
BETER BUITENWANDELING GEETBETS
Via de ‘ijzeren weg’ het hart van de Hagelandse fruitstreek ontdekken

Routegegevens

lengte:     10,4 km

Parcours: combinatie van verharde en onverharde 

wegen op een rustig parcours

Troeven: * de ijzeren weg

* prachtige fruitplantages

* unieke natuur- en landschapselementen

* de Heerlijckyt van Elsmeren

Start: Stationsplein

Steenstraat 16, 3450 Geetbets

opgelet: markt op vrijdagmiddag!

Parking: voldoende parking aan het vertrekpunt 

Signalisatie:  * via smartphone met QR-code 

* routebeschrijving op deze fiche

* tot en met 6 juni: pijlen LG

Routebeschrijving
Vertrek aan de fontein en bankjes op het stationsplein, ga vandaaruit op de fietroute, IJzeren weg richting Diest. Aan het einde van de
fruitplantage op je rechterkant, sla je rechtsaf. Op de T ga je naar links, de Kwadestraat in. Je neemt nu de volgende rechts, de Kattesteeg.
Je volgt deze tot op het einde. Steek de Borgloonstraat (OPGELET drukke weg!) over en sla linksaf. Volg de Borgloonstraat tot aan de
busstop ‘Borgloonstraat’, ga hier rechts de veldweg in. Op het einde ga je links op ‘Langveld’. Op het einde van de weg, aan de witte
kapel, sla je linksaf naar Araanstraat. Op het einde van deze straat steek je de drukke weg over en ga je schuin rechts de veldweg in. Ga
rechtdoor tot aan de houten dwarsbalk op de weg. Loop hier ongeveer 100m rechtdoor over het houten brugje tot aan de
Veteranenbomen. Geniet van het uitzicht en keer terug naar de houten dwarsbalk. Sla rechtsaf en volg het pad door het bos. Aan het T-
kruispunt met een veldweg ga je linksaf tot aan de IJzeren weg. Steek de fietsweg over, ga kort rechts en sla dan linksaf. Volg deze
veldweg tot op de Heirbaan, sla hier linksaf. Na 300m, aan de witte hoeve, sla je linksaf op de veldweg richting knooppunt 405. Je komt
uit op een geasfalteerde weg (Hulsbeekstraat), sla linksaf en volg de weg. Voorbij huisnummer 103 sla je rechtsaf de doodlopende weg in,
deze gaat over in een veldweg. Na 150m sla je hier linksaf tussen de velden. Ga rechtdoor tot aan de fruitplantages, sla nu rechtsaf. Ga
door tot op de verharde weg (Kolkstraat), sla linksaf. Op het einde van de weg kom je op een drukke weg, Steenweg op Kortenaken, steek
deze over en ga de weg rechts voor de kapel in, de Hettelbergweg. Volg deze weg tot knooppunt 43, ga hier naar links door het poortje
de dijk van het wachtbekken op. Op het einde van de dijk ga je opnieuw door een poortje en sla onmiddellijk linksaf. Volg deze veldweg
tot knooppunt 429, je loopt door het veld. Je komt op de Grootveldweg, sla linksaf tot aan de IJzerenwegstraat, sla opnieuw linksaf. Volg
deze straat voor 400m en je komt opnieuw aan het vertrekpunt – Stationsplein.

Beter             wandeling

Ontdek de route en win !!!
Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten en stuur deze digitaal door naar  team.abl@landelijkegilden.be.  Elke 
maand loten we een winnaar uit voor een pakket hoeve- en streekproducten. 
Opgelet: Wij zullen af en toe een foto posten op onze Facebookpagina. Indien je dit niet wil, gelieve dit expliciet te vermelden. 

Samen met jou, als wandelaar, gebruiken landbouwers ook de plattelandswegen. Ze
zijn aan het werk en passeren met tractoren en machines om hun teelten te
bewerken en te verzorgen. We vragen om een wederzijds respect en tijdig aan de
kant te gaan om hen te laten passeren. Een vriendelijk gebaar erbij betekent veel
voor de bestuurder en maakt een wereld van verschil. Geniet van je wandeling!

Met dank aan 

Landelijke Gilde GEETBETS-RUMMEN

Start

mailto:team.abl@landelijkegilden.be


BETER BUITENWANDELING GEETBETS

Via de ‘ijzeren weg’ het hart van de Hagelandse fruitstreek ontdekken

Beter             wandeling

1. Ijzerenweg (aan het vertrekpunt)
De IJzerenweg is de bedding van een oude spoorlijn die omgetoverd is in
een fietspad dat de Getevallei doorkruist. Je kan fietsen van Diest, via
Zoutleeuw tot in Tienen. Van daar kan je nog verder door fietsen richting
Hoegaarden en zelfs tot in Namen. De spoorlijn werd in 1878 in gebruik
genomen en verbond Tienen, Diest en Mol met elkaar. En werd onder
meer gebruikt om suikerbieten en seizoenarbeiders uit de omliggende
gemeenten van en naar de Tiense Suikerraffinaderij te transporteren.

2. Fruitplantages
Tijdens deze wandeling wandel je regelmatig langs fruitplantages want
Geetbets is het hart van de Hagelandse fruitstreek. Begin mei zijn de
meeste bloesems jammer genoeg al verdwenen. Maar, zelfs zonder
bloesems is het mooi wandelen langs deze bomen. Je zal merken dat
sommige plantages overdekt zijn met netten. Deze netten beschermen de
bomen en de vruchten tegen hagel.

3. De Veteranenbomen
Dit zijn twee tamme kastanjes met een omtrek van ongeveer 5,34 meter! 
Ze werden vermoedelijk gepland rond 1750. Dit alles maakt dat het 
zeldzame veteranenbomen zijn. Naast de ouderdom heeft een 
veteranenboom enkele typische kenmerken, denk maar aan een holle 
stam, een verweerd uitzicht, gaten enzovoort.

4. Heerlijckyt Van Elsmeren
De Heerlijckyt is een groot landgoed met een park en vijvers. Het is een
kasteel dat in de regio ook gekend is onder de naam ‘het kasteel van Bets’.
Het kasteel heeft al een eeuwenlange geschiedenis achter de rug.
Momenteel is de Heerlijckyt een centrum voor ontmoeting, ontplooiing en
ontwikkeling. Het kasteel en het bijhorende park is dus privédomein. We
willen je vragen om je aan onze route te houden en niet op verdere
verkenning in het domein te gaan. Wij wandelen langs de achterzijde. Hier
kan je ook een groot infobord terugvinden. Lees dit zeker als je nog meer
informatie wenst.

5. De Buurman
Ben je op wandel na 8 mei? Dan is de kans groot dat je je wandeling kan 
afsluiten in deze gezellige koffiebar (ma – do, 8u30 – 18u). Eigenaars Wim 
en Stefanie besloten in 2020 hun living om te toveren in een gezellige 
koffiebar. In deze coronatijden zetten ze na 8 mei graag hun terras weer 
buiten!

Zin om ook onze andere Beter 
Buitenwandelingen te ontdekken? 
Bezoek onze website
https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten
of onze Facebookpagina ‘Beter 
Buitenwandelingen’
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https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten
https://www.facebook.com/Beter-Buitenwandelingen-100252781933964

