
Dagstapper met kids: Kuttekoven, 11,4km (matig)

Concept: Kunst en Historie in het groen

Route-info: 11km / 66m stijgen / 66m dalen

Moeilijkheidsgraad: Ietsje meer uitdaging voor de kids omwille van de afstand, het terrein blijft vlak en
de goede onverharde paden, mogelijk vanaf 8 à 9 jaar, afhankelijk van de fysieke
conditie

Startpunt: Met de wagen: parking aan de het kasteel van Rullingen, Rullingen 1, 3840
Borgloon

Eindpunt: Met de wagen: parking aan de het kasteel van Rullingen, Rullingen 1, 3840
Borgloon

Signalisatie: Gebruik de omschrijving en het kaartje

Bezienswaardigheden: Kasteel van Rullingen, Kasteel Trockaert, Kasteel De Klee

Bevoorrading: Taverne De Klee in Kuttekoven





Routebeschrijving:

Je verlaat de parking en stapt naar rechts. Neem de eerste weg naar links na de brug over de Herk. Je stapt voorbij de kerk aan je
linkerzijde. Daarna neem je de eerste weg rechtsaf. Opgelet: hier oversteken, dadelijk links en opnieuw dadelijks naar rechts (de
meest linkse van de 2).

Je stapt door de velden en geniet van het uitzicht over de streek. Je komt toe op een autoweg. Hier opnieuw oversteken, dadelijk
links en dagelijk opnieuw naar rechts. Je negeert enkele doodlopende afslagen naar links. Je passeert aan Kasteel Trockaert. Net
voor je terug in de bewoonde wereld komt, neem je een pad rechtsaf, “Moordkuil” genaamd. Je negeert een afslag naar rechts en
steekt opnieuw de autoweg over.

Je negeert opnieuw enkele afslagen naar rechts en steekt opnieuw een drukkere autoweg over. De route draait naar rechts en zo
kom je uit aan de boorden van de Herk. Je gaat linksaf over een brugje. Temidden de velden steek je een kruispunt over. Daarna
vervolg je je weg tot aan Kasteel De Klee.

Je stapt naar rechts en houdt links aan bij de kapel. Wat verder zeer goed opletten: je moet nu rechtsaf maar dat gaat niet zo
makkelijk. Je moet linksaf, trapjes op naar de oude tramroute en zo steek je de weg over. Je belandt opnieuw op de autoweg. Hier is
ook parking en Taverne De Klee. Je kan de wandeling ook hier starten (Kleestraat 10, 3840 Borgloon). Je stapt naar links en daarna
rechtdoor, niet onder de brug door!

Je steekt de autoweg over en vervolgt je weg. Waar deze naar rechts afbuigt, moet je linksaf door een draaipoortje. Wat verder
opnieuw rechtsaf. Opgelet: het pad wordt nu zeer smal en kan modderig zijn na regenval. Je steekt opnieuw een autoweg over en
vervolgt met het smalle pad. Je passeert een rustbank aan je linkerzijde, waarna je dadelijk rechtsaf moet over de soms gladde
trappen (!)

Je blijft dit pad volgen tot op de autoweg. Hier sla je rechtsaf en over de brug van de Herk. Je blijft deze weg volgen tot voorbij de
afslag naar Pegelsveld. Nu ga je linksaf terug de velden in. Je negeert een afslag naar links en wat verder ben je terug bij de parking
aan het Kasteel van Rullingen.






