
WANDELEN
IN DE GETEVALLEI

| ZOUTLEEUW | 

Het classicistisch koor van de bakstenen Sint-Bartho-
lomeuskerk 51   is volgens de datum onder de dakkap 
gebouwd in 1772. De rest van de kerk werd een eeuw 
later opgericht volgens plannen van de Leuvense ar-
chitect Alex Van Arenberg die nog andere kerken in 
het Hageland heeft ontworpen. Het interieur is barok, 
maar de doopvont is romaans en komt uit de 12de

eeuw.

DORMAAL

Het Kasteel van Dormaal 48  was generaties lang eigen-
dom van de machtige heren de Berghes. Al in de 14de

eeuw stond er een burcht, maar die raakte in verval. In 
de 18de eeuw liet burggravin Marie-Louise Berrewouts 
het neoclassicistische kasteel bouwen. Er hoort ook 
een watermolen bij. Het ijzeren bovenslagrad heeft een 
diameter van 3,2 meter. Het kasteel en de watermolen 
werden in 1996 beschermd als monument en de om-
geving is een beschermd dorpsgezicht. Het kasteel is 
momenteel in privébezit en niet publiek toegankelijk.

De plannen van de Sint-Pieterskerk in Orsmaal kwamen 
goed van pas toen ze in Dormaal in 1782 hun eigen 
kerk in classicistische stijl bouwden 50 . De kerk staat 
aan een oud, mooi opgeknapt dorpsplein en werd in 
1987 beschermd als monument. Ook de omgeving 
met de pastorie en de voormalige kosterswoning zijn 
beschermd als dorpsgezicht.

De Dormaalbeek 49
ontspringt in Wals-
houtem, bij Landen, 
en groeit aan met de 
Zeyb en de Wetpot 
voor ze Dormaal bin-
nenkomt. Ter hoog-
te van de molen van 
het Kasteel van Dor-
maal werd ze even 
omgelegd. Uiteinde-
lijk mondt de beek 
uit in de Kleine Gete.

‘Deze bloesemwandeling in de Getevallei’ is een onder-
deel van de publicatie ’Wandelnetwerk Getevallei’. 
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GETIPT!
Favoriete bloesemwandeltochten

Alle routes zijn gratis te raadplegen op 
www.toerismevlaamsbrabant.be/bloesems

WANDELEN OP DE 
HERMANSHEUVEL
Bekkevoort | 
2,5 tot 12,5 km
 START 

Onze-Lieve-Vrouwekerk, 
Dorpsstraat, 
3460 Assent (Bekkevoort)

BOOMGAARDEN-
WANDELING
Glabbeek | 8 km
 START 

Kerk van O.L.V. Geboorte, 
Dorpsstraat z/n, 
3380 Kapellen (Glabbeek)

MENE- EN JORDAAN-
WANDELING
Hoegaarden | 9 km
 START 

Sint-Ermelindiskerk, 
Sint-Laurentiusstraat 4, 
3320 Meldert (Hoegaarden)

HEERLIJK HOELEDEN
WANDELING
Kortenaken | 3 km    
 START 

Sint-Amandskerk, 
Hoeledensebaan, 
3470 Hoeleden (Kortenaken)

PANBRUGGEWANDELING
Neerlanden | 5,7 tot 8,8 km
 START 

Parking centrum Neerlanden, 
Frans Istasstraat 15, 
3404 Neerlanden (Landen)

BLOESEMWANDELING
Tienen | 10 km
 START 

Sint-Genovevakerk, 
Sint-Genovevaplein,
3300 Oplinter (Tienen) 

   Knooppunten:
202 203 205 210 211 28 29

26 25 200 29 201

  Doorsteek:
202 211

BLOESEMWANDELING
Zoutleeuw | 11 km
 START 

Provinciedomein Het Vinne, 
Ossewegstraat 70,
3440 Zoutleeuw

   Aanlooproute:
304 307 308 309 347

  Knooppunten:
346 311 312 310 347
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BORDJE VERDWENEN? 
BORDJE BESCHADIGD,

MELD PROBLEMEN VIA
WWW.TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE/

ROUTEMELDPUNT

ZE WORDEN ZO SNEL 
MOGELIJK OPGELOST.

Provinciedomein Het Vinne
Ossewegstraat 70
3440 Zoutleeuw
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Wandelnetwerk Getevallei, 250 km wandel-
plezier, kaart en infogids te koop aan 9 euro in

de toeristische infokantoren, boekhandels en 
www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties
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De Getevallei vormt de geografische grens tussen 

Haspengouw en Hageland. Het is een verbazingwek-

kend groene streek met vochtige graslanden, bossen, 

poelen en akkers. Je wandelt tussen eindeloze rij-

en fruitbomen met geurige bloesems in het voorjaar 

en rijpe appels en peren in het najaar. Of tussen het 

metershoge riet van provinciedomein Het Vinne, een 

natuurlijk binnenmeer en een echt vogelparadijs.

BLOESEMWANDELING IN DE   
GETEVALLEI (11 KM)
Je kan vertrekken aan het Provinciedomein Het Vinne, Os-
sewegstraat 70 in Zoutleeuw of aan de Sint-Martinuskerk in 
Dormaal, Kerkstraat 1 voor een wandeling van 11 km. Via 
de knooppunten van het wandelnetwerk Getevallei, kom je 
in Halle-Booienhoven terecht. Een prachtige streek waar je 
langs boomgaarden komt en kan genieten van de rust. 
Wil je beide wandelingen inkorten tot 8 km? Verbind dan 
knooppunt 310 met 311.

PROVINCIEDOMEIN HET VINNE 

Het grootste natuurlijke binnenmeer van Vlaanderen vind 
je in het Vinne. Een kilometer lang knuppelpad brengt je 
over het water en door metershoog riet naar vogelkijkhut-
ten van waaruit je al dat waterleven kan bewonderen. In het 
onthaal van het provinciedomein kan u tijdens het toeris-
tische seizoen elke namiddag terecht voor meer informatie 
over het gebied en de activiteiten. Bij de uitbouw van het 
domein werd heel wat aandacht besteed aan de toegan-
kelijkheid voor personen met een handicap. Kortom, in het 
provinciedomein het Vinne kan iedereen, jong en oud, on-

geacht fysieke beperkingen, komen genieten 
van de natuur!

De vallei is bezaaid met sporen van kastelen 
en verdedigingsburchten. Aan de ingang van 
provinciedomein Het Vinne staat motte Cas-
telberg 69  . Een motte is een kunstmatig aan-
gelegde heuvel waarop een versterking werd 
gebouwd. Ook in Landen en Geetbets vind je 
dergelijke mottes terug in het landschap.

HALLE-BOOIENHOVEN

Halle en Booienhoven waren 
2 aparte dorpen in het prins-
bisdom Luik. Rond 1800 
werden ze allebei een ge-
meente, maar in 1822 wer-
den ze al samengevoegd.

De Sint-Odulphuskerk, ge-
bouwd in 1846 in neoclas-
sicistische stijl, en pastorie  
54  liggen tussen de akkers 
en weilanden. De pastorie 
had vroeger vermoedelijk 
een omwalling met gracht, 
die gevoed werd door de 
Sint-Odulphus beek. Het 
gebouw werd in 1994 be-
schermd als monument, 
en de omgeving als dorpsgezicht. Speciaal 
voor deze plaats ontwierp kunstenaar David 
Hoppenbrouwers    ‘Het Klokhuis’ een fruit-
beeldige ode aan het boomgaardenland-
schap. Weet je trouwens ook dat het woord 
‘klokhuis’ zijn oorsprong vond in zijn vormelij-
ke gelijkenis met de klokkentoren? 

BLOESEMWANDELING 
ZOUTLEEUW
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Provinciedomein 
Het Vinne
Ossewegstraat 70
3440 Zoutleeuw
N: 50.842205°
O: 5.123685°

Sint-Martinuskerk, 
Kerkstraat 1 
3440 Dormaal
N: 50.809999°
O: 5.102181°
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