RUITERNET WERK

DE HEL

HAGELANDSE RUITER- EN MENROUTES

ruiter- en menROUTE
Voor wie echt op zoek is naar de schoonheid van het Hageland en van avontuur
houdt, is dit een aanrader. “ De Hel ” neemt je mee over het grondgebied van
Kerkom, Kumtich, Oorbeek, Hoxem, Willebringen, Roosbeek om zo terug uit te
komen in Kerkom. De landschappen en vergezichten zijn zondermeer adembenemend. Boomgaarden zijn nooit veraf. Heel bijzonder op deze route is zeker de
doorwaadbare plaats waar je met paard en/of koets werkelijk door de ‘Velp’ kan
rijden. Is je viervoeter geen waterfan, dan kan je met je paard langs het brugje
even verderop. Voor menners is er uiteraard een alternatieve route voorzien.

PRAKTISCH
V
 ertrekpunt/parkeren: verwittiging van je komst is noodzakelijk.
- d’Herduc, Bijvoordestraat 24, 3370 Kerkom - Tel: +32 (0)16-72 00 74 - dherduc@telenet.be
Ward Hermans: +32 (0)479-79 22 19 - Chantal Ducès +32 (0)495-52 24 53
©Lander Loeckx

- Hof van Savoye, Vissenakenstraat 504, 3300 Vissenaken - Tel: +32 (0)470- 60 87 64 / +32
(0)477-96 45 55 - info@hofvansavoye.be / www.hofvansavoye.be
Filip en Ester Menschaert / Gelegenheid om paarden te laten rusten.
Afstand: +/- 20 km (de totale route), afkorting mogelijk tot 14 km
Ongeveer 60% onverharde wegen
Duurtijd: afhankelijk van het tempo 3.30 tot 4 uur
Hoefbeslag aanbevolen
Datum routebeschrijving: 23.06.2009
Suggesties of opmerkingen: routedokter@vlaamsbrabant.be

AANDACHTSPUNTEN
1. Kondig best vooraf je komst aan bij de verschillende vertrek- en/of rustplaatsen.
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
met dank a an
- De Landelijke Rijverenigingen
- Ward Hermans voor het uittekenen van de route

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

voor ruiters, niet voor menners. Zij bepalen zelf de gang van het paard in functie van hun rijtuig, het
aantal passagiers, enz.
5. Menners houden zich uiteraard aan de wegcode, net zoals voertuigen.
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>> De wegbeschrijving start aan Afspanning
D’Herduc. Je kan ook aan het Hof Van Savoye
vertrekken. (Zie verder in de wegbeschrijving.)
>> Vertrek bij d’Herduc en daal de private kasseiweg af om na 200 meter in de Bijvoordestraat
(asfalt) te komen. Neem rechts. >> Na 100 meter
ga je op de T naar rechts (oost), bergop. >> Na
200 meter kom je op een betonplaat waar je de
2de straat naar rechts, een dalende grondweg,
inslaat. Deze 2 zijwegen volgen kort op elkaar.
De eerste straat ligt er niet zo duidelijk meer bij.
Als 2de herkenningspunt zie je op de hoek van de
straat een deksel van een peibuis. Na +/- 1 km over
deze grondweg kom je op het Eksterveld terecht.
Rijsuggestie : galop

>> Steek de drukke baan Tienen-Aarschot schuin
links over, de Wolfshoekweg. Na 900 meter op
deze grindweg, rij je naast een boomgaard. >>
Achter deze boomgaard ga je op de T van grondwegen naar rechts, de Binkomstraat in. >> Aan
de volgende T na ongeveer 400 meter terug de
grondweg naar rechts de Uilekotstraat. >> Na 300
meter neem je de 1ste straat links, een grondweg.
Deze grondweg over 700 meter gaat op het einde
over in asfalt. >> Volg tot op de T, de Torenstraat
waar je rechts, de verharde baan neemt. Hier
kom je langs de molens van Kemels met de
oude watermolen op de Velp. Je bent nu op de
Vissenakenstraat.
Na +/- 400 meter kan je in de Vissenakenstraat
links de Streekstraat inslaan. Je volgt dan de
verbindingsroute naar de route Heuvelland.
Wegbeschrijving, kaart en gps-bestanden zijn te
downloaden op www.toerismevlaamsbrabant.be

>> Blijf deze verharde weg, de Vissenakenstraat,
volgen gedurende 1,5 km.
Onderweg heb je de mogelijkheid om even te
rusten aan het ‘Hof Van Savoye’ (alternatief
vertrekpunt). Het bevindt zich op de rechterkant in een flauwe s-bocht van de baan.
Herkenningspunt aan deze rustplaats: een
kapelletje en bushalte. >> Negeer de zijstraten tot
je op een verhoogd kruispunt komt. Neem daar de
asfaltstraat rechts, de Kaakstraat. Dit is ter hoogte
van huisnr. 342. >> Na 100 meter ga je in de
bocht naar links, een grondweg in. Opnieuw aangekomen op een T ga je naar rechts en neem je de
holle weg tot op de grote baan Tienen-Aarschot.
>> Op het kruispunt steek je recht over en ga je
onmiddellijk naar links, de grondweg met de naam
de Twaalf Apostelenstraat.
>> Boven op de heuvel, dit is ongeveer na 350
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meter, kom je op een omgekeerde Y waar je links
naar het zuiden neemt. Bij het kruispunt met
betonbanen, na 400 meter, ga je rechtdoor de
Oude Aarschotsebaan in. Deze baan bestaat uit
twee betonnen stroken. >> 400 meter verder, op
het einde van de twee betonstroken, kom je terug
aan een kruispunt. >> Neem rechts, een grindweg.
Op dat moment ben je in de Elzenbosveldweg.
Herkenningspunt: een hoogspanningsverdeelpunt. >> Aan de T neem je links, een zandweg.
Op de schuine T of omgekeerde Y, 100 meter verder,
ga je naar rechts, een betonbaan op. (schuin achter of NW richting). >> Na 450 meter zie je links
een baan met grasdallen. Neem deze baan links.
AFKORTING Hier kan je de route afkorten: de
afgekorte route is in het totaal 14 km lang. Je rijdt de
grasdallen links niet op maar volg de weg rechtdoor over
een afstand van ongeveer 600 meter. Het kruispunt met
de drukke betonbaan steek je rechtover. Volg de grondweg bergop waar je aan een merkwaardige samenloop
van grondwegen komt. Neem de grondweg rechtdoor,
iets naar rechts en bergaf. Na 200 meter kom je aan een
T. Neem de asfaltweg naar rechts tot op de volgende T.
Herkenningspunt: op de hoek staat een hoogspanningsmast. Neem links en volg tot op de kasseien. Aan de eerste straat rechts, ga rechtdoor. Aan de eerste links, kom
je terug op het men-en ruiterpad en neem je rechtdoor.

>> Na 700 meter op een T met kasseien, terug
naar links. Wanneer je de kasseien blijf volgen kom
je op de grote drukke baan Tienen- Leuven. Daar
neem je rechts. Na ongeveer 50 meter, tussen de
huizen, neem je de eerste straat links, de Kerkblok,
een asfaltweg.
>> Na 150 meter wandelen in de Kerkblok kom
je op een T en ga je links de Vondelstraat in. Na
300 meter kom je aan een Y en neem je de straat
schuin links en ga je de spoorwegbrug onderdoor.
Aan het volgende kruispunt ga je de grondweg
schuin achterwaarts naar rechts. Op het einde gaat
deze grondweg over in kasseien en kom je aan een
schuine T (Klein Grijpen). Neem rechts.
Wanneer je de verbinding met het Babelompad
wilt maken, moet je hier naar links gaan.
De wegbeschrijving, kaart en gps-bestanden
van het Babelompad zijn te downloaden op
www.toerismevlaamsbrabant.be.

>> Na 300 meter ga je op de T naar rechts en
volg je de betonbaan. Na 150 meter ga je op de Y
naar links, naast het kapelletje. Na enkele meters,
op het kruispunt, neem je links. >> Na 50 meter
ga je rechts de asfaltbaan naar boven. Je blijft de
weg volgen, steek het kruispuntje van asfaltwegen
recht over. Je komt op een omgekeerde Y waar je

rechtdoor, de asfaltweg neemt tot aan het kapelletje. >> Ga rechts naast het kapelletje verder door,
de grindweg licht bergop.
>> Na een tijdje kom je door een holle weg en
daarna op een T. Hier neem je de zandweg rechts.
>> Ga de brug over de spoorweg over. Kort na de
brug neem je de 1ste straat links. De Braamakkerstraat. Deze grondweg gaat op het einde over in
een asfaltbaan en brengt je op een druk kruispunt
waar je de grote baan Tienen-Leuven terug recht
oversteekt. Je rijdt hier door een woonwijk.
>> Op de T neem je naar links, de Oude Baan. Na
30 meter neem je de 1ste straat rechts en ben je in
de Kasteelstraat. Blijf deze asfaltbaan die overgaat
in een grindweg volgen tot op de T. >> Neem daar
de grondweg rechts. Deze weg volg je 800 meter
waarna je op een T met een kasseiweg komt en
waar je links neemt.
>> Volg deze kasseiweg tot op de Y. Neem de
asfaltweg links om na meer dan 100 meter verder
op een T met een betonbaan te komen.
>> Op deze gebogen betonbaan met een slecht
zicht op het verkeer, neem je links. Volg deze baan
ongeveer 400 meter waarna je de eerste straat
rechts neemt. Herkenningspunt: op de hoek
staat een schuur met een speciale vorm.
Wil je niet door de doorwaardbare plaats door de
Velpe rijden, dan start hier een alternatieve route.

ALTERNATEVE ROUTE
Neem aan de schuur met de speciale vorm rechts, en
volg de betonbaan in noordelijke richting over een
afstand van ongeveer 850 meter. Juist achter de Velp,
neem je de eerste straat naar rechts, de Bijvoorde.
Na 600 meter neem je bij de Y schuin rechts. Na
100 meter op de Y ga je schuin naar links en rij je de
afspanning D’Herduc terug binnen.

>> Op het einde van de asfaltweg kom je aan een
T waar je links in de Broekstraat, een grove grindweg ingaat. (Hier komt de afkortingsroute terug
bij het men- en ruiterpad.)

>> Op de volgende T, ongeveer 750 meter verder
neem je terug links en kom je in de Breisembroekstraat. Na 500 meter kom je aan de doorwaadbare
plaats. Een klein betonnen bruggetje naast deze
plaats is een alternatief voor ruiters. Indien het
waterpeil te hoog is of er andere problemen zouden
zijn, dan moet je terugkeren tot aan het punt waar de
alternatieve weg start (aan de schuur met de speciale
vorm), waar je de betonbaan in noordelijke richting
moet volgen.

>> Eenmaal door het water of over het bruggetje, volg je de grondweg tot op een T. >>
Neem rechts en je komt terug op de startplaats,
Afspanning d’Herduc.

