
 

 

 
 

WANDELFICHE 

 HAGELANDSE HEUVELS 

  

Startplaats Sporthal ’t Solveld, Ralisweg 17, 3390 Tielt-Winge (Vlaams-Brabant)  

 Sporthal: alle dagen open van 9 tot 23 uur 

 Cafetaria (tel. 016 88 53 55): maandag vanaf 17 u, dinsdag-vrijdag vanaf 12 u, 
weekend vanaf 10 u 

 Voorzieningen: parking, toilet, speeltuintje, speelweide, rust- en picknickplaats, 
pétanquebanen, start bewegwijzerd mountainbikeparcours 25 en 45 km 

 

Type Wandeltocht langs een licht glooiend parcours 

Afstand 5,9 km 

Hoogteverschil 28 tot 77 m boven de zeespiegel 

Verharding 40 % onverhard, 60 % verhard 

Toegankelijkheid  in regenachtige periodes zijn waterdichte schoenen of laarzen wenselijk 

 rolstoel en kinderwagen: moeilijk, omwille van enkele steilere onverharde 
stukken en trappen 

 honden: ja 

Visuele ervaring  60 % natuurlijk gebied: bos, weiden, landbouwgronden, holle straten 

 40 % bebouwd gebied: landelijke dorpskern, lintbebouwing 

 afwisselend landschap 

 bij helder weer mooie vergezichten 

 prachtig uitzicht vanop de Vlooybergtoren 

Veiligheid  overwegend rustige wegen en paden, deels met gemotoriseerd verkeer 

 twee oversteekplaatsen waar moet opgelet worden 

Speeltuin en/of 
speeltoestellen 

 klein speeltuintje en speelweide op de startplaats naast de sporthal 

 enkele speeltoestellen, speelruimte en speelbos (Kabouterbos) achter de 
pastorie van Sint-Maarten, bijna halfweg 

Rust- en 
picknickplaatsen 

 op de startplaats ter hoogte van het kleine speeltuintje met speelweide 

 achter de pastorie van Sint-Maarten, bijna halfweg 

 onder de Vlooybergtoren, ongeveer halfweg 

 op het plein aan de O.L.Vrouwkerk, bijna op het einde van de wandeling 

Horeca  cafetaria Sporthal ’t Solveld op de start- en aankomstplaats 

 bistro-lounge Scusa (tel. 016 19 09 39) bij het verlaten van het kerkhof van de 
Onze-Lieve-Vrouwkerk, bijna op het einde van de wandeling. Openingsuren: 
maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag vanaf 11 u; donderdag vanaf 16 u; 
zondag vanaf 10 u; woensdag gesloten. Voorzieningen: toilet, eten en drinken. 

Logeren Bekijk alle mogelijkheden in de buurt 

 

https://www.logereninvlaanderenvakantieland.be/nl/logies/?selection_location=Tielt-Winge&selection_distance=10&selection_fromdate=&selection_todate=&selection_persons=&selection_rooms=&c5s=0&cg0s=0&cg1s=0&cg2s=0&cg3s=0&cg4s=0&cg6s=0&cg7s=0&cg8s=0&cg9s=0&cg10s=0&sort

