
 911. ZOUTLEEUW 14,1 km – 11,5 km 
www.wandelgidslimburg.com 

 
 
Net ten westen van de bekende Belgische stad Sint-Truiden ligt de plaats Zoutleeuw met historisch 
centrum. Het loont zeker de moeite van het rijden om een middag te wandelen in het natuurgebied Het 
Vinne.  Tijdens deze gemakkelijke en zeer afwisselende wandeling wandelt u eerst even door het oude 
centrum langs de Sint-Leonarduskerk en het prachtige stadhuis. Dan komt u in Het Vinne en wandelt u 
letterlijk over het water naar een uitkijkhut. Dan loopt u door velden en langs akkers naar het dorpje 
Ossenweg en loopt u weer omlaag naar Het Vinne waar u geruime tijd om het meer wandelt met mooie 
doorkijkjes en weer een uitkijkhut. U wandelt weer over het water tussen de hoge rietstengels door en dan 
komt u aan de rand van Zoutleeuw. Dan volg nog een mooi stuk langs de Kleine Gete en de Bethaniakapel. 
Aan het eind kunt u nog een Belgische pint drinken in het gezellige knusse café, dat Ambassadeur is van 
het Orvalbier. Neem zelf proviand mee, er staan genoeg schuilhutten. U kunt de route inkorten tot 11,5 km. 
 

Startadres: Café De Leeuwenaer, Ridderstraat 16, Zoutleeuw. Parkeer op de gratis openbare parkeerplaats 
aan de Begijnhofstraat 22, Zoutleeuw.  Vanaf de parkeerplaats loopt u bij de kruising bij huisnr. 20 RD langs de 
frituur en op de hoek komt u bij het café. 
 

http://www.wandelgidslimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

14,10 km  3 uur  31 m  31 m 
 

 
 

911. ZOUTLEEUW 14,1 km – 11,5 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang gaat u RD 
(31/Ridderstraat) langs huisnr. 12. Aan de 4-
sprong loopt u RD (Grote Markt) met links van u 
de prachtige gotische Sint-Leonarduskerk, die 
gebouwd is tussen de 13e en 16e eeuw.  
 

(De kerk is van april t/m september elke dag (behalve 
maandag)  van 14.00 tot 17.00 tegen betaling te 
bezoeken. Voor meer info kerk zie punt A onderaan 
de routebeschrijving).  
 

Rechts ziet u  het prachtige gotische stadhuis 
(1530-1538).  
 

(Het stadhuis is te bezichtigen tijdens de 
openingsuren van de Dienst voor Toerisme. Voor 
meer info zie punt B).  
 

Rechts van het stadhuis ziet u de voormalige 
Halle waarin nu o.a. het VVV (Dienst voor 
Toerismes) is gehuisvest.  
 

(Voor meer info zie punt C. Aan het eind van de  
Grote Markt staat ook nog het smalle renaissance 
Spiegelhuis dat in 1591 gebouwd is met rode 
baksteen. Het hoge gebouw links op de Markt  is het 
restant van het klooster van de Kapellenbroeders).    
 

Aan de 4-sprong bij wandelknooppunt 31 gaat u 
R (Grote Markt/32) met rechts van u het historisch 
stadhuis en links van u op de hoek  Huis “De 
Rode Leeuw” daterend uit de 17e eeuw. Aan de 
ongelijke 4-sprong gaat u RD (32/Vincent 
Betsstraat) de doodlopende straat in. Aan de 3-
sprong RD en meteen daarna loopt u het 
stadspark in. Meteen in het park gaat u aan de 3-
sprong L omlaag. Loop nu RD  met even verder 
rechts van u de vijver en boven het huidig 
gemeentehuis van Zoutleeuw (Villa Fineau). Aan 
de 3-sprong bij scheve boom gaat u L verder 
door het park.  Vlak daarna aan de volgende 3-
sprong gaat u L door de haag. Meteen daarna aan 
de T-splitsing voor hoge afrastering gaat u R over 
het graspad en u loopt tussen twee hagen door.  
Negeer zijpad rechts en steek via de brug het 
beekje over  en volg dan het bospad RD.  Aan de 
3-sprong bij wandelknooppunt 32 gaat u R (33) 
over de bosweg met even verder links van u een 
laagstamboomgaard. Negeer zijpaden. Boven aan 
de T-splitsing bij wandelknooppunt 33 gaat u L 
(309) met links van u een laagstamboomgaard.  
Aan het eind van de afrastering buigt het pad 
naar rechts (309). Aan de T-splitsing gaat u R 
(309) over de veldweg.  
 

2.  Aan de doorgaande weg gaat u L (309).  
Voorbij de (lege) kapel Onze Lieve Vrouw 
Troosteres der Bedrukten en voorbij huisnr. 64 

gaat u R (309) het pad in. Het pad wordt een 
graspad met links van u de houten afrastering 
van een weiland. Aan de 3-sprong bij knooppunt 
309 gaat u L (308) en loop via 2 nauwe 
doorgangen omlaag en steek via de smallere 
brug het beekje over. Meteen daarna aan de 3-
sprong RD. Vlak daarna aan de volgende 3-
sprong gaat u L (308).  Aan de T-splitsing bij 
knooppunt 308 gaat u L (307) over het lange 
vlonderpad. U bent nu in het natuurgebied Het 
Vinne. Voor enkele huizen buigt het pad naar 
rechts (307).  U passeert een schuilhut en ga dan 
50 m verder bij groot infobord R (307) het 
graspad omlaag. Volg nu het lange bijzondere 
vlonderpad (voorzichtig betreden en belopen, slecht 
onderhouden, wilt u dat risico niet lopen, loop dan 
terug naar infobord dan R over het brede graspad) 
door het meer en u passeert een uitkijkhut.  Aan 
de T-splitsing bij zitbank gaat u R (307) over het 
brede graspad. (Voor meer info betreffende het 
grote meer zie punt D). Aan de T-splitsing direct 
voor bezoekerscentrum gaat u L.  
 

(Als u hier R het pad omlaag loopt, dan komt u bij het 
bijendorp, de natuurtuin en de hoge uitkijktoren waar 
u schitterend uitzicht heeft over het meer. In het 
voorjaar zit hier een grote kolonie kokmeeuwen.  Bij 
de uitkijktoren kunt u het pad, dat heel leuk is voor 
kinderen, blijven volgen. U maakt dan een rondje om 
het bezoekerscentrum “het Vinne”).  
 

Op de parkeerplaats gaat u R over het 
kasseienpad en u passeert de ingang naar het 
domein “het Vinne”. Loop RD met rechts van u de 
kindvriendelijke speeltuin en steek de brug over.  
 

3. Steek bij wegversmalling de kasseienweg 
(Ossenwegstraat) over en ga RD over de veldweg 
met rechts van u de Castelberg, een feodale 
motte of burchtheuvel uit de 11e eeuw. Negeer na 
50 zijpad links omhoog en loop RD (305) de holle 
weg omhoog. Negeer boven veldweg rechts en 
loop RD (305). Aan de 5-sprong bij 
wandelknooppunt 305 en bij asfaltweg neemt u 
de tweede veldweg L (340)  met links van u een 
kleine stal.  
 

(Degene die 11,5 km loopt, gaat hier R over de 
asfaltweg en volg deze tot beneden aan de 
doorgaande weg. Ga dan verder bij **** in punt 4).  
 

Volg de veldweg RD.  
 
 

(Voorbij de rechts gelegen smalle 
laagstamboomgaard heeft de boer mogelijk het pad 
omgeploegd. Loop gewoon RD en na 100 m wordt bij 
de volgende laagstamboomgaard de mogelijk 
omgeploegde veldweg een licht stijgende graspad).  
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Let op! Boven 20 m voorbij wandelmarkering 340 
gaat u aan de 3-sprong R over het brede graspad 
met rechts van u een laagstamboomgaard. (U 
loopt dus niet de veldweg omlaag). Aan het eind van 
de volgende laagstamboomgaard buigt het brede 
graspad naar links. Negeer zijpaden. Beneden 
aan de asfaltweg in de buurtschap Terweiden 
gaat u R (Durasweg).   
 

4. Vlak daarna aan de 4-sprong gaat u R en even 
verder loopt u langs  achtertuinen van woningen. 
Aan de 3-sprong bij knooppunt 342 gaat u R 
(343). Meteen daarna bij knooppunt 343 gaat u L 
(344) de holle veldweg/kasseienweg omhoog, die 
bijna boven een stijgende betonplaten weg wordt. 
Aan de 4-sprong bij Mariakapelletje aan boom in 
Ossendorp gaat u R langs huisnr. 7 b.  
 

(U bent hier op het hoogste punt van de gemeente 
Zoutleeuw. Als u hier 300 m RD loopt dan komt u bij 
de  mooie  in de wijde omgeving bekende kapel 
Onze-Lieve-Vrouw van de Ossenweg, die te  
bezichtigen is. Voor meer info zie punt E).   
 

Voorbij huisnr. 3a wordt de asfaltweg een 
dalende kasseienweg en later veldweg.  Bijna 
beneden aan de T-splitsing gaat u L de asfaltweg 
omlaag.  **** Steek de doorgaande weg over en 
ga RD (306) over het pad langs de afsluitboom en 
elektriciteitstoren.  Aan de T-splitsing bij 
knooppunt 306 en voor het grote meer het Vinne 
gaat u L (344).  
 

(Als u hier R gaat, dan komt u weer bij het 
bezoekerscentrum en de bistro, een leuke 
pauzeplek).  
 

Meteen daarna gaat u 3-sprong R (344)  langs de 
schuilhut. U gaat nu een hele tijd langs het meer 
lopen. Negeer meteen na schuilhut bospad links 
en volg het brede pad RD. Neem vlak daarna het 
pad links dat parallel loopt aan het brede pad. Bij  
picknickweide buigt het pad naar rechts. Meteen 
daarna aan de 3-sprong RD. (Het brede pad komt 
hier van rechts).  Aan de T-splitsing gaat u L over 
het graspad. Bij 2 zitbanken en zonnepaneel buigt 
het graspad naar rechts. Bij groot infobord gaat u 
RD (344) verder over het brede graspad.  Aan de 
3-sprong bij knooppunt 344 gaat u R (345) over 
het graspad en even verder loopt u over een 
vlonderpad.   
 

5.  Aan de 4-sprong  bij groot infobord loopt u RD 
langs de schuilhut door een bosje.  
 

(Als u hier R gaat, dan komt u via een vlonderpad bij 
een uitkijkhut, die in het meer staat. Zeker doen).  
Volg nu het bospad met rechts van u het meer. 
Bij groot infobord volgt u het pad langs de 
afrastering van een hoogstamboomgaard. Bij 
leuke picknickweide, schuilhut en vijver loopt u 
RD. (Een leuke pauzeplek).  Bij knooppunt 345 
gaat u RD (308) over het bospad. Aan de 3-sprong 
bij schuilhut gaat u R (308) over het mooie lange 
vlonderpad, dat midden door het riet loopt. (Hier 
hoort u in de rietkraag mogelijk een zingende 
karakiet.) Bij schuilhut en infobord volgt u RD het 

graspad langs de zitbanken. Aan de 3-sprong 
gaat u R (308) en even verder loopt u weer over 
een vlonderpad langs en over het meer. Aan de 3-
sprong bij knooppunt 308 gaat u L (309) over het 
graspad. (U verlaat hier het meer). Aan de T-
splitsing gaat u R (309). Meteen daarna aan de 3 
sprong loopt u RD, steek de smallere brug over 
en loop via de 2 nauwe doorgangen omhoog. 
Boven bij knooppunt 309 gaat u L (347) over het 
smalle grindpad. Aan de 3-sprong bij knooppunt 
347 gaat u R (310) het graspad omhoog. Volg nu 
geruime tijd het graspad dat later een veldweg 
wordt RD met links van u laagstamboomgaarden.   
 

6. Aan de doorgaande weg gaat u R en steek bij 
ingang van het kerkhof deze weg over en  ga R 
over het fietspad/voetpad.  
 

(Aan het begin van het kerkhof liggen links de graven 
van  oud strijders).   
 

Negeer asfaltweg rechts. Aan de rotonde gaat u 
L. Na 25 m gaat u schuin R (35) over het smalle 
grindpad. Aan de Y-splitsing gaat u RD (35) met 
rechts beneden van u een vijver. Aan de 
asfaltweg gaat u R (35). Na 25 m gaat u L (dus 
voor zebrapad) langs de varkensruggen het 
asfaltpad omlaag met links van u de grote 
parkeerplaats horende bij de vrije basisschool en 
middenschool. Steek beneden via de brug de 
Bethaniagracht  over  en ga L over de 
betonplatenweg. Aan de 4-sprong bij knooppunt 
35 en bij infobord op natuursteen loopt u RD 
(37/Koepoortstraat 34D-36) over het tegelpad dat 
voorbij leuk vakwerkhuisje een smal grindpad 
wordt. Aan de 3-sprong bij knooppunt 37 gaat u L 
(315) met rechts van u het riviertje de Kleine Gete. 
Aan het eind van het pad gaat u R (315) de brug 
over en ga dan meteen L (315) over het graspad 
verder  langs de beek.  Bij brug gaat u R (315) 
over de veldweg. Aan de betonplatenweg gaat u 
R. (U verlaat hier route 315).  Aan de kruising met 
fietspad RD.   
 

Voorbij de Bethaniakapel (1659/zie infobord en 
punt F) steekt u via de brug de Vloedgracht, een 
neventak van de Kleine Gete over. Meteen na de 
brug gaat u R (3-Sluizenweg/37) over de veldweg 
met rechts van u de Vloedgraaf en links mooi 
zicht op de St. Leonarduskerk en het grote witte 
gebouw (19e eeuw) het voormalig Gasthuis van 
de Grauwzusters en de nieuwbouw van een 
rusthuis. Aan de T-splitsing bij zitbank en 
picknickbank gaat u L. Meteen daarna aan de 3-
sprong bij knooppunt 37 gaat u RD (3) over de 
veldweg langs de Kleine Gete.  Aan de T-splitsing 
in Zoutleeuw gaat u R over de brug. Aan de 
ongelijke 4-sprong loopt u RD (Beekstraat) en u 
komt weer bij het café de Leeuwenaer, de 
sponsor van deze wandeling, dat u van binnen 
absoluut gezien moet hebben. Hier kunt u een 
lekkere pint of een van de vele speciaal bieren 
drinken, u heeft zelfs een keuze uit 220 stuks. 
Voorbij het café gaat u R terug naar de 
parkeerplaats. 
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A.  Sint Leonarduskerk 
 

In 1125 liet de abdij van Vlierbeek (Leuven) een 
romaanse kapel ter ere van de H. Leonardus van 
Noblac binnen de stadswallen van Zoutleeuw 
bouwen. Deze kapel werd in 1231 verheven tot 
parochiekerk en kende sindsdien een lange 
bouwgeschiedenis. Het monumentaal gotische 
gebouw werd grotendeels opgetrokken in de 13e 
en 16e eeuw in Gobertangesteen. De kerk is rijk 
aan kunstschatten zoals de in de kerk staande 18 
m hoge sacramentstoren, een tabernakel in witte 
steen uit 1552. De sacramentstoren heeft negen 
verdiepingen en bevat circa 200 beeldjes met 
taferelen van het Oude en het Nieuwe Testament.    
 

B. Historisch Stadhuis 
 

Het stadhuis is gebouwd tussen 1530 en 1538. 
Tussen 1846 en 1858 is de voorzijde 
gerestaureerd. Boven de ingangsdeur worden 
dan beelden van middeleeuwse heerseres 
geplaatst. In 1879 wordt het huis naast het 
stadhuis afgebroken. Tussen 1879 en 1911 wordt 
de vrijgekomen zijgevel heropgebouwd met een 
hoektoren. Een getrouwe kopie van de pui van 
1538 wordt geplaatst.  De profane beelden boven 
de deur worden vervangen door religieuze 
beelden. Het interieur van het stadhuis is 
prachtig. Op de eerste verdieping kunt u de 
tentoonstelling “Archeologische vondsten uit 
Zoutleeuw” bezoeken.    
 

C. Halle 
 

De Halle rechts naast het stadhuis, ontstond 
omdat Zoutleeuw in de middeleeuwen een 
belangrijk handelscentrum was. De stad had in 
1281 al een Vleeshuys (vleeshal) gehad, maar de 
huidige Halle moest het te klein geworden 
gebouw vervangen en tevens getuigen  van de 
grootheid van de stad. De nieuwe Halle werd 
opgetrokken op de muur van de eerste 
vestingwal uit de 12e eeuw, die nog steeds de 
achtergevel is. Behalve voor handel werd de Halle 
ook gebruikt als ontmoetingsplaats en kazerne 
voor de schuttersgilden, die in de middeleeuwen 
een zuiver militaire functie hadden. Op de zolder 
werden de voorraden graan van de Tafel van de 
Heilige Geest (armenhulp) bewaard: de 
armenzorg in de stad dateert van 1235 en is 
wellicht de oudste van België. In de Halle bevindt 
zicht nu o.a. de Dienst voor Toerisme.   
 

D. Meer Het Vinne 
 

Het provinciaal natuurdomein Het Vinne was tot 
in 1841 het enige natuurlijke meer in Vlaanderen, 

lager gelegen dan de Gete. Aan de rand van het 
water werd sinds de middeleeuwen turf 
gewonnen als brandstof. Tot in de 19e eeuw 
stond de 4 meter diepe kuil voortdurend onder 
water. Het meer vroor elke winter dicht en werd 
dan tot een echte kermis met ijs, drank- en 
eetkraampjes omgebouwd. 's Zomers kon men er 
vissen of zwemmen en bootjes brachten de 
bezoekers naar de overkant. Vanaf 1841 werd het 
meer drooggelegd door een pomp en werd 
ongeveer 100 ha grond vrijgemaakt voor 
akkerbouw en veeteelt. Rond 1930 werd het 
gebied bebost met canadapopulieren waarvan de 
NV Union Allumetières uit Geraardsbergen 
gebruik maakte voor haar luciferproductie. In 
1974 kocht de provincie Brabant het 95 ha grote 
Vinne om het uit te bouwen tot een domein voor 
natuurgerichte recreatie. In 2004 besloot de 
provincie Vlaams-Brabant het drooggelegde meer 
te herstellen: de pompen werden stilgelegd en 
het gebied werd omgetoverd tot het grootste 
natuurlijke binnenmeer van Vlaanderen. Het open 
water met moerasbegroeiing vormt een nieuwe 
thuis voor vogels en insecten. Het meer is erg 
geliefd bij trekvogels zoals de nonnetjes en 
zaagbekken.  
 

E. Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Ossenweg. 
 

De legende vertelt dat het  miraculeuze 
Mariabeeldje in de kapel afkomstig zou zijn van 
de kapel op de versterkte Castelberg. Het beeldje 
werd in de 16e eeuw tijdens het ploegen van een 
nabijgelegen veld gevonden. Men hing het op aan 
een eikenboom en al vlug werd het een groeiend 
centrum van verering. In 1536-1538 werd er een 
kapelletje gebouwd dat later door de grote 
toeloop naar dit bedevaartsoord steeds verder 
uitgebreid werd. Gelovigen offerden hier vroeger 
om het bedplassen van kinderen tegen te gaan 
een kilo zout. De prachtige kapel heeft o.a. mooie 
glas-in-lood ramen.  
 

F. Bethaniakapel (1659) 
 

De Mariakapel met een compacte vierkante vorm  
is in 1659 gebouwd door de het Bethaniaklooster 
van Zoutleeuw. In 1975 werd de kapel volledig 
gerestaureerd. In 1994 werd de door inbrekers 
vernielde houten deur vervangen door een 
metalen deur. Het originele Mariabeeld werd door 
de vroeger eigenaars vervangen door de Onze –
Lieve –Vrouw van Pellevoisin. Verder staat in de 
kapel een beeld van de Heilige Theresia van het 
Kind Jezus en een Kindje Jezus van Praag.

Auteur: Jos Wlazlo 

 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   

 


