
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
   

 
 
 
 

Een van de mooiste plekjes om 
kennis te maken met dit nieuwe 
wandelnetwerk is Zoutleeuw. 
Niet eens een paar honderd 
meter buiten het stadscentrum 
bemerk je rondom al de vrije 
natuur. Niet zo gek veel verder 
duik je al een bos in. De nog 
resterende geluiden van 
menselijke activiteit ruimen 
plaats voor stilte, die alleen nog 
doorbroken wordt door geritsel 
en gekwitter. 
 
In het oostelijke deel van het Hageland 
 
Het Wandelnetwerk Getevallei bevindt zich in een 
streek met eindeloze akkers en weilanden, 
afgeboord met populieren, tal van 
fruitaanplantingen en hier en daar restanten van 
wat misschien ooit een groot bos moet geweest 
zijn.   
Ook elders in de Getevallei is de natuur sterk 
aanwezig, bijvoorbeeld onder de vorm van 
natuurreservaten. Een behoorlijk eind buiten het 
stadscentrum van Zoutleeuw tref je Het Vinne, met 
het grootste natuurlijke meer in Vlaanderen. Daar 
is ook ruimte voor zachte recreatie. Andere 
interessante natuurgebieden binnen de zone van 
het wandelnetwerk zijn onder meer het Viskot in 
Linter en de Aronst Hoek in Geetbets.  
 
Elk seizoen vertoont het gebied van de Getevallei 
andere karakteristieken. Denk maar aan de 
fruitbloesems in de lente, de rijpende vruchten in 
de zomer en de gevarieerde kleurenpracht in de 
herfst. Tegelijkertijd met het verdwijnen van het 
bladerdek en ander groen ontplooit zich in de winter weer een totaal nieuw beeld van de 
regio. 
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Water is veelvuldig aanwezig in het wandelgebied. Niet 
alleen vloeien de Kleine en de Grote Gete samen in 
Budingen, ook elders ontdek je talrijke beken die deze 
riviertjes voeden en rijkelijk veel grachten die zorgen 
voor de afwatering.  
 
Onderweg op het wandelnetwerk ontdek je tal van kleine 
dorpen, die nog wat van hun karakter “uit de tijd van 
toen” bewaarden. Tienen is de grootste stad in het 
gebied en heeft heel wat cultuur te bieden. Via een 
aanlooproute is het stadscentrum verbonden met het 
recreatiegebied Viander. Op vlak van monumentaal 
erfgoed is er natuurlijk geen enkele gemeente die 
Zoutleeuw naar de kroon kan steken. De rijkdom van het 
verleden duikt er overal op, of je nu bij de Sint-
Leonarduskerk of het stadhuis staat of mijmert op de 
plek waar ooit de bloeiende haven van het stadje 
gelegen was. 
 
Bijna 250 km rustige en vaak onverharde wegen 
 
Het in twee richtingen bewegwijzerde wandelnetwerk staat garant voor bijna 250 km 
wandelplezier, met onderweg talloze ontdekkingen. Wegen allerhande in volgende 
gemeenten maken deel uit van dit wandelnetwerk: Geetbets (60 km), Linter (62 km), 
Tienen (35 km) en Zoutleeuw (87 km). Meer dan 100 km bestaat uit nieuwe trajecten, 
waarvoor onder meer een aantal nieuwe bruggen werden aangelegd.  
Op de bijhorende scheurvrije en waterbestendige wandelkaart ontdek je niet alleen welk 
wegdek je waar mag ontdekken, ook meer dan honderd bezienswaardigheden staan 
aangeduid, net als de horecazaken, de rustbanken en de picknicktafels.  
De wandelkaart zit samen met een boekje vol tips en informatie allerhande in een 
mapje uit kunststof. Voor dit pakket betaal je 9 euro. 
 
Info: www.toerismevlaamsbrabant.be , 016 26 76 21 
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