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OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 15 mei 2014 Te Zoutleeuw 
Afstand : 2 x 4 km Samenkomst : Het Vinne 
Aantal deelnemers : 22 Het weer : bewolkt en droog, 14 gr. 

 
Voor onze jaarlijkse wandeldag hadden wij dit keer Zoutleeuw uitgekozen.  Het stadje in het uiterste oosten van 
de provincie Brabant met zijn woelig verleden heeft -behalve zijn historische gebouwen- nog een andere troef om 
bezoekers te trekken, namelijk  het Vinne.   
Dit grootste natuurlijke meer van Vlaanderen, met zijn +-80 ha oppervlakte, is de ideale plaats voor een heerlijke 
natuurwandeling.  De bistro, aan het vertrekpunt, had pas heel recentelijk besloten om deze donderdag als 
sluitingsdag te gebruiken.  Dat lieten wij echter niet aan ons hart komen .  

Omstreeks elf uur vertrokken we met gezwinde pas voor een circa 4 km lang tochtje rond het meer.  Wel was het 
oppassen om niet uit te glijden; het had de voorbije dagen geregend. Onder de concertbegeleiding van de 
honderden meeuwen en andere watervogels die de plas bevolken, kwamen wij aan het eerste zogenaamde 
'knuppelpad', een houten wandelpaadje boven het water.  
Van daar hadden onze wandelaars een goed zicht over het meer,  eerder drooggelegd in de 19e eeuw en in 1930 
aangekocht door de Union Allemetiere om te beplanten met canada bomen voor de productie van lucifers. Vanaf 
1974 werd het eigendom van de provincie Brabant. Het werd in eer hersteld en is nu dus een waar vogelparadijs 
met wandel- en knuppelpaden, vogelkijk- en schuilhutten.  
Wij vervolgden onze tocht en waagden ons wat verder, zonder ongelukken, over het 2e knuppelpad. Drie 
deelneemsters hadden een ommetje gemaakt en waren even vermist, zo dachten wij toch, maar even later 
hadden zij ons terug vervoegd.  
Na nog een bezoekje aan de uitkijktoren en de kruidtuin was het ondertussen middag geworden en werd het tijd 
om de picknick aan te spreken of een eetgelegenheid te zoeken, vermits de bistro, tegen eerder gemaakte 
afspraken in,  gesloten was. In Zoutleeuw vonden wij tenslotte wat wij zochten.  
Na een droogje en een natje startten wij onze tweede tocht van deze dag,  meer bepaald de Vestenwandeling. 
Het werd een gezellige uitstap ofschoon er van 'de vesten' niet veel overblijft.  Langs  de gekanaliseerde Kleine 
Gete was het rustig wandelen.  Met zijn allen bewonderden wij het sluizensysteem dat de stad van overstroming 
dient te vrijwaren. Op ongeveer 1 km van het eindpunt hadden wij nog een prachtig zicht op de Sint-
Leonarduskerk uit de 13e-16e eeuw. 
Na nog een terrasje was het weer tijd om huiswaarts te keren.  Wij waren met zijn allen tevreden over deze toch 
interessante en mooie wandeldag. 
 
Tot de volgende keer ! 
Lucien 
 



 

 

De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, 
evenals de verslagen, terug te vinden op onze website www.okraleuvencentrum.be    

 

  
 
 
 
 

 
 

“Het Vinne” 


