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Ten westen van Tessenderlo ligt net buiten het dorp Zoerle-Parwijs, de wandelparkeerplaats. Tijdens deze 
gemakkelijke en bosrijke wandeling wandelt u even langs de Grote Nete en via leuke bospaadjes loopt u 
naar het dorp Herselt. U struint geruime tijd langs bosranden en door bossen en dan loopt u 
Westmeerbeek binnen.  Even later komt u bij het prachtige gerenoveerde witte Kasteel ter Borght of 
Nieuwhof.  U wandelt weer even langs de Grote Nete en via leuke paadjes komt u bij een mooie visvijver. 
De terugweg wandelt u een flink stuk langs de Grote Nete en het laatste stuk loopt weer door de bossen.   
 
Startadres: Parkeerplaats bij de brug, Bergveld 107, Zoerle-Parwijs. (bij de brug).   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

13,53 km  3 uur  38 m  38 m 

 

 
 

1368. ZOERLE-PARWIJS 13,5 km 
 
1. Vanafd e parkeerplaats loopt u naar de brug, 
steek de doorgaande weg over en ga RD over het 
graspad met rechts de beek.   
 

(De circa 85 km lange Grote Nete is een zijrivier van 
de Nete in het stroomgebied van de Schelde. Ze 
ontspringt nabij Hechtel-Eksel. Vanaf Lier stroomt ze 
samen met de Kleine Nete en vormt ze de Nete of de 
Beneden Nete,   Via de Dijle  en de Rupel, stroomt ze 
in de Schelde) 
 

Let op!  Na ruim 300 m, meteen na bocht naar 
rechts, gaat u bij markeringspaal (357) L over het 
bospaadje.  Na 100 m passeert u een bruggetje. 
Bijna 150 m verder gaat u aan de 3-sprong (circa 
50 m vóór de doorgaande weg en huis) R over het 
begroeide bospad.  Aan de 3-sprong bij ijzeren 
hek gaat u L over de asfaltweg langs huisnr. 16.  
Steek de  voorrangsweg (N15) over en ga R over 
de grasberm langs de weg. (Waar de greppel 
begint, loopt u links langs de greppel, vlak langs de 
hoge afrastering). Volg daarna RD de weg.  Voorbij 
huisnr. 9 gaat u L (huisnr. 5–7) over de bosweg. 
die voorbij huisnr. 7 een bospad wordt.   
 
2.   Aan het eind van de afrastering gaat u aan de 
3-sprong L over het smalle paadje door 
struikgewas.  U passeert een balkenbruggetje en 
volg het kronkelende bospaadje. Bij omgevallen 
bomen buigt het pad voor greppel naar rechts. 
Aan de 3-sprong gaat u RD (234). Aan de 
volgende 3-sprong gaat u RD (234). Vlak daarna 
aan de  3-sprong voor weiland gaat u R (234) over 
de veldweg. Aan de 3-sprong bij 
wandelknooppunt (wkp)  234 gaat u RD (276).  
Aan de 3-sprong met klinkerweg gaat u RD (276). 
Aan de T-splitsing bij wkp 276 gaat u R (186/ 
Asbroek) over de asfaltweg door het dorp Herselt.  
Voorbij huisnr. 51 gaat u aan de 3-sprong R (186) 
over de grindweg.  Na 30 m gaat u L (186) over de 
bosweg en volg het bospad langs de hoge 
afrastering. Aan de T-splitsing bij  
wkp 186 gaat u R (234) over de bosweg.   Negeer 
zijpad rechts.  
 

3.   Aan de 3-sprong bij markeringspaal gaat u L 
over het begroeide graspad. (U verlaat route 234).  
Een eind verder buigt het paadje links langs de 
afrastering. Aan de 4-sprong bij wkp 42 gaat u RD 
(275) over het graspad.  Negeer graspad rechts. 
In het bos gaat u aan de 3-sprong bij wkp 275 RD 
(202). Aan de 3-sprong gaat u L (202).  Voorbij 
bruggetje gaat u aan de T-splitsing L (202). Aan 
de 3-sprong gaat u RD het volgende bruggetje en 
dan loopt u langs een weiland.  Daarna loopt het 
pad door het bos en voorbij vlonderpad loopt het 
pad langs de afrastering van een weiland.   Blijf 
de afrastering volgen. Aan de T-splitsing gaat u R 
(202) over de bosweg.  Aan de T-splitsing voor  
stuk grasland gaat u L (202). Via bruggetje volgt u 
RD het bospad.  Aan de T-splitsing bij de bosrand 
gaat u L. Na bijna 50 m gaat u aan de 3-sprong R 
met links een grasveld. Het pad buigt rechts over 
de houten brug en dan gaat u L (202) over het 
bospad. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u R 
(202).  Aan de 4-sprong gaat u RD (202).  
 
4. Aan de 4-sprong bij zitbank en wkp 202 gaat u 
L (66).  Aan de 3-sprong bij wkp 66 gaat u RD (68).  
Bij huisnr. 25 passeert u een zitbank. Aan de 
volgende 3-sprong gaat u RD (Goorstraat). Aan 
de T-splitsing gaat u L (68).   
 
Aan de 3-sprong bij wkp 68 gaat u R (377) over de 
doodlopende weg, die een veldweg wordt. Aan de  
3-sprong voor houten huis gaat u L (377) over het 
pad in langs de afrastering.  Aan het eind volgt u 
RD (377) de klinkerweg. Aan de 3-sprong gaat u 
RD.  Aan het eind steekt u voorzichtig de 
voorrangsweg over en gaat u R (204) over het 
fietspad. Let op! Zodra u links het kasteelpark ziet 
en het witte landhuis stapt u L over de greppel en 
loopt u over het gras naar het kasteel/landhuis. 
Loop links langs het kasteel en aan het eind gaat 
u L over het grindpad.  
 

(U kunt natuurlijk eerst R het kasteel bekijken. Het 
huidige kasteel Ter Borght, het ‘Nieuw Hof’ is een 
classicistisch landhuis, daterend van 1780, dat in de 
loop van de 19de eeuw een neoclassicistisch uitzicht 
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heeft verkregen en is uitgebreid met bij- en 
dienstgebouwen, waaronder een monumentale 
oranjerie (1863) in ijzer en glas. Voor die tijd stond 
hier al een kasteel/verdedigingspost aan een 
oversteekplaats van de Grote Nete. In 1658 werd dit 
kasteel genaamd ‘Oud Hof’ gedeeltelijk vernield door 
de Fransen om in 1673 - op de motte na - geheel te 
verdwijnen).  
 

Aan de 3-sprong bij de mooie witte brug gaat u L 
(204) door het park.  Aan het eind buigt het pad 
naar rechts (204).  
 
5.   Aan de 3-sprong, waar u rechts nog even het 
kasteel ziet, gaat u L (204) over het bospad. Aan 
de T-splitsing gaat u L (204).  Voorbij vlonderpad 
gaat u aan de T-splitsing bij wkp 204 L (280) over 
de veldweg langs de Grote Nete.  Aan de  
3-sprong gaat u RD (280).  Aan de kruising bij  
brug gaat u L (Netestraat) over het trottoir.  Aan 
de ongelijke 4-sprong gaat u R (Ter Voort) over 
de klinkerweg.  Volg RD het graspad. Aan de  
T-splitsing gaat u R (280).  Aan de T-splitsing bij 
brug gaat u L over het bospad.  Aan de 3-sprong 
gaat u L (280).  Let op! Na 30 m gaat u L over het  
 
 
paadje met rechts een greppel.  U passeert een 
mooie plek met zitbanken en volg het bospaadje.  
Aan de 3-sprong met links hoge afrastering gaat 
u R.  U komt uit het bos en aan de 3-sprong gaat 
u RD (320) langs een grasveld. Het pad loopt het 
bos in en bij de visvijver loopt u L (332) langs de 

vijver over het gras. Buig met de vijver mee naar 
rechts over het gras en blijf vlak langs de vijver 
lopen. (U kunt ook links over het grindpad lopen).  
Loop links langs de kantine en dan gaat u scherp 
L de grindweg omhoog.   
 
6.   Boven aan de T-splitsing bij wkp 52 gaat u R 
(26) de brug over en ga dan meteen aan de 
kruising bij wkp 26 R (22) terug langs de Grote 
Nete. Aan de kruising bij de volgende brug gaat u 
RD langs de Grote Nete.  Na geruime tijd gaat u 
aan de 3-sprong bij wkp 22 RD (24) langs de beek.  
Negeer zijpaden. Aan de 3-sprong bij  
wkp 24 gaat u RD (390).  Na zeer geruime tijd ziet 
u rechts aan de overzijde een rond prieeltje en 
dan buigt de beek haaks naar rechts. Let op! Na 
ca. 400 m ziet u rechts aan de overzijde een 
ijzeren hek. Precies tegenover dit hek gaat u L  
via houten doorgang over het bospad.  
 
7. U komt uit het bos en dan gaat u aan de  
Y-splitsing R over het graspaadje dat rechts 
langs de heuvel loopt.  Volg dan het pad met links 
de bosrand. Aan de 3-sprong gaat u RD over het 
bospad. Negeer zijpad scherp links en dan 
passeert u een afsluitboom.  Bij ijzeren hek gaat u 
RD door de bomenlaan.  Volg dan de asfaltweg en 
aan de voorrangsweg gaat u R over het fietspad.  
Vermijdt het dure restaurant rechts.  Een eindje 
verder gaat u RD de brug over en L naar de 
parkeerplaats. 

  
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.   

 

 
 
 

 


