
 

Globetrotters Hageland vzw (4036) 
36ste Parel van het Hageland in Nieuwrode 

Zondag 27 maart 2022 

 
Het bestuur en de leden van wandelclub Globetrotters Hageland vzw heten alle 
wandelaars van harte welkom en wensen hen een mooie dag in onze prachtige streek.  
 
Deze 36ste Parel van het Hageland start traditiegetrouw vanuit de zaal ‘Veldbazuin’ 
tegenover de kerk in Nieuwrode. Starturen vanaf  07 tot 15 uur.  
 
Er worden zes afstanden aangeboden : 4, 7, 13, 16, 21 en 30 km.  
 
De twee kleinere afstanden lopen o.m. door de mooie bossen van het Kasteel van Horst 
die nog maar enkele jaren toegankelijk zijn gesteld voor het publiek. Ook de wandelaars 
van de 16 km maken na de 12 km hier nog een kleine lus. En niets belet de wandelaars 
van de twee langste afstanden om aan hun parcours ook nog een stukje extra te breien.   
 
Deze bossen achter het kasteel, ook gekend als het kasteel van de ‘Rode Ridder’, waren 
tot het einde van de 18de eeuw in gebruik als viskweekvijvers. Op de vijverdijken werden 
later dreven aangeplant. De vijvers werden drooggelegd en evolueerden ondertussen naar 
mooie oude eikenbossen. 
 
Langs de dreven tref je heel wat bloemensoorten aan en de bossen zelf zijn een uitgelezen 
biotoop voor allerlei soorten vogels.  
 
De andere (langere) afstanden bieden de wandelaars die typische kenmerken van wat het 
Hageland zo mooi en zo boeiend maakt : prachtige vergezichten, holle wegen, stukjes 
mooie natuur… 
 
Alle afstanden vanaf 13 km hebben een rustpunt in de parochiezaal van het kleine dorpje 
Gelrode. Zij bereiken dit rustpunt via hoofdzakelijk veldwegen, enkele holle wegen en 
een pad doorheen het Kloesebos. De 13 km stappers keren hier terug richting Nieuwrode.  
 
De wandelaars der 20 km en de 30 km maken vanaf het rustpunt een extra lus van 
respectievelijk 7 km en 10 km. Na een tweede en (mogelijks) derde pauze keren ook zij, 
via de Sint-Jobsweg, terug naar de vertrekzaal in Nieuwrode.  
 
Wie van mooie panorama’s houdt in een prachtig golvend landschap, mag zeker niet 
nalaten naar het Hageland te komen.  
 
Nieuwrode, een deelgemeente van Holsbeek, is het best te bereiken via de gewestwegen 
Aarschot-Tienen of  Diest-Leuven of via afrit 22 indien u langs de E 314 zou komen.  
 
Openbaar vervoer : de Lijn brengt u tot op een kleine 100 meter van de startzaal.  
U neemt bus nr. 310 vanuit Aarschot of Leuven (beide vanaf het station).  
 
Voor meer informatie i.v.m. deze tocht kan u terecht bij de voorzitter, Joseph Stuyts  
(gsm 0474 / 42 25 82  of  mailadres: globetrotters.hageland@skynet.be) 
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