
Wandeling dorpskern Nieuwrode 

Vertrek Sint-Lambertuskerk Nieuwrode  

Filmpje vertrekpunt 

 

Duur: 58 min; afstand: 4,7 km 

Ga naar https://maps.app.goo.gl/SJcTf6AgBtN9wbh28 als je deze route wilt bekijken. 

Volg de aanwijzingen hieronder beschreven, deze wijken licht af van de aangeduide route 

op de kaart. 

 

Hieronder worden er bij verschillende stops vragen gesteld. U kan uw antwoorden 

meegeven via het online invulformulier: https://forms.gle/nrBXjSitYhEkNZ5p9  

 

0. Vertrek aan de Sint-Lambertuskerk  

Filmpje Dorpsplein Nieuwrode 

Bespreek de nieuwe openbare ruimte rondom de kerk/dorpsstraat. ‘Welke 

bebouwing/functies/activiteiten zijn mogelijk? Hoe wordt dit centrum ervaren?’ 

1. Loop naar het zuidoosten op de Dorp 

2. Sla linksaf om op de Dorp te blijven 

3. Weg vervolgen naar de Sint-Lambertusstraat 

4. Flauwe bocht naar links om op de Sint-Lambertusstraat te blijven 

 
5. Weg vervolgen naar de Zandstraat 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=p0SdzjxZdQs&feature=youtu.be
https://maps.app.goo.gl/SJcTf6AgBtN9wbh28
https://forms.gle/nrBXjSitYhEkNZ5p9
https://www.youtube.com/watch?v=b9O-IersiCQ&feature=youtu.be


8. Sla linksaf naar de Plamootstraat 

‘Hoe wordt dit deel van Nieuwrode ervaren? In hoeverre vormt de Rijksweg een fysieke 

en mentale barrière?’ 

 
10. Loop naar het westen op de Plamootstraat, richting de Rijksweg Aarschot-Winge/de 

N223 

 
11. Weg vervolgen naar de Kraaikant 

12. Sla linksaf naar de Suikerhoek 

 
  



13. Neem de voetweg 

 
14. Neem de rechtse voetweg en ga even kijken naar het uitzicht op de dorpskern. 

Bespreek het beeld en de identiteit van de dorpskern. ‘Wat moet zeker behouden blijven 

en wat kan de identiteit van de dorpskern nog versterken?’ 

Keer terug en vervolg uw weg via de linkse voetweg 

 
15. Sla rechts af 

 
 

  



Tussenstop Zandweg: zicht op de velden gelegen achter Dorp en het Kerkhof van 

Nieuwrode 

Het kerkhof is achterin gelegen ten opzicht van het Dorp. ‘Hoe wordt een bezoek aan het 

kerkhof ervaren?’ 

 
16. Sla linksaf naar de Panoramastraat 

 
17. Steek het kruispunt over en vervolg uw weg naar Hoekje 

Bespreek de verkeerssituatie. ‘Zijn de nieuwe verkeerslichten een verbetering?’ 

 
 

  



18. Volg Hoekje tot deze overgaat in Hooghuis.  

‘Wordt dit deel van Nieuwrode nog als deel van het centrum ervaren? Welk soort 

bebouwing/functies zijn hier wenselijk? Waar zijn meergezinswoningen mogelijk in 

Nieuwrode?’ 

 
19. Sla rechtsaf naar de Appelweg 

 
20. Weg vervolgen naar Appelweg en Dorp 

 
21. Aankomst op de locatie: Dorp 

 

 


