweg
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schuin rechts en licht stijgend. >> Na 250 meter
kom je boven op de heuvel aan een kruispuntje
waar je rechts neemt. >> 500 meter verder kom je
terug aan een kruispuntje waar je links neemt.
>> Je blijft altijd rechtdoor volgen, de eerstvolgende straat naar links en rechts rijd je voorbij. Na
1,4 km kom je aan een Y.
Indien je de verbinding met de ruiter- en menroute De Hel wilt maken, ga je hier rechtdoor.
Wegbeschrijving, kaart en gps-bestand zijn te
downloaden op www.toerismevlaamsbrabant.be.

>> Als je verder het Babelompad volgt, neem
je aan de Y de holle weg rechts. >> Je steek de
heuvel over en komt zo op een kruispuntje waar je
rechts van je een kapelletje ziet. Je steekt schuin
rechts over en je neemt de asfaltweg om na 50
meter aan de Y rechts aan te houden, de grindweg
licht bergop. >> Het volgende verharde kruispunt
steek je recht over en volg je de weg tot op de T.
Daar neem je de verharde baan naar links.
>> Na 50 meter op deze asfaltbaan neem je voor
het driehoekige pleintje met kapelletje naar rechts.
>> 200 meter verder, ter hoogte van het sportveld
“De Eva’s”, neem je de kasseiweg schuin links.
>> Aan de Y neem je rechts, de holle weg tussen
de boomgaarden en de velden, om na 1 km aan
de eerste straat rechts, een grondweg, schuin
naar achter rechts te nemen. >> Na 750 meter
neem je de eerste grondweg naar links (zuid).
Herkenningspunt: iets verder staat een mooie
eikenboom.
>> Na 500m over deze grondweg die een
scherpe rechterbocht maakt, kom je op een T
met een betonbaan. Neem naar links. Nu ben
je op de betonbaan van Kumtich naar Oorbeek.
Herkenninsgpunt: voor je het bordje van VMW
(Watermaatschappij).
>> Je volgt deze betonbaan - herkenningspunt:
je komt voorbij brandstoffenhandel Dirk Vandegaer
- over ongeveer 800 meter tot aan de kerk, in het
centrum van Oorbeek.
>> Juist achter de kerk van Oorbeek neem je de
weg in betonblokjes rechts. >> Na 300 meter
neem je de 1ste straat, een grindweg, naar rechts,
de Menebeekweg. Herkenningspunt: rechts in
dit straatje staat een kapelletje. Opgelet: je rijdt
dus niet onder de brug van de autostrade door!
>> Na 800 meter rijden naast de autostrade,
over een beekje en daarna bergop, kom je bij
een T met een betonbaan en neem je links.
Herkenningspunt: op de hoek staat weer een
kapelletje. Nu ga je wel onder de brug van de
autostrade door.

>> 100 meter achter de brug van de autostrade is
een kasseiweg, het einde van de afkortingsroute,
die rechts het men- en ruiterpad vervoegt.
>> Na 200 meter rechtdoor en bergaf te hebben
gereden, kom je in het dorp van Hoxem op een
T en neem je de straat links, richting Meldert.
Herkenningspunt: voor je een mooi gerestaureerde watermolen op de Molenbeek.
>> Je laat de kerk links van je liggen en je volgt
verder de Kumtichsesteenweg. 400 meter verder
bergop, kom je op een Y en volg je rechts de licht
stijgende betonbaan naast het Kerkhof.
>> Op het volgende kruispunt van betonwegen,
800 m verder, (opgelet: je bent onderweg een
rechtse afslag tegengekomen) ga je naar rechts.
Ook hier kom je op de rechterkant een boomgaard
tegen. >> De betonbaan gaat over in een smalle
grondweg met op het einde een scherpe bocht
naar links. Volg deze mooie grondweg met links
velden en rechts bossen. Blijf steeds rechtdoor
aanhouden. Onderweg kom je op een T van grondwegen. >> Hou rechts (west) aan en volg totdat
deze grondweg op het einde in kasseien overgaat.
Aan deze T neem je rechts naar beneden over een
afstand van 50 meter.
Op deze plaats moet een opsplitsing
gebeuren tussen ruiters en menners.

- De ruiters nemen links, sterk stijgend naar
boven, waar het bord ‘ verboden doorgang’ staat.
>> Na 500 meter op de T, juist achter de bareel,
neem je rechts om 1 km verder via de asfaltbaan
op het dorpsplein aan te komen. Steek dit plein
rechtover en laat het cafeetje ‘Odette’ rechts liggen. Café “Odette” is alle dagen open, behalve op
maandag.
- De menners gaan rechtdoor om na 250 meter
op de T naar links (Molenstraat) te gaan.
>> Je volgt deze asfaltweg tot op het kruispunt
van verharde wegen waar je links neemt. Na 200
meter kom je op de linkerkant de kerk tegen en
iets verder het dorpsplein. >> Volg de baan naar
rechts, achter het cafeetje “Odette”. Café “Odette”
is alle dagen open, behalve op maandag.
Vanaf hier wordt er weer samen gereden.
>> Ruiters en menners volgen deze asfaltweg
vanaf café Odette in zuidwestelijke richting over
een afstand van 150 meter om bij het kruispunt
rechtdoor, de Meerstraat, in te gaan en de richtingspijlen “Huilewind” te volgen.
>> Na 700 meter kom je aan bij Huilewind, links
van deze baan.
Veel rijplezier!

