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HAGEL ANDSE RUITER- EN MENROUTES

RUITER- EN MENROUTE
De Horstruiter- en menroute neemt je mee door het heuvelachtig landschap van
Tielt-Winge en omstreken. En heuvelachtig is het zeker. Bij het mennen zal de
koetsier meermaals zijn kunsten moeten bewijzen. Op sommige plaatsen gaat
het immers stevig naar boven of beneden. 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.

©Lander Loeckx

STOPPL A ATSEN

PR AK TISCH
V
 ERTREKPUNT/PARKEREN: Huize Hageland Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge,
+32 (0)16-63 38 48 - toerisme@tielt-winge.be

WAGENHUIS (KASTEEL VAN HORST)
Horststraat 28 - 3220 Holsbeek
tel: +32 (0)16-62 35 84
Openingsuren: maandag t/m zondag:
van 11.30 tot 23.30 uur
Keuken is geopend tot 21 uur
Sluitingsdag: dinsdag
Jaarlijks verlof: van maandag 21/09/09
tot en met dinsdag 06/10/09
DE GEMPEMOLEN
Gempstraat 56 - 3390 Sint-Joris-Winge
tel: +32 (0)16-48 73 07
hans@gempemolen.be
Openingsuren: Maandag open vanaf
11 uur - Dinsdag en woensdag gesloten
Donderdag tot zaterdag vanaf 11 uur
Zondag vanaf 12.30 uur
Grote private parking beschikbaar

AFSTAND: +/- 30 km
Ongeveer 60% ONVERHARDE WEGEN
DUURTIJD: afhankelijk van het tempo 4 tot 5 uur
HOEFBESLAG aanbevolen / GEREMDE KOETS noodzakelijk
D
 e route loopt door bosrijk gebied.
Bij goed weer is het aangewezen om vliegenproduct mee te nemen
DATUM ROUTEBESCHRIJVING: 02.06.2009
SUGGESTIES OF OPMERKINGEN: routedokter@vlaamsbrabant.be
Aan Huize Hageland vertrekken nog twee andere routes:
- ruiter- en menroute Heuvelland
- Tieltse ruiterroute
W
 egbeschrijving, kaarten en gps-bestanden zijn te downloaden op 			
- www.toerismevlaamsbrabant.be
- www.ruiterpaden.be

A ANDACHTSPUNTEN
1. Je parkeert gratis en zonder verplichtingen op een ruim grasveld naast het “Huize Hageland”.

MET DANK A AN
- Huize Hageland – Tielt Winge
- De Landelijke Rijverenigingen
- Eddy Van Geertruyden en Christel Vanroy voor het zorgvuldig
uittekenen van de route

Er is voldoende parking voor trailer en vrachtwagen. Kondig best vooraf je komst aan. Zo ben je zeker
dat het grasplein op het moment van je wandeling vrij is. Gelieve bij 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.

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 rijsuggestie volgt. De rijsuggesties
gelden voor ruiters, niet voor menners. Zij bepalen zelf de gang van het paard in functie van hun
rijtuig, het aantal passagiers, enz.

HORST

RUITER- EN MENROUTE

>> We vertrekken met Huize Hageland aan de
rechterzijde. >> Bij de volgende splitsing neem
je links (hier staat een boompje in het midden).
Blijf de weg volgen. Neem niet de zijstraat rechts,
Hellekens. Rijd rechtdoor tot een T-kruispunt en
neem links. Steek het volgende kruispunt over en
ga naast huisnummer 31 de straat in. Huisnummer
31 is op je rechterkant.

WEGBESCHRIJVING

Halderstraat. Dit is vlak voor het bord HouwaartTielt Winge. Beide straatnamen staan vermeld.
Straat gaat hellend naar boven. >> Bij de volgende
T neem je rechts. >> Bij de daaropvolgende T
neem je links. Je rijdt vlak naast de snelweg E314.
Dit is een lang mooi recht stuk.
RIJSUGGESTIE : GALOP
Om de verbinding naar het Wolfsdonkpad te

>> Neem de eerstvolgende straat rechts, dit is
na huisnummer 19. Je kan met paard en koets
door dit doodlopend straatje rijden. Je bent in de
Ralisweg. Neem de 1ste straat rechts en je komt
terug in de Ralisweg. Herkenningspunt: op de
linkerkant een groen vakantiehuisje, huisnummer
11. >> Je komt op een T en neemt links. Hier gaat
de mountainbikeroute (MTB) naar rechts, maar jij
neemt links. Je rijdt nu op een oud tramspoor, een
mooie lange rechte baan.
>> Je blijft de dreef altijd maar rechtdoor volgen,
tot je aan de Dorpstraat komt.
Aan je rechterzijde: Zagerij J. Broos en recht
voor je het containerpark van Tielt-Winge. Je komt
uit de Oude Route (naambord staat links).
>> Je neemt op deze T naar links.
>> Neem niet de 1ste straat rechts
(De Stekstraat), dit is een straat uitgezonderd
plaatselijk verkeer. Blijf nog even rechtdoor volgen
en neem de 2de straat naar rechts, in de bocht.
Deze baan daalt een beetje. Neem na huisnummer
55 naar links en ga de Boterstraat in.
>> Volg de betonbaan kronkelend tot je aan de
St-Annastraat komt. Neem daar rechts. Je komt op
een kasseiweg. >> Op het einde van de kasseien,
neem je de St-Annastraat naar rechts. De betonbaan gaat na +/- 500 meter over in aardeweg.
Op de linkerkant kom je Stal De Mottebeek tegen.
>> Blijf dit wegje volgen en laat alle zijwegen liggen. Op je linkerzijde kom je een stukje natuurgebied tegen. Rijd rechtdoor tot aan de steenweg. Je
komt uit de Gebrandestraat.
>> Op de steenweg (= Rillaarseweg) ga je links.
>> Wat verder sla je links in, net vóór het kapelletje. Dit wordt opnieuw een kronkelende aardeweg, die op het einde terug overgaat in beton.
>> Op het einde kom je terug op de Rillaarseweg.
Ga op deze steenweg links en neem wat verder
achter Café St Anneke naar links (= Haldertstraat).
Herkenningspunten: op de rechterkant een winkel met de naam “Serre” en op de linkerhoek, het
dorpscafeetje “St Anneke”.
>> Na slechts enkele meters ga je de eerste
straat rechts in en neem je de Tienbunderstraat/

maken, ga je op de T naar rechts.
De kaart, wegbeschrijving en gps-bestand
van de verbindingsroute zijn te downloaden op
www.toerismevlaamsbrabant.be.

>> Op het einde van deze weg neem je aan de
T terug links en aan de volgende T draai je naar
rechts. Bij de volgende T neem je rechts (aan grote
boom). >> Herkenningspunt: op de rechterkant
“The Star Dust Ranch”. De naam hangt wel nergens meer op, maar je ziet wel al de paarden op je
rechterkant staan.
>> Je komt uit de Jennekenstraat en gaat daarna
links naar boven. Je gaat onmiddellijk links de
brede betonbaan op. Na +/- 300 meter de baan
te volgen, maakt de betonbaan een bocht naar
rechts en sla je (links) een veldweg in. Het lijkt
alsof je gewoon van de betonbaan rechtdoor de
veldweg inrijdt. >> Je neemt niet de zijwegen in
het bos, maar gaat rechtdoor, totdat je op onze
linkerkant een open plek gras tegenkomt.
>> Achter deze plek neem je links het veldwegje
naar beneden (tussen de bomen). Je blijft dit volgen. Het baantje gaat over in kassei en daarna het
laatste stukje in steengruis, de laatste +/- 4 meter
terug in kassei. Je komt op je linkerkant huisnummer 42 (Kriesberg) tegen.
>> Je komt uit de Nijsstraat (Holsbeek) op een T.
Neem links. >> Na ongeveer 50 meter ga je rechts
naar beneden, op een kasseibaan. (in de bocht).
Let op: steile helling naar beneden. De koetsier
moet hier geregeld mee afremmen.
Herkenningspunt: op je linkerkant B&B
Vossendries.
>> Aan de Y neem je naar rechts en je gaat het
wegje Grootveld in. Dit wegje blijf je gewoon volgen. Je komt op een T en slaat rechtsaf, een holle
kasseiweg in. >> Rijd tot een driesprong en neem
volledig links. Je wandelt op de Terheide Veldweg,
holle weg. Blijf dit wegje geruime tijd volgen.
>> Op het kruispunt - met rechts het bord ‘uitgezonderd diensten’ - ga je nog rechtdoor. Ander

herkenningspunt: links hangt een ketting zwartgeel. Het wegje gaat daar beetje naar beneden.
>> Net voor de haag van bomen en struiken neem
je rechts. >> Na +/- 200 meter neem je tussen de
2 velden, het veldwegje naar links. Dit is ongeveer
30 meter vóór 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 (steenweg van Aarschot naar Tienen).
>> Rijd het zandwegje in en blijf dit volgen tot
aan de asfaltbaan. Je rijdt naast het Domein van
het “Kasteel van Horst”. Blijf de dreef volgen,
toegang tot het bos is verboden.
>> Op het volgende T-kruispunt ga je naar rechts.
>> Je rijdt een betonbrugje over en neemt na het
brugje naar rechts, de Horststraat in. >> Je rijdt
richting kasteel. Je hebt er nu ongeveer 17 km
opzitten. Aan het kasteel is er de mogelijkheid om
iets te eten en drinken (Het Wagenhuis). Er is
een grasplein waar je gemakkelijk kan parkeren
met de koets. De paarden en koetsen mogen wel
niet binnen op het domein. Dus iemand zal wel
even bij de paarden moeten waken.
>> Na de halte keer je terug in de richting waaruit je kwam. Je neemt nog niet de straat rechts
(Peerse), maar gaat nog een stukje rechtdoor
terug. Je neemt dan de eerstvolgende straat naar
rechts (Lozenhoek). >> Ter hoogte van het huisnummer 22 sla je rechts af. Deze aardeweg loopt
licht hellend naar boven. >> Aan het volgend
kruispunt ga je links (Peerse).
Herkenningspunt: recht voor je een houten
poort.
>> Op de volgende T neem je naar links en ga je
de Houwaartse baan in.
Ter info: je rijdt niet rechtdoor de dreef in want
dit behoort tot huisnummer 5.
>> Op de volgende T neem je rechts, richting
bordje Dries.
>> Na +/- 1 km gaat deze weg over in kassei. Je
gaat rechtdoor op de grotere baan.
>> Neem op de linkerkant, de Schubbeekdriesweg
(let op: straatnaam zit verscholen achter boom).
Dit is na huisnummer 14 en vlak achter het bord
Sint-Pieters-Rode/Holsbeek. Deze straat gaat over
in de Waterstraat (bordje staat 10 meter verder
op je linkerkant). Je neemt na +/- 30 meter niet
de Schubbeekdriesweg naar rechts maar blijft
rechtdoor volgen. De betonweg gaat over in kiezel,
steengruis.
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>> Neem bij de T naar rechts. Ga niet het betonbrugje over, dit ligt links. Blijf dit baantje volgen
en je rijdt recht op de Gempemolen. >> Ga het
brugje net voor de molen over (houten omheining)
en rijd tussen de 2 gebouwen naar rechts, richting
terras. Het is hier heerlijk toeven bij een lekker glas
streekbier. Rijd je verder, dan ga je het terras op je
rechterkant voorbij. Je hebt er nu ongeveer 20 km
opzitten.
>> Je komt op een T waar je links neemt. Neem
na 50 meter links de kasseiweg , net vóór kapelletje (Gempstraat). Ondergrond: kasseiweg,
kiezel, terug kassei. >> Neem op de T links.
Herkenning: op de rechterkant een huis met
zwarte poort, waarop ‘Wingerheide’ vermeld
staat. >> Rijd het betonbrugje over. Bij de volgende Y-splitsing neem je rechts. >> Steek de
drukke steenweg over en ga onmiddellijk daarna
naar links, in de Aarschotse baan. Let op: dit is
een steile, redelijk lange helling naar boven. De
betonbaan gaat over in kiezel met in het midden
een grasstrook. Het wordt een holle weg en blijft
stijgen.
>> Neem achter de helling onmiddellijk links
(= Stokskesstraat). Daarna kom je op je linkerkant
de Roeselberg Kapel tegen. Als je aan deze kapel
indraait, kan je genieten van een adembenemend
uitzicht over het Hageland.
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>> Neem op het einde van deze baan links naar
beneden (= Roeselberg). >> Neem daarna de
verharde weg rechts richting Houwaart Centrum
(= Kriebekestraat). Deze weg loopt langzaam naar
beneden. >> Volg deze weg voor een aantal km’s
totdat je op de rechterkant de Halderstraat tegenkomt. Deze straat sla je in.
>> Na huisnummer nr. 70 – aan huisnummer 72
– ga je rechts de Neringestraat in. De betonbaan
gaat over in kiezel. >> Je blijft volgen tot aan de
tweesprong. Neem rechts, je ziet een paaltje met 2
oranjereflectoren. >> Blijf altijd rechtdoor volgen,
negeer de zijwegen. Op je rechterkant kom je het
huisnummer 176A tegen. Je blijft rechtdoor rijden.
Blijf de MTB-route volgen. >> Aan een kasseibaan
(op T-kruising) ga je NIET naar de hoofdbaan,
maar neem je rechts. Je komt een bochtje naar
rechts tegen, voor huisnummer 1. >> Blijf het
wegje volgen. Steek het beekje over en volg het
baantje tot je op het asfalt komt.
>> Op je linkerkant kom je aan ‘Stal Klein Broek’,
huisnummer 3. We komen uit de Sluiweg. Aan de
kasseien neem je naar rechts. Dit is aan huisnummer 67. Negeer de zijtak van de St-Annastraat en
ga nog steeds rechtdoor. Negeer op de rechterkant
de Walenbosstraat en rijd verder rechtdoor.
>> Neem vervolgens de Waterhofstraat ter hoogte
van huisnummer 25. Dit is een doodlopend straatje, maar met paard en koets kan je perfect door.

>> Je rijdt recht op een huis af, waar je de weg
links indraait. Aan de rechterkant is er water. >>
Nu kom je op een Y en neem je rechts. Blijf dit
kiezelwegje volgen tot op de volgende T. Neem
rechts. Na +/- 30 meter kun je ofwel rechtdoor of
naar links. Je gaat rechtdoor, tot op het einde van
de kiezels. In de bocht neem je links en ga je naar
boven toe. Herkenningpunt: een paardenstandbeeld in de tuin. Je komt uit de Bleukenweg. >>
Op de T steek je recht over tussen huisnummer 57
en 59. Neem de aardeweg die naar boven draait.
Dit is tevens een mountainbike (MTB) route.
>> Eenmaal boven kom je op een asfaltbaan uit,
waar je links neemt. MTB-route gaat hier naar
rechts, maar jij neemt links. Deze weg helt naar
beneden en loopt langs één van de kerken van
Tielt-Winge. >> Neem niet de straat rechts (=
deeltje van de Optielt, want je bent ook op de
Optielt). Blijf rechtdoor gaan tot aan de grotere
baan. Herkenningsspunt: frituur op de rechterzijde. >> Steek de straat over en je komt terug
in de Oude Pastoriestraat. Rijd verder tot Huize
Hageland.
Veel rijplezier!

