
Luswandeling ZOUTLEEUW   
 

Copyright AT-Europe bvba – www.reisroutes.be –RD / PV – update: 2018 - 1 - 

Zoutleeuw: wandelen nabij Het Vinne 
 
Dit fraaie stadje aan de Kleine Gete is wijd en zijd bekend om 
de wondermooie historische gebouwen en kunstschatten. Op 
nauwelijks een paar flinke boogscheuten van het 
stadscentrum ligt er verborgen schat van een andere aard. In 
provinciedomein Het Vinne ontdek je het grootste natuurlijke 
binnenmeer van Vlaanderen met erin, erboven en er rond een 
rijk en gevarieerd aanbod aan dieren- en plantenleven. Deze 
wandeling is een ontdekkingstocht omheen het meer, maar 
leidt je ook langs een legendarische kapel en enkele lichtjes 
heuvelende landschappen.  
 
 Afstand: 8,2 km 
 Vertrekplaats: Parking Provinciedomein Het Vinne, 

Ossenwegstraat 70, Zoutleeuw  
 GPS coördinaten: N 50°50’ 32” E 5°07’21” 
 Karakter: overwegend te midden van afwisselende 

natuur 
 Wegdek: driekwart van de afstand loopt over onverharde ondergrond, soms zelfs modderig. Laarzen of degelijke 

stapschoenen zijn aanbevolen. 
 Bewegwijzering: niet bewegwijzerd, tenzij een eindje langs het Halewijnpad. 
 Toegankelijk voor rolwagens: onmogelijk 
 Reliëf: overwegend vlak, behalve in de omgeving van de Ossewegkapel.  

 
Honger of dorst 
Bistro Het Vinne, Provinciedomein Het Vinne, Ossenwegstraat 70, 3440 Zoutleeuw, www.hetvinne.be  Geniet op het 
aangename buitenterras of binnen van wat de Bistro te bieden heeft: naast een ruime selectie aan dranken ook allerhande 
lekkere gerechten, vaak origineel gepresenteerd en tegen democratische prijzen. 
 

> Legende:   = wegwijzer    = bezienswaardigheid 
 

 

http://www.reisroutes.be/
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Routebeschrijving 
 

 Vanaf de parking ga je het onverharde pad op dat evenwijdig loopt met het 
hoofdpad naar de Bistro en het bezoekerscentrum. Voorbij een houten brugje neem je 
het Zintuigenbeleefpad. Onderweg krijg je inderdaad de mogelijkheid om op originele 
wijze met je zintuigen naar de natuur te leren luisteren, kijken, voelen en ruiken. Je zal 
bij de eerste meters al de houten uitkijktoren in een T-vorm zien die een beter zicht op 
het meer en de vogels toelaat. Maar ook op ons wandeltraject heb je een schitterend 
uitzicht over het wateroppervlak, de waterplanten en de talrijke vogels die het plezier 
van hun leven lijken te hebben. Luister maar eens naar het gratis zangvogelconcert. 
 

  Het uitgestrekte meer, dat het hoofdbestanddeel van Het Vinne vormt, kende 
zijn oorsprong in de 13de eeuw als gevolg van turfuitgravingen. 
Nadien werd er eeuwenlang alleen maar gevist en ook weleens 
geschaatst tijdens strenge winters. Vanaf 1841 werd het meer 
grotendeels drooggelegd en aangewend als landbouwgrond. Enkele 
jaren later beplantte de lucifersfabriek Union Allumetières het gebied 
met populieren voor de productie van “stekskes”. In 1974 kwam het 
domein in handen van het provinciebestuur, dat uiteindelijk besloot 
om het terug in zijn oorspronkelijke staat te herstellen: een open 
water met moerasbegroeiing. Talrijke vogels en insecten vonden hier 
snel een aangename thuis. Infoborden geven uitleg over welke vogels 
je hier kan spotten. In het meer, dat een diepte heeft van 1 tot 1,5 m 
komt enkel regen- en grondwater terecht. Geen enkele beek of gracht 
voert water aan. 
 

 Bij een T-splitsing sla je links af, ga je een brugje over en daal je 
via een houten trap tot heel dicht bij het meer. Vervolg nu je weg 
rechts. Het wandelpad is regelmatig begroeid met gras, meteen al een 
aanwijzing dat wandelaars niet in massa voorbijtrekken. Elk heeft 
daar voordeel bij: de natuur ondergaat weinig verstoring en de 
wandelaars kunnen in alle rust genieten. Bij een Y-splitsing loop je 
gewoon rechtdoor en langs een houten hekken trek je verder. Het 
gras staat hier hoger, nog minder wandelaars dus. Op sommige 
plaatsen kan de bodem wat natter zijn. Je bent nu allicht tevreden dat 
je toch je laarzen aan hebt of minstens goede waterdichte 
stapschoenen. Je komt al gauw bij het verste uiteinde van Het Vinne 
waardoor je mogelijks tijdelijk wat meer last van verkeersgeluiden 
hebt omdat je dichter bij de Ossenwegstraat stapt. 
 

  Over het oppervlak van Het Vinne lopen houten paden die je 
best kunt omschrijven als een kruising van een loopbrug en een 
knuppelpad. Voorlopig laten we ze letterlijk links liggen. 
 

 Op het einde van het graspad ga je naar links. Je bent nu in het 
smallere uiteinde van Het Vinne. Kies nu voor het traject rechtdoor 
tussen de populieren, niet voor het pad links dat je dichter bij het 
wateroppervlak brengt. Blijf het wandelpad volgen dat best kan 
omschreven worden als een ‘breed graspad’. Als je hier in het juiste 
seizoen bent, kan je genieten van de overvloed aan bessen die rechts 
te plukken vallen.  
Op het einde van dit ‘populierenbosje’ bereik je een open plek. Stap 
gewoon rechtdoor langs een afsluiting. Je komt zo opnieuw in een 
stukje bos. Wat verder kom je bij een schuilhut waarin een 
picknicktafel staat.     
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 Je blijft het pad rechtdoor volgen, ook nu kies je nog niet voor loopbrug / knuppelpad links. De grazige ondergrond 
maakte inmiddels weer plaats voor een aardeweg. Achter de bomen rechts ontwaar je enkele huizen en grote hangars. Je bent 
nu tijdelijk aan de rand van Het Vinne. Negeer een zijweg, afgesloten met een boomstam. Een bochtige weg door een loofbosje 
leidt je nadien weer weg van dit stukje bewoonde wereld. 
 

  Op een open plek kan je interessante weetjes aflezen over ‘Een poel vol 
leven’. Tot nu kon je genieten van het concert van de duizenden vogels die 
plezier maken boven Het Vinne, maar hier mengt zich een uitgebreid 
kikkerkoor in het muzikale aanbod. Het ontbreekt de kikkers duidelijk aan 
een dirigent … Aan de picknicktafels aanhoor je links vogelgekwetter en 
rechts kikvorsengekwaak. Even loop je langs de afsluiting van het 
provinciedomein, maar nu met zicht op hoogstam fruitbomen. Je ontdekt een 
leerrijk informatiebord ‘Heerlijke hoogstam boomgaarden’ en volgt daar het 
pad naar links. Hierlangs loopt ook tijdelijk het Halewijn wandelpad. Even 
pauzeren op een zitbank mag. 
 

Aan een schuilhut en het informatiebord ‘Visrestaurant Het Vinne’ ben je 
opnieuw in de buurt van het wateroppervlak. Indien je wil, kan je hier even afwijken van het traject om via een 
knuppelpad/loopbrug te stappen tot bij een vogelkijkhut. Zeker doen als je nog nooit zo’n ervaring meemaakte. Het deurtje 
trek je open. Keer na het vogelspotten dan terug op je stappen en vervolg het pad. Een eindje verder moet je dan toch gebruik 
maken van de combinatie knuppelpad / loopbrug. Schrik niet als plots een pad (het dier dus) zonder kijken pardoes van de ene 
kant naar de andere kant van het knuppelpad springt. 
  

  Het pad over het water is een geschikte plaats om de rietkragen van 
naderbij te bekijken. Zoals je eerder onderweg al merkte vormen ze een 
volledige rietgordel omheen het meer. Een tweede opvallende aspect van de 
plantengroei in Het Vinne zijn de broekbossen die zich meestal wat verder 
van de oever bevinden. 
 

 Zodra je terug vaste grond onder de voeten hebt, verlaat je de oever in 
de richting aangegeven door het bordje van het Halewijnpad. Onder hoge 
bomen en met een houten afsluiting aan je rechterhand wandel je tot bij een 
T-splitsing. Je komt voorbij een infobord over de ‘Grote Grazers’.   
 

 Het Halewijnpad begint en eindigt bij de indrukwekkende Sint-
Leonarduskerk in het centrum van Zoutleeuw. Deze 13 km lange wandeling maakt deel uit van het Wandelnetwerk Getevallei. 
 

 Bij de T-splitsing ga je naar links. Mogelijks zal je iets verderop aan je rechterzijde de Schotse galloways zien grazen. Stap 
de aardeweg door tot in de buurt van een schuilhut waar je de vijver verlaat in de richting van een oudere elektriciteitscabine. 
Op de weg komende, stap je naar rechts. Dit is punt 8 op de kaart.  
 

Bij de elektriciteitscabine ga je naar rechts. De Ossenwegstraat loopt meteen op, blijf nu klimmen tot je bij een kapel 
uitkomt, de Ossewegkapel. Ga zeker eens binnen in deze kapel die altijd open is.  
 

  Aan de oorsprong van de Ossewegkapel (laatgotische stijl) ligt een legende 
over een ossenspan dat een Onze-Lieve-Vrouwbeeldje uitploegde. Aanvankelijk hing 
men dat beeldje aan eikenboom, maar in 1538 kwam er een kapel, die al vlug een 
belangrijke bedevaartplaats werd. Vroeger offerden ouders hier zout om het 
bedwateren van hun kinderen tegen te gaan. De kapel is een heel mooie bidplaats 
en verdient zeker een bezoekje. Je ziet er o.a. een apostelbank uit 1613 en de 
lichtinval via de glasramen zorgen ook voor een aparte ervaring. 
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Met het heiligdom in de rug steek je de Ossenwegstraat over naar de 
Lindeweg. Aan het eerste kruispuntje, bij een grote boom met een klein kapelletje 
erin, ga je naar links.  
Geleidelijk wordt de weg smaller en kom je op kasseien terecht. Kasseien die de 
kasseistroken van Parijs-Roubaix met gemak in de schaduw stellen. Je stapt lichtjes 
naar beneden. Om je heen duiken fruitbomen en akkers op. Aarde vervangt 
uiteindelijk de kasseien als wegdek.  
 

Bij de T-wegsplitsing op het einde van de Lindeweg ga je rechts en moet je 
enkele meters klimmen in de Bredestraat. Het naambordje zie je hier niet staan, 
maar bevindt zich beneden links aan het begin van de straat. Aan een kruispuntje te midden akkers stap je nagenoeg rechtdoor 
de aardeweg in. Je ziet een paaltje van het Vlaams-Brabantse wandelknooppuntentraject. Je bent bij knooppunt 305 en volg 
verder de richting naar knooppunt 302. Neem wat verder mee de bocht naar rechts. Bij een Y-splitsing merk je opnieuw een 
bordje ‘Bredestraat’ (niet leesbaar vanuit de richting dat je komt). Na een bocht eindigt het pad en je komt op een asfaltweg, 
de Retsbaan. Ga hier rechtdoor de Retsbaan op. In een nog steeds erg natuurlijk decor bereik je een grotere weg, de 
Budingenweg. Punt 11 op de kaart. 
 

Steek over naar het brede fietspad (knooppunt 302). Je stapt over een brugje (volg naar knooppunt 301) en blijf op het 
fietspad totdat je na enkele honderden meters naar links kan ter hoogte van een opvallende luifel met een picknicktafel en 
banken. Dit is een ander fietspad maar is wel degelijk de Vinnebeekstraat. Je blijft nu dit fietspad volgen langs een landelijke 
omgeving. Je kan zelfs stappen op een apart paadje om de fietsers niet te hinderen. Op het einde van dit fietspad kom je 
opnieuw uit bij de Ossenwegstraat en de parking van Het Vinne. De Bistro heeft allerhande lekkers in huis om honger en dorst 
te stillen. 
 

  Enkele stappen verwijderd van de Bistro ligt het Bezoekerscentrum van Het Vinne. Je vindt er zowel informatie over dit 
natuurgebied als over de stad Zoutleeuw met haar prachtige bezienswaardigheden. De permanente tentoonstelling leert meer 
over de inrichting van het meer. 
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