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Net ten westen van Tongeren en Borgloon ligt in de Haspengouw het Belgische plaatsje Sint-Truiden.  
Tijdens deze gemakkelijke wandeling, wandelt u door het prachtige Galgenbos naar het dorp 
Nieuwerkerken. Dan loopt u een rondje om het dorp, langs de bekende appelboomgaarden en komt u bij 
het mooie Kasteel Nieuwenhoven. Via een leuk bospad komt u bij een prachtig gelegen vijver met 
zitbanken. Dan loopt u door het Galgenbos weer terug naar de brasserie met terras.  Neem zelf proviand 
mee, er staan zitbanken onderweg. U kunt de route inkorten tot 6,5 km, wat ook een zeer leuke route is. 
Aan het begin moet u door wat hoog gras, doe bij voorkeur een lange broek aan. 
 

Startadres: Brasserie Panderosa, Hasseltsesteenweg 369, Sint-Truiden. (Dagelijks open vanaf 07.00 uur).  
Tel:0032-11682792.   Naast de brasserie is een parkeerplaats. 
  

 
 

 
 

878. SINT-TRUIDEN 13 km – 6,5 km 
 

1.  Met uw rug naar de ingang gaat u R. Na 250 m 
gaat u voorbij huisnr. 408 L over de veldweg.  
Aan de 3-sprong gaat u R, met rechts van u een 
laagstamboomgaard. Steek de brug over en na  
10 m gaat u L over het graspad. Ga door de 
houten doorgang en volg het graspad RD, met 
links de bosrand.  Ga aan het einde door de 
volgende houten doorgang en ga dan meteen L 
over het onduidelijke begroeide graspad langs de 
bosrand.  
 

(U heeft hier rechts mooi uitzicht op de mooie 
kerktoren van de basiliek van Kortenbos).  
 

Het pad buigt naar rechts. (Soms staan hier 
brandnetels). Dan buigt de bosrand naar links. 
Loop nu verder langs de bosrand. (Even verder is 
geen pad meer. Het gras kan hier soms hoog staan). 
Dan buigt de bosrand naar rechts. Aan het einde 
van deze bosrand gaat u L over de “veldweg”.   
 
2. Vlak daarna gaat u voor de afrastering L door 
de houten doorgang. (Rechts ziet u hier een 
woning).  Volg het dalende bospad RD (rode 
driehoek). Aan de 3-sprong gaat u R (rode 
driehoek) de bosweg omhoog. Negeer zijpad 
rechts. Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u R 
(blauwe ruit/oranje cirkel/rode driehoek).  
 

(U loopt hier door het Galgenbos dat een onderdeel 
is van het Provinciaal Domein Nieuwenhoven).  
 

Aan de 3-sprong gaat u R (oranje cirkel/blauwe 
ruit/rode driehoek). Negeer zijpad links en volg 
het licht stijgende bospad RD. Negeer zijpad 
links. Boven aan de kruising gaat u RD (oranje 
cirkel/rode driehoek) en een eind verder passeert 
u een vlonderpad. Later passeert u nog een 
vlonderpad. Aan het einde van het pad gaat u bij 
zitbank R (rode driehoek), met rechts van u de 
bosrand en links een groot grasveld.  
 

(U heeft hier mooi uitzicht. Beneden ziet u kasteel 
Nieuwenhoven, waar u straks langs komt).  
 

 
Ga aan het einde van het grote grasveld R (rode 
driehoek) het bospad in en loop het trappenpad  

omlaag. Beneden aan de asfaltweg gaat u R (rode 
driehoek) omhoog.  
 

(Degene die 6,5 km loopt, gaat hier L (fietsroute 147) 
omlaag. Negeer bij de Onze Lieve Vrouw ter Engelen 
kapel (1860) veldweg rechts. Neem dan de eerste 
kasseienweg L (rode driehoek) langs het kasteel. Ga 
dan  verder bij punt 6).  
 

Boven aan de 5-sprong bij zitbank en 
verkeersspiegel, gaat u L bij  het plaatsnaambord 
Nieuwerkerken, de holle asfaltweg omlaag.  
 

(Als u hier L het steile pad omhoog loopt, heeft u 
boven bij zitbank en infobord “Viersprong” mooi 
uitzicht).  
 

3. Na 100 m gaat u R de veldweg omhoog. Boven 
aan de 4-sprong met  links een graspad loopt u 
RD langs de laagstamboomgaard.  
 

(U heeft hier mooi uitzicht o.a. op de Sint Pieterkerk 
in Nieuwerkerken waarvan de toren dateert uit 1828).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD.  Aan de 3-sprong in 
Nieuwerkerken gaat u RD (Oude Processieweg) 
verder omlaag. (De huisjes hier zijn tiptop in orde!).  
Voorbij huisnr. 38 gaat u bij verbodsbord L over 
het grindpad.  Neem dan het eerste grindpad R 
gelegen tussen woningen. Negeer bij grasveld 
zijpad links. Steek de betegelde weg over en volg 
RD het grindpad.  Aan de T-splitsing gaat u L 
omlaag. Meteen daarna, aan de 3-sprong bij 
treurwilg en links enkele zitbanken, gaat u R. Aan 
de 4-sprong gaat u L, langs huisnr. 10.  Aan de  
T-splitsing gaat u R langs huisnr. 17. Negeer 
zijweg rechts.  
 

 
 
 
 
 
(Meteen daarna ziet u scherp rechts het 
kasteel/herenhoeve van Nieuwerkerken waarvan de 
oudste delen uit de 17e eeuw stammen. Zie voor 
meer info infopaaltje).  
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Steek meteen daarna de voorrangsweg over en 
ga L, langs huisnr. 169. Aan de 3-sprong bij 
huisnr. 155 gaat u R (Heuvelstraat).   
 

4. Voorbij huisnr. 10 verlaat u de bebouwde kom 
van Nieuwerkerken. Volg nu 900 m de 
betonplatenweg door de bomenlaan RD. U 
passeert de grote fruitboomkwekerij Carolus. 
Neem dan de eerste veldweg L (dit is circa 100 m 
voor woningen) richting bos met links van u een 
laagstamboomgaard en rechts een akker. Aan de  
bosrand loopt u RD langs de bosrand. Steek bij 
vakwerkhuisje de voorrangsweg over en loop RD 
(Schelfheide). Aan de T-splitsing gaat u L 
(Schelfheide), langs huisnr. 34. Negeer zijweg 
rechts naar carréhoeve “Schelfhove”(18e/19e 
eeuw). Negeer brede grindweg links en loop RD. 
De asfaltweg wordt een veldweg. Even verder 
passeert u, bij treurwilg, de St. Jozefkapel (nr.57) 
en volg dan geruime tijd de grindweg RD langs  
laagstamboomgaarden.  
 

5.  Aan de asfaltweg, bij zitbank en de kapel Onze 
Lieve Vrouw van de Koortz (19e eeuw),  gaat u L. 
(Een prima pauzeplek na circa 7,5 km). Aan de 
kruising aan de rand van Nieuwerkerken gaat u 
RD over de doodlopende weg. Aan de ongelijke  
4-sprong gaat u RD (Heerstraat). Aan de  
T-splitsing gaat u L langs Bistro Basic. Steek de 
voorrangsweg over en ga na  10 m R (wit-rood) 
over het betonnen pad dat een  grindweg wordt. 
Negeer bij afsluitboom breed graspad rechts.  
Aan het einde, voor ingang naar boerderij, gaat u 
L (rode driehoek) over het smalle pad, met links 
van u een akker en rechts afrastering. Het pad 
buigt naar rechts. Waar het bos eindigt, volgt u 
RD (rode driehoek) het graspad langs het 
weiland/grasland. Voorbij  bosrand  loopt u RD 
over het brede graspad gelegen tussen 
afrastering en haag.  Negeer graspad rechts en 
loop RD (rode driehoek). Aan de asfaltweg loopt u 
RD.  Aan de 3-sprong gaat u RD (rode driehoek).  
Aan de T-splitsing gaat u R (rode driehoek) langs 
huisnr. 91 en volg de licht dalende veldweg. Aan 
de asfaltweg, bij de mooie Onze Lieve Vrouw ter 
Engelenkapel, gaat u R (rode driehoek). 
 

(In 1630 werd hier reeds een kapel gebouwd. De 
huidige kapel dateert uit circa 1860. In de kapel staat 
ook een beeld van Franciscus van Assisi).   
  
6. Neem dan de eerste kasseienweg L (rode 
driehoek). Negeer privéweg rechts.  
 

(Rechts in het weiland of mogelijk een eind verder 
aan de zijkant van het kasteel ziet u mogelijk 
alpaca‘s, die op lama’s lijken, maar een stuk kleiner 
zijn, lopen).  
 

U passeert de ingang van Kasteel Nieuwenhoven.  
 

(Het kasteel, gelegen aan de rand van het provinciaal 
domein Nieuwenhoven, wordt in de 13e eeuw al 
vermeld als buitenverblijf van de Sint Trudo abdij van 
Sint Truiden. Vanaf de 18e eeuw verbleven de 
kloosterlingen  er permanent.  In de loop der eeuwen 
werd het kasteel versterkt, vergroot en herhaaldelijk 

verbouwd. De huidige hoeve dateert uit de 17e eeuw. 
Het kasteel werd opnieuw verbouwd in de 19e eeuw 
in Engelse neogotische stijl maar werd gedeeltelijk 
vernield door een brand in 1932).  
 

Loop RD (rode driehoek) de bosweg in. Negeer 
zijpaden.  
 

(Vlak voor houten doorgang bij houten hek heeft u 
rechts mooi uitzicht op het kasteel).  
 

Bij houten hek gaat u door de houten doorgang. 
Meteen daarna aan de 3-sprong, met links een 
vlonderpad, gaat u RD (rode driehoek) over het 
bospad. Negeer zijpaden.  
 

(Bij zitbank en infobord Provinciaal Domein 
Nieuwenhoven heeft u scherp rechts nog mooi 
uitzicht op het kasteel).  
 

Het pad buigt meteen daarna, bij houten spijlen 
afrastering, naar rechts. 
 

(Hier ziet u meteen rechts een dikke beukenboom. In 
zijn boomschors bevindt zich een gekerfde figuur van 
een Duitse infanterie soldaat  uit de Eerste 
Wereldoorlog. De soldaat houdt in gestrekte arm een 
geweer vast, draagt een rugzak en pinhelm. Tijdens 
een rustmoment van één van de doortrekkende 
eenheden werd deze graffito in de toen nog jonge 
beuk gekerfd. Dit is het ene verhaal. Het ander 
verhaal is dat deze figuur vlak na de Tweede 
Wereldoorlog is aangebracht door Jean Graulus o.a. 
limonademaker, secretaris van Nieuwerkerken en 
gedreven amateurkunstenaar).   
 

Volg verder het pad RD en even verder loopt u 
over of langs vlonderpaden. Het pad buigt naar 
rechts (oranje cirkel/rode driehoek) en wordt een 
brede bosweg met vlonderpad. Aan de 3-sprong 
loopt u RD (oranje cirkel/groene rechthoek/rode 
driehoek) verder over het vlonderpad. Aan de 
volgende 3-sprong gaat u L (oranje cirkel/groene 
rechthoek/rode driehoek) over het 
vlonderpad/”verharde” pad met rechts van u een 
mooie vijver met veel zitbanken, een heerlijke 
pauzeplek.  
 

(Deze vijvers waren vroeger de visvijvers van kasteel 
Nieuwenhoven. De dagen dat de broeders geen 
vlees mochten eten, aten ze vis uit deze vijvers)  
 

7. Aan de 3-sprong, bij vakwerkhuisje en 
kunstwerk in vijver, gaat u L (blauwe ruit/groene 
rechthoek /wit- rood) de brede bosweg omhoog.   
 

(Als u hier voorbij de picknickbanken R gaat, kunt u 
via het vlonderpad de mooie vijver “ïnlopen”. Voorbij 
de picknickbanken  ligt ook het infocentrum van het 
Domein Nieuwenhoven). 
 

Aan de 3-sprong bij zitbank loopt u RD 
(blauw/wit-rood) verder de brede bosweg 
omhoog.   
Boven passeert u een zitbank en afvalbak en ga 
dan 10 m verder R het bospad omlaag. Negeer 
voorbij zitbank verboden pad rechts.  Aan de  
T-splitsing gaat u R de bosweg omlaag. Na 50 m, 
vlak voor boomgaard en tegenover picknickbank, 
gaat u L (oranje cirkel/blauwe ruit/rode 
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driehoek/geel- rood) het bospad in. Aan de  
T-splitsing gaat u R (rode driehoek/rood-geel).  U 
passeert een houten hek en ga dan meteen L over 
het brede graspad met links van u de bosrand en 
rechts een akker. (U verlaat nu het Provinciaal 
Domein). Aan het grindpad gaat u R.  
 
(Hier ziet u voor u weer de mooie kerktoren van de 
basiliek van Onze Lieve Vrouw van Kortenbos. De 
barokke bedevaartkerk dateert uit 1641 en is 
verschillende keren uitgebreid met name tussen 1655 

en 1665. Het interieur is eveneens ingericht in 
barokke stijl. Zeer bijzonder zijn de tien biechtstoelen 
uit circa 1650).  
 

Aan de T-splitsing, voor betonnen muur, gaat u L.  
Aan de voorrangsweg gaat u R en u komt weer bij 
brasserie Panderosa, de sponsor van deze 
wandeling, waar u nog iets kunt eten of drinken. 
De eigenaar Guy Verheggen verneemt graag wat 
u van de wandeling vond. 

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.   


