
1285. NIEUWRODE 13,5 km – 10 km 
www.wandelgidslimburg.com 

 

 

http://www.wandelgidslimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

Net ten noordoosten van de Belgische stad Leuven ligt het dorpje Nieuwrode. Doel van deze gemakkelijke 
en zeer bosrijke wandeling is het schitterende Kasteel van Horst in Sint-Pieters-Rode.  U begint met een 
stuk door de bossen en langs bosranden, over graspaadjes en dan loopt u door het dorp Kortrijk-Dutsel. 
Daarna loopt u even door Sint-Pieters-Rode en via een mooi voetpad komt u bij het mooie kasteel waar u 
naar een uitkijkplatvorm loopt. Hier kunt u een mooie foto maken en eventueel picknicken.  U maakt een 
rondje door de bossen van het kasteeldomein en dan ziet u het kasteel van de andere kant. Na een stuk 
door het bos wandelt u over een rustig weggetje terug naar het café met ruim terras. Er zijn ook visvijvers. 
U kunt er tegen vriendelijke prijzen lekker eten.  Neem voor onderweg proviand mee, zitbanken staan er 
weinig.  U kunt bij het kasteel de route inkorten tot 10 km. 
 

 
 

Startadres: Brasserie Blauwmolen, Blauwmolenstraat 16, Nieuwrode.  Tel: 0032-473339063. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,49 km  2.55 uur  23 m  43 m 
 

 
 

1285. NIEUWRODE 13,5 km – 10 km 
 

1. Met uw rug naar het café gaat u L langs de 
doorgaande weg.  Na 400 m, waar de weg een 
ruime bocht naar links maakt, gaat u aan de 4-
sprong R over de kasseienweg gelegen tussen 
akkers.  Na bijna 100 m gaat u aan de T-splitsing 
L. 100 m verder  gaat u aan de 3-sprong bij bordje 
“Honden aan de lijn” R over de veldweg, die een 
graspad wordt en u passeert een betonnen 
schuur.  Na 400 m gaat u aan de T-splitsing voor 
de bosrand  R (130) over het graspad langs en 
door de bosrand.  Voorbij markeringspaal negeert 
u bospad links. Voorbij wit-rode ketting gaat u 
aan de kruising bij betonnen schuur RD (130) 
over het graspad. Voorbij houten brug  gaat u aan 
de T-splitsing bij wandelknooppunt (wkp) 130 R 
(129) over het graspad en volg het bochtige pad 
met rechts een beekje.  
 

2. Aan de T-splitsing bij wkp 129 gaat u L (128). 
Aan de 3-sprong RD (128). Negeer zijpad rechts. 
Bij houten afsluitboom gaat u RD (128). Aan de 3-
sprong bij wkp 128 gaat u RD (127).  Aan de T-
splitsing bij wkp 127 gaat u L (126) de brug over. 
Na de brug gaat u meteen R langs de beek en na 
50 m gaat u aan de 3-sprong L (126) over het 
graspad. Aan de 3-sprong bij wkp 126 gaat u R 
(122) en volg geruime tijd het paadje langs de 
beek.    
 

3.   Voorbij houten schuur gaat u aan de 3-sprong  
RD over het graspad langs een weiland, (U verlaat 
122).  Negeer brug links en dan buigt het pad 
haaks naar rechts het bos in. Aan het einde gaat 
u L over het begroeide graspad en dan loopt u 
even door het bos. Aan de  
T-splitsing gaat u R over het graspad, dat meteen 
naar links buigt langs een greppel.  Voor houten 

hek gaat u R het bruggetje over (loop over de 
balk) en loop RD door de bomenlaan langs een 
privébos.  Volg dan RD het graspad langs de 
oude muur. Aan de asfaltweg in het dorp Kortrijk-
Dutsel gaat u L.  Steek de voorrangsweg over en 
loop RD (Kerkstraatje), over de  eenrichtingsweg.  
Negeer zijweg rechts.  Aan het einde bij H. 
Catharinakapelletje steekt u de doorgaande weg 
over en gaat u L over het trottoir. Voorbij het 
laatste links staand huis steekt u via zebrapad de 
weg over en gaat u R langs de glascontainers.   
 

4.   Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong RD over 
het voetpad langs de weg.  Aan de kruising bij 
Mariabeeldje gaat u R (Putstraat) de smalle 
kasseienweg door het bos omhoog.  Na 150 m 
gaat u aan de 4-sprong bij wkp 132 L over de 
veldweg, die in het dorp Sint-Pieters-Rode een 
asfaltweg wordt.  Negeer zijwegen. Steek de  
betonnenweg over en loop RD (Bekaf) over de 
asfaltweg, die na bijna 200 m bij het laatste huis 
(nr. 15) een graspad wordt.   
 

(Een eindje verder ziet u schuin links al de 
kasteeltoren).  
 

Het graspad wordt een stijgend hol pad.  Na 400 
m boven aan de 4-sprong bij wkp 141 gaat u 
scherp L (143) het holle pad omhoog.  Aan de  
3-sprong, waar pad naar rechts buigt,  gaat u L 
(143) het paadje omlaag langs een weiland. Steek 
de asfaltweg over en ga u R (143) over het 
voetpad.  Na 150 m steekt u schuin L de 
parkeerplaats over naar de infoborden en gaat u 
L door de bomenlaanrichting kasteel. Voor de 
ingang van het kasteel van Horst gaat u L over 
het graspad met rechts de grote vijver van Horst.  
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Na 100 m komt u bij een rond uitkijkpunt waar u 
een foto kunt maken van het mooie Kasteel van 
Horst. U kunt er ook fijn zitten om te picknicken, 
aangezien hier nergens zitbanken staan.   
 

5. Loop terug naar de ingang van het kasteel, 
loop even RD langs het muurtje. Aan de  
3-sprong bij wkp 143 gaat u R (144) de brug over 
met links de Kleine vijver van Horst en rechts het 
beekje genaamd Winge.  
 

(Degene die de 10 km loopt gaat hier aan de  
3-sprong L  (145) over het pad gelegen tussen de 
vijvers. Aan het eind van de vijver gaat u L met links 
de Grote vijver van Horst en weer mooi zicht op het 
kasteel.  Ga dan verder bij **** in punt 6).    
 

Ga dan R over het graspad met links de Kleine 
vijver van Horst. In het bos gaat u aan de 3-
sprong RD (144).  Negeer graspad links en loop 
verder langs de beek.  Aan de kruising bij brug en 
wkp 144 gaat u L (151/Kuttelkolen) over de 
asfaltweg. Aan de 3-sprong voor huis (nr. 5) en bij 
wegkruis gaat u L (151) over de veldweg langs 
een infobord en zitbank.  Na bijna 100 m gaat u bij 
afsluitboom L over het bospaadje. (U verlaat 151). 
Aan de volgende 3-sprong gaat u R (wit-rood) 
door de laan met kaarsrechte bomen. Aan de 
kruising gaat u RD langs een greppel.  Aan de T-
splitsing gaat u L (wit-rood) langs de greppel.  
Aan de 3-sprong bij brug gaat u RD (150).  Bij de 
bosrand gaat u aan de 3-sprong bij wkp 150 RD 
(148) langs een gekapt bos.  Het pad buigt haaks 
naar links tussen de greppels door.   
 

6.   Aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD (148) 
over het bruggetje en loop dan RD door het 

weiland met rechts de bosrand. Voorbij 
picknickbank gaat u aan de T-splitsing L over het 
graspad langs de afrastering. Op de hoek van de 
afrastering loopt u RD over het graspad en 
voorbij de volgende picknickbank loopt u het bos 
in. Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R.  
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD (143) 
door de bomenlaan.  Voorbij brug gaat u meteen 
aan de 3-sprong bij wkp 143 R (145) over het pad 
met links de Grote vijver van Horst en weer mooi 
zicht op het kasteel.   ****Aan het einde gaat u R 
(145) over het bruggetje en meteen L over het pad 
met links de beek genaamd Winge.  Aan de 
doorgaande weg gaat u L de brug over en ga dan 
meteen R (geel-rood/blauw) over het pad met 
rechts de beek. Voorbij bruggetje gaat u aan de 3-
sprong RD (145) over de grindweg. Aan de 3-
sprong bij wkp 145 gaat u RD (148).   
 

7. Na 30 m gaat u aan de 3-sprong  R (148) de 
brug over en ga dan R over het pad dat een eid 
verder langs een akker loopt. Aan de 3-sprong bij 
wkp 148 gaat u RD (149) langs de akker.  Aan de 
T-splitsing gaat u L (149) over de smalle 
asfaltweg. Aan de 3-sprong bij wkp 149 gaat u RD 
(147). Negeer meteen veldweg links en volg 
geruime tijd RD de rustige weg.  Aan de 3-sprong 
met bosweg gaat u L (147) verder over de weg. 
Aan de 3-sprong bij  wkp 147 gaat u R (146).  Aan 
de 3-sprong bij schuurtje gaat u RD (146).  Aan de  
doorgaande weg gaat u L over het fietspad en na 
150 m komt u weer bij Brasserie De Blauwmolen, 
de sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken. U kunt ook een lekker 
Belgisch patatje nemen voor € 2,90. 

 

Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 
 

 


