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IEDEREEN TOERIST
Reeds verscheidene jaren zet de provincie Vlaams-Bra-
bant in op een toegankelijk en inclusief toeristisch aan-
bod voor iedereen. Echt iederéén, ongeacht zijn beper-
kingen, budget of noden, is welkom in Vlaams-Brabant 
en moet kunnen genieten van alle toeristische troeven.

Voor meer informatie:
iedereentoerist@vlaamsbrabant.be 
016 26 76 24

AANGEPAST VERVOER
Geen eigen vervoer? Geen nood, de Mobiliteitscentrale 
Aangepast Vervoer helpt u graag verder om met de juis-
te aanbieder op jouw gewenste bestemming te geraken.

Bel het GRATIS nummer! 0800-26 990
mobiliteitscentrale@vlaamsbrabant.be

VRAAG NU JE BEGELEIDERSPAS AAN!
Als je een handicap hebt, kan jouw begeleider met dat 
pasje gratis mee gaan sporten, naar een concert, ten-
toonstelling, theatervoorstelling of sportwedstrijd. Ook 
in de provinciedomeinen mag jouw begeleider gratis 
binnen. 

Heb je nog geen pasje, vraag er dan één aan bij de 
provincie Vlaams-Brabant, op het nummer 
016 26 76 56 (kantooruren) of op  
www.vlaamsbrabant.be/begeleiderspas

IEDEREEN TOERIST

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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Van onderhorige heerlijkheid tot heerlijk land: Hoe-
leden, deelgemeente van Kortenaken, heeft een hele 
weg afgelegd. Wie Hoeleden bezoekt, kan niet vermoe-
den dat dit dorp, als heerlijkheid van de familie van 
Bierbeek met naam vermeld in de 12de eeuw, zo een 
bewogen verleden heeft. Van dat verleden getuigen 
nog de vierkantshoeven (Jacobinahof,  Panishoeve). 
Eind 16de eeuw werd de streek geteisterd door de 
Spaanse bezetter en een pestepidemie. Hoeleden tel-
de toen nog amper 170 inwoners.

De Heerlijk Hoeleden route is 3 km lang en leidt je van aan 
de Sint-Amandskerk (met 16de-eeuws laatgotisch koor) tus-
sen de landerijen naar de vallei van de Grote Gete. De rijke 
bodem legt de basis voor uitgestrekte landbouwpercelen en 
fruitteelt. In de vallei van de Grote Gete maken deze plaats 
voor uitgestrekte weiden, omrand met populieren. De rou-
te is begaanbaar voor rolstoelen en buggy’s. Vertrekken en 
parkeren doe je aan de Sint-Amandskerk op het Kerkplein in 
Hoeleden (Kortenaken). 

HEERLIJK HOELEDEN (3 KM)

>> Kerkplein, Hoeledensebaan. Achter het Jacobinahof nog 
even de Hoeledensebaan volgen. Kort daarna sla je links een 
klein verhard pad in. Aan het kruispunt met de Grootveld-
straat ga je rechts, dan dadelijk links de veldweg op. Aan het 
einde van deze veldweg ga je naar links, de Ruekenbosstraat 
in. Volg deze tot aan het kruispunt met de Neerlintersesteen-
weg. Hier ga je links. Volg de Neerlintersesteenweg tot aan de 
Hoeledensebaan, volg deze naar links tot aan het Kerkplein.
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PROVINCIEDOMEIN  HET VINNE ZOUTLEEUW
Op slechts 20 minuten rijden van Hoeleden, Kortenaken. Benut 
al je zintuigen terwijl je geniet van de natuurpracht en ontdek 
op het rolstoeltoegankelijke zintuigenbeleefpad van 800m de 
verschillende inhammen met telkens een speciale prikkel. Hoor 
het ruisen van de bladeren in de boomkruinen en betast ver-
schillende steen- en houtsoorten. Voor de wandeling rond het 
meer zijn er 3 alle-terrein-rolstoelen beschikbaar.

Het Vinne verhuurt aangepaste fi etsen voor één dag: rolstoel-
fi ets, duofi ets, tandems en driewielers. Zo kan je één van de 
toegankelijke fi etsroutes verkennen, die vertrekken vanop het 
domein. 

Info en reservaties: 011-78 18 19
provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be

IEDEREEN OP DE FIETS!
Naast wandelen kan je ook heerlijk 
fi etsen in het Hageland. Fietsroutes 
op maat en waar je aangepaste fi et-
sen kan huren vind je allemaal op
www.toerismevlaamsbrabant.be/
iedereenopdefi ets

BORDJE VERDWENEN, 
BORDJE BESCHADIGD?

MELD PROBLEMEN VIA 

 

WWW.TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE/

 

ROUTEMELDPUNT

ZE WORDEN ZO SNEL  
MOGELIJK OPGELOST.
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Sint-Amandskerk
Hoeledensebaan
3471 Hoeleden (Kortenaken)
N: 50.868877° / O: 4.985805°
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Provinciedomein Het Vinne
Ossewegstraat 70
3440 Zoutleeuw

wandelroute (onverhard)

wandelroute (verhard)

wandelroute (kassei)

wandelroute (over knuppelpad)

kerk

kapel

toren

kasteel

bezoekerscentrum

laarzen aanbevolen

uitzichtspunt

provinciedomein Het Vinne

speelzone

rustbank 

picknickplaats

drankgelegenheid

eetgelegenheid

verblijf

bivakzone

boomgaard

bosgebied

woonkern

Kasteel van Dormaal

Dormaalbeek

Sint-Martinuskerk

Sint-Bartolomeuskerk

Sint-Odulphuskerk en pastorie

Motte Castelberg

Bloesemwandeling Zoutleeuw

48

49

50

51

54

69

0 km 1000 m
N

© Toerisme Vlaams-Brabant

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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Hoeledensebaan, 
3471 Hoeleden 
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