
920. SINT-TRUIDEN 11,5 km – 7,5 km 
www.wandelgidslimburg.com 

 

 
Net ten westen van Tongeren en Borgloon ligt in de Haspengouw het Belgische plaatsje Sint-Truiden.  
Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u Langs mooie vijvers en over vlonderpaden. Via 
verraasende voetpaadjes en graspaden komt u in het dorp Nieuwerkerken waar u een prachtige 
kasteelboerderij passeert. U loopt langs appelboomgaarden en passeert een uitzichtpunt met schuilhut. 
Het laatste stuk wandelt u door het Galgenbos en via een leuk graspad komt u bij het imposante kasteel 
met streekcafé.  Neem zelf proviand mee voor onderweg, er staan genoeg zitbanken. U kunt de route 
inkorten tot 7,5km wat ook een leuke wandeling is.  
 

Startadres: Streekcafé Kasteel Nieuwenhoven, Engelbamp 55, Sint-Truiden. (Tel:0032-470285636).              
Geopend van eind maart tot 1 november op woensdag en zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur, op zondag van 
11.00 tot 18.00 uur. Elke zon- en feestdag is om 11.00 een gratis rondleiding door het kasteel, doen!  Bij de 
hoofdingang van het kasteel is een privéparkeerplaats. Start de wandeling op de  grote parkeerplaats bij 
infoborden en bushokje “Nieuwenhoven”, Nieuwenhoven 1, Sint Truiden. Met uw rug naar de parkeerplaats 
en bushokje “Nieuwenhoven” gaat u L. Ga dan verder bij **** in punt 2.  

http://www.wandelgidslimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,53 km  2.50 uur  51 m  97 m 
  

 
 

920. SINT-TRUIDEN 11,5 km – 7,5 km 
 

1. Met uw gezicht naar de ingangspoort van het 
kasteel  bij de parkeerplaats gaat u L over de 
bosweg. Negeer zijpaden. Ga bij houten hek 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 mooi uitzicht op het kasteel).  
 

Het pad buigt meteen daarna bij houten 
spijlenafrastering 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. Ga dan meteen R over het 
graspad met links de mooie vijver waaraan veel 
zitbanken staan.  
 

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

Negeer zijpaden en loop om de vijver heen. Een 
eind verder gaat u L tussen de 2 vijvers door 
richting vakwerkhuis. Bij het vakwerkhuis en 
kunstwerk in de vijver gaat u R. Meteen daarna 
aan de 3-sprong voorbij picknickbanken en bij 
infobord loopt u RD over de asfaltweg.  
 

(Hier ligt rechts het infocentrum van het Domein 
Nieuwenhoven).  
 

Volg nu de asfaltweg die voorbij restaurant ’t 
Kelshof en speeltuin naar rechts buigt. 
 

2. Aan de parkeerplaats gaat u R (rode 
driehoek/oranje cirkel/blauwe ruit) over het 
grindpad met links van u de grote parkeerplaats,   

infoborden en het bushokje “Nieuwenhoven”.  
**** Aan de T-splitsing bij bosrand van het 
speelbos en wit-rode afsluitboom gaat u L over 
de asfaltweg.  Aan de 4-sprong gaat R over het 
kasseienpad met rechts de bosrand. Na 50 m gaat 
u L over het graspad met links een heg en rechts 
de bosrand. Volg geruime tijd het brede graspad 
RD. (Een eind verder ziet u rechts weer het kasteel 
Nieuwenhoven). Aan het einde van het graspad en 
het einde van akker loopt u RD de greppel. Boven 
aan de asfaltweg gaat u R en u steekt even verder 
de Kelsbeek over. Een eind verder passeert u de 
kasteelmuur met schietgaten en de inrit naar 
kasteel Nieuwenhoven. Voorbij de mooie Onze 
Lieve Vrouw ter Engelen kapel en zitbank gaat u L 
(rode driehoek) over de licht stijgende veldweg.  
 

(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). 
 

Boven aan de 3-sprong aan de rand van 
Nieuwerkerken gaat u R over de asfaltweg. Vlak 
daarna voor de 3-sprong bij zitbank en de kapel 
van de H. Donatus gaat u  tegenover huisnr. 76 R 
(rode driehoek ) over het licht stijgende pad met 
rechts van u akkers en links een bomenstrook en 
asfaltweg. (U loopt dus niet over de asfaltweg). 6 
 

3. Boven voorbij zitbank en infobord 
“Viersprong” gaat u beneden aan de 5-sprong L 
bij plaatsnaambord Nieuwerkerken de holle 
asfaltweg omlaag.  
 

(Degene die 7,5 km loopt, gaat hier R de asfaltweg 
omlaag. Ga nu verder bij punt 5).  
 

Na 100 m gaat u R  (gele driehoek) de veldweg 
omhoog. Boven aan de 4-sprong bij 
laagstamboomgaard gaat u L (gele driehoek) over 
het graspad.   
 

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

Beneden bij afrastering van woning buigt het 
graspad naar rechts. Vlak daarna gaat u bij 
zitbanken L (gele driehoek) over de 
klinkerweg/asfaltweg en u loopt Nieuwerkerken 
binnen. Aan de 3-sprong RD. Aan de volgende 3-
sprong gaat u R (gele driehoek/fietsroute 28) 
omlaag met links van u een parkeerplaats. Aan de 
kruising loopt u RD (Kasteelstraat/fietsroute 28) 
verder omlaag. Let op! Tegenover de 
Pastorijstraat gaat u bij infoborden en zitbank R 
over het pad dat gelegen is tussen de huisnrs. 53 
en 55.  Aan de 3-sprong in het Muggenboschen 
gaat u L over het bospaadje.   
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Negeer zijpaden en volg dan RD het bospad met 
links van u achtertuinen. Steek de asfaltweg over 
en loop bij verbodsbord RD. U passeert een 
draaihekje en volg het pad naar rechts langs twee 
picknickbanken, een prima pauzeplek na 5,5 km. 
Aan de 3-sprong voorbij de picknickzitjes gaat u 
L en u passeert een draaihekje. Aan de 4-sprong 
loopt u RD over de asfaltweg langs huisnr. 3.   
 

4.  Voorbij huisnr. 4 gaat u bij verbodsbord L over 
het grindpad.  Aan de 3-sprong RD. Vlak daarna 
gaat u L (Oude Processieweg) de asfaltweg 
omlaag. Tegenover huisnr. 6  passeert u de 
oprijlaan naar de prachtige kasteelboerderij van 
kasteel Nieuwerkerken, die op privégrond is 
gelegen.  
 

(De oudste  delen van de kasteel/herenhoeve van 
Nieuwerkerken stammen uit de 17e eeuw. Zie voor 
meer laatste bladzijde punt A).  
 

Aan de 3-sprong gaart u R (Kasteelstraat). Vlak 
daarna aan de T-splitsing gaat u R (Kerkstraat). 
Na 100 m negeert u volgende oprijlaan naar de 
kasteelboerderij.   
 

(Aan deze oprijlaan (privéterrein), die omzoomd is 
door platanen, staat na 100 m rechts een Mariakapel, 
die dateert uit de eerste helft van de 18e eeuw).  
 

Na  200 m gaat u R (Rozenstrat 2-8 D) over de 
doodlopende weg. Vlak daarna gaat u R de 
veldweg omhoog. De veldweg buigt links tussen 
laagstamboomgaarden door. Aan de 3-sprong 
gaat u R met rechts een laagstamboomgaard en 
links een akker. Boven aan het einde van de grote 
laagstamboomgaard gaat u L en meteen daarna 
R. Meteen daarna gaat u R over het licht stijgende 
betonnenpad/fietspad dat u geruime tijd RD volgt.  
 

(Bij mooi fietsweer kan het hier erg druk zijn. Ga dan 
aan het einde van de grote laagstamboomgaard  R 
over de veldweg. U loopt dan parallel aan het 
linksgelegen fietspad. Waar de veldweg naar rechts 
buigt, loopt u RD over het brede graspad verder 
langs de rechts van u gelegen laagstamboogaard en 
links van u gelegen betonnenpad. Aan het einde van 
de laagstamboomgaard gaat u voor akker L  door het 
“bosje” en ga dan meteen R over het 
betonnenpad/fietspad. Ga nu verder bij de volgende 
zin).  
 

Boven passeert u een picknickbank en schuilhut.  
 

(Achter de schuilhut heeft u bij oriëntatiebord mooi 
uitzicht).  
 

Aan de 5-sprong  (fietsknooppunt 50) loopt u RD 
(fietsroute 147) de asfaltweg omlaag.   
 

5.  Na 50 m gaat u  L (rode driehoek) het 
trappenpad omhoog en boven volgt u RD (rode 
driehoek) het graspad.  
 

(Rechts beneden zit u weer kasteel Nieuwenhoven).  
 

Aan het eind van het graspad gaat u bij zitbank L 
en meteen daarna gaat u R (rode driehoek/oranje 
cirkel). Volg nu geruime tijd het bospad door het 
Galgenbos. Aan de kruising gaat u RD (oranje 
cirkel/blauwe ruit/rode driehoek) omlaag. Negeer 

zijpad rechts.  Aan de 3-sprong gaat u L (oranje 
cirkel/blauwe ruit/rode driehoek).  Aan de 
volgende 3-spong gaat u R (blauwe ruit). Aan de 
kruising bij zitbank en in het midden een boom 
met gezichten gaat u RD (oranje cirkel/blauwe 
ruit).   
 

6. Aan de 3-sprong gaat u scherp R (oranje 
cirkel/blauwe ruit/rode driehoek) over het brede 
bospad.  Aan de T-splitsing bij weiland en 
picknickbank gaat u R over de brede bosweg.  Na 
50 m gaat u  L het bospad in en even verder 
steekt u een waterstroompje over. Voorbij zitbank 
volgt u RD het kronkelende bospad. Boven bij 
zitbank gaat u L (wit-rood) de brede bosweg 
omlaag.  Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R 
(groene rechthoek).  Aan de T-splitsing gaat u R 
(oranje cirkel/rode driehoek) over het vlonderpad. 
Het pad buigt naar links en loop RD (rode 
driehoek/oranje cirkel) over de volgende 
vlonderpaden. Een eind verder passeert u weer 
het infobord Provinciaal Domein Nieuwenhoven 
en zitbank. Aan de 3-sprong loopt u RD door de 
houten doorgang. Meteen daarna gaat u bij breed 
houten hek L (Honden aan de lijn) over het brede 
graspad dat meteen naar rechts buigt richting 
kasteel.  
 

(Hier heeft u prachtig zicht op het kasteel. In de 
weilanden ziet u mogelijk alpaca’s lopen, die op 
lama’s lijken maar een stuk kleiner zijn).   
 

U komt bij het café, de sponsor van deze 
wandeling, waar u op het terras en het bijzonder 
ingerichte café nog iets kunt eten of drinken. O.a. 
bio groententaart, belegd speltbrood, wijn en  
verschillende streekbieren. Heeft u nog energie 
over dan kunt u vanaf het streekcafé  ook nog 
“het voelsprietenpad” lopen, waarvan de gratis 
folder in het café te krijgen is. Elke zondag en 
feestdagen van eind maart t/m eind okt. kunt u 
om 11 uur deelnemen aan een gratis historische 
rondleiding over 1000 jaar kasteel Nieuwenhoven. 
Aanmelden bij het streekcafé in het kasteel. Voor 
meer info over het kasteel zie beneden op de 
laatste bladzijde punt B.  Via de mooie 
binnenplaats van het kasteel komt u weer bij de 
parkeerplaats. Ga nu verder bij punt 1. 
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A.  Kasteelhoeve Nieuwerkerken 
 

De omgrachte in Maaslandse Renaissancestijl 
gebouwde kasteelhoeve van Wijer - Nieuwerkerken 
stamt uit de 17e en de eerste helft van de 18e eeuw. 
Het was oorspronkelijk een waterhoeve en sporen van 

de grachten zijn nog zichtbaar aan de voorzijde. De 
binnenplaats van de hoeve wordt via een brug 
(vroeger ophaalbrug) betreden door een hoog 
poortgebouw aan de zuidzijde, waarin zich boven 
een duiventil bevindt. Links daarvan bevindt zich 
het woonhuis (1e helft 18e eeuw) en aan de 
rechterzijde een grote stal. De noordzijde wordt 
ingenomen door een stal, die uit  1648 stamt. De 
westvleugel wordt ingenomen door een mogelijk 
voormalig knechtenkwartier, terwijl de 
oostvleugel een schuur is waar boven de poort 
op de sluitsteen het jaartal 1734 staat. Deze 
kasteelhoeve diende tijdens de Franse Revolutie 
(1796 -1801) tot toevluchtsoord voor de zusters 
van de Abdij van Nonnen Mielen,  een 
benedictinessenabdij uit Metseren dat een 
gehucht bij Sint Truiden is. 
 

B. Kasteel Nieuwenhoven  
 

Vanaf de 11e eeuw hebben hier op deze plek 
achtereenvolgens twee hoeves en vier kastelen 
gestaan. Aanvankelijk was het een buitenverblijf 
voor Benedictijnse monniken. Na de Franse 
revolutie kwam het kasteel in handen van de adel. 
Het kasteel heeft vooral gefungeerd als 'lusthof 
voor de voeding van lichaam en geest'. In de 11e 
eeuw bouwden de monniken van de 
Benedictijnen abdij een eenvoudige hoeve met 
een ommuurde tuin. Dit was de eerste bebouwing 
op de plek van het huidige kasteel. Omdat deze 
hoeve erg kwetsbaar was in verband met 
gewapende overvallen door rondstruinende 
bendes, besloot men om een steviger bouwwerk 

neer te zetten. Dit werd het eerste kasteel van 
Nieuwenhoven, gebouwd in 1330. 
 

Nieuwenhoven ontwikkelde zich gaandeweg tot 
een opleidingsinstituut voor priesters. Men 
noemde het een ‘centrum voor kunst en 
geestesactiviteit’. Het kasteel werd uitgebreid met 
een feestzaal en studiekamers. Om de gebouwen 
werd een slotgracht gegraven. In 1617 werd de 
hoeve gebouwd en in 1623 het poorthuis; nog 
steeds behoren deze twee gebouwen tot de 
oudste op het terrein. Tijdens de Franse revolutie 
kwam het kasteel in particulier bezit. Een 
kleindochter van de eerste particuliere eigenaar 
trouwde in 1833 met een Engelse baron, Charles 
de Wettnall. Dit had veel gevolgen voor de 
inrichting van het kasteel en de omringende 
landerijen. Alles werd omgetoverd in een Engelse 
stijl. Het kasteel werd getransformeerd in een 
neo-Tudorstijl door middel van voorzetgevels die 
tegen het oude kasteel werden geplaatst. De 
tuinen werden opnieuw aangelegd in een Engelse 
landschapstijl met een prachtige nieuwe 
vormgeving van de oude visvijvers. 
 

In 1932 brandde het kasteel helemaal uit, mét de 
totale inboedel van meubelen, kunststukken en 
andere kostbaarheden. Ook de oude 
toegangsbrug aan de zuidkant van het kasteel 
wordt gedeeltelijk beschadigd, naar verluidt door 
het verwoestende effect van de brandweerauto 
die ternauwernood over de brug kon komen. Het 
duurde lang voordat het kasteel weer geschikt 
was voor bewoning. Pas in de jaren '50 van de 
vorige eeuw keerden de bewoners terug, na een 
volledige verbouwing van het kasteel en het oude 
koetshuis in een meer eenvoudige neo-
classistische stijl. De familie nam haar intrek in 
het koetshuis. 

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.   

 


