
PROVINCIEDOMEIN  

HET VINNE ZOUTLEEUW 

Recreatie? Natuurlijk!
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In deze brochure geven we graag een woordje 
uitleg over het Provinciedomein Het Vinne in Zout-
leeuw. Dit recreatiedomein is het groen visitekaartje 
van onze provincie en uniek in Europa. Geniet van 
een ontspannende wandeling rond het grootste 
binnenmeer van Vlaanderen en ontdek de enorme 
diversiteit aan watergebonden fauna en fl ora. Loop 
ook eens binnen in het bezoekerscentrum. Naast de 
permanente tentoonstelling is er steeds een tijdelijk 
aanbod van foto’s en activiteiten. 

En er is meer. Bij de uitbouw van het domein werd 
heel wat aandacht besteed aan toegankelijkheid voor 
personen met een handicap. De prachtige speeltuin bij-
voorbeeld, garandeert ook voor kinderen in een rolwa-
gen urenlang speelplezier. Er is een rolstoeltoegankelijk 
zintuigen beleefpad, en daisy-spelers helpen blinden en 
slechtzienden bij een bezoek aan het domein. Kortom, 
in provinciedomein Het Vinne kan iedereen, jong en oud, 
ongeacht fysieke beperkingen, komen genieten van de 
natuur!

Naast het Provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw beschikt 
de provincie nog over drie andere domeinen.
Het Provinciedomein Kessel-Lo, vlakbij het station van 
Leuven, is een uitleefpark voor gezinnen met jonge kinde-
ren, een groene oase aan de rand van een sterk verstedelijkt 
gebied. In de groene gordel rond Brussel vindt u het Provin-
ciedomein Huizingen, een kasteeldomein met een prachtige 
parktuin, een fantastisch openluchtzwembad en tal van andere 
attracties. Het Provinciedomein Halve Maan in Diest heeft eer-
der een sportief en avontuurlijk karakter met als topattractie het 
prachtig openluchtzwembad met zandstrand.

Wij wensen u een prettige dag toe 
in provinciedomein Het Vinne.

Walter Zelderloo
gedeputeerde bevoegd voor de 
provinciedomeinen
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Betreed een stukje ‘natuurlijke’ geschiedenis: Het 
Vinne wordt al vermeld in 1278, in een charter van 
Hertog Jan I. Het ven ontstond na turfuitgravingen. 
In de 13de eeuw noemde men dit gebied dan ook 
de turfkuil van Leeuw. Tot in de 19de eeuw stond de 
vier meter diepe turfkuil voortdurend onder water. 
Tijdens de winter vroor dit meer dicht en plaatste 
men drank- en eetkraampjes langs het bevroren 
water. Er werd druk geschaatst. In de zomer kwam 
men er vissen of zwemmen en bootjes brachten de 
bezoekers naar de overkant.

In 1841 startte de drooglegging van het meer en in 
1844 werd een gebied van 100 hectare vrijgemaakt 
voor akkerbouw en veeteelt. Later plantte de Union 
Allumettière hier canadapopulieren aan voor de pro-
ductie van lucifers. Toen in de jaren 1970 deze indu-
strietak niet langer rendabel bleek, ging men op zoek 
naar een koper voor dit gebied.

De toen nog unitaire provincie Brabant besliste in 
1974 Het Vinne te ontwikkelen tot een domein voor 
natuurgerichte recreatie. En of dit project geslaagd 
is! Het hele gebied werd weer onder water gezet. 
Natuurliefhebbers uit binnen- en buitenland be-
nijden de provincie Vlaams-Brabant om de unieke 
fauna en fl ora in en langs het grootste natuurlijke 
binnenmeer van Vlaanderen. 

WELKOM 
IN HET VINNE
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PARADIJS VOOR 

NATUURLIEFHEBBERS

De natuur (een stukje) 
gered! 

Zonder Het Vinne zouden een aantal 
planten- en dierensoorten in 
Vlaanderen niet meer voorkomen. 
Het Vinne is dan ook partner in de 
provinciale campagne ‘Werken 
aan meer Biodiversiteit’.
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Een uniek rietlandschap omzoomt het Vinnemeer. 
Soms overstemt het gekwetter van honderden water-
vogels hier alle omgevingsgeluiden. Wandel over de 
knuppel- en vlonderpaden ‘op het water’, een bijzon-
dere ervaring. Vanuit een vogelkijkhut geniet u van 
een prachtig zicht over het meer.  

Wandelroutes leiden u rondom het meer. Kies uw 
afstand: van 2 tot 6 km of de nieuwe koesterburenwan-
deling. Routeplannetjes vindt u in het bezoekerscentrum 
of in Bistro Het Vinne. Stevige stapschoenen en laarzen - 
bij regenweer - zijn aan te raden.  Wilt u de natuur onder 
begeleiding ontdekken? Regelmatig nemen de domein-
gidsen groepen bezoekers onder hun hoede. De kalen-
der vindt u op www.vlaamsbrabant.be/zoutleeuw.

Het Vinne ligt op het Wandelnetwerk Getevallei. 
De Halewijnwandeling van 13 km passeert langs het 
domein. Meer info vindt u in de wandelgids ‘Op stap 
in het Hageland. Wandelnetwerk Getevallei’. Te koop 
in het bezoekerscentrum.

Kruidentuin  

Achter de Vinnehoeve werd een kruidentuin aange-
legd. U kunt er verschillende geuren en smaken van 
kruiden ontdekken. Haal in het bezoekerscentrum de 
brochure die u de verschillende soorten en hun toepas-
singen toelicht. Er zijn ook daisy-spelers beschikbaar om 
blinden en slechtzienden van deze tuin te laten genieten.



TOEGANKELIJK  

NATUURDOMEIN

Sinds enkele jaren wordt bij de uitwerking van elk 
project in Het Vinne de toegankelijkheid voor men-
sen met een beperking als belangrijkste vereiste 
gesteld. De hoeveomgeving en de speeltuin zijn 
rolstoeltoegankelijk en de signalisatie werd aange-

past. 

Een nieuw zintuigenbeleefpad telt verschillende in-
hammen waar er telkens een speciale prikkel op de 
bezoeker wacht: kijk door een rode bril, hoor het 
ruisen van de bladeren in de boomkruinen, betast 

verschillende steen- en houtsoorten, enzovoort.

U kunt aangepaste fietsen huren voor tochtjes in de 
omgeving. Blinde of slechtziende bezoekers kunnen 
met behulp van daisy-spelers het domein bezoeken.

Praktische info 

www.vlaamsbrabant.be/zoutleeuw

provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be

tel. 011-78 18 19
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WEGWIJS
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bezoekerscentrum

bistro en toilet

verhuur fietsen en  
aangepaste fietsen

onthaal

MF-zaal

speelbos

bijendorp

kruidentuin

olympisch pad

speeltuin 

zintuigenbeleefpad

uitkijkpost

paalkamperen 

Bike-Wash

schuilhut

knuppelpad

natuurinformatie

bezoekerscentrum

bistro en toilet

verhuur fietsen en  
aangepaste fietsen

kruidentuin

olympisch pad

zintuigenbeleefpad

paalkamperen 

knuppelpad

natuurinformatie

verhuur fietsen en  

zintuigenbeleefpad
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Vogelkijkhut

Vinnehoeve
P O

Met de fi ets
Het Vinne is een ideale fi etsbestemming of 
vertrekpunt van uw tocht. U vindt het do-
mein tussen knooppunt 48 en knooppunt 
191 van het fi etsknooppuntennetwerk Hage-
land. Koop de fi etskaarten in het bezoekers-
centrum van Het Vinne. U kunt in het domein 
ook fi etsen huren voor één dag. 
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rolstoeltoegankelijk: gratis 
aangepaste terreinrolstoel 

honden aan de leiband

011-78 18 19

stapschoenen of laarzen  
aangeraden 

wandelkaartjes in de   
bistro verkrijgbaar

Koesterburenwandeling (6km)

Vinnewandeling (5,5km)

Mottewandeling (3km)

Galowaywandeling (3km)

Sint-Odulphuswandeling (2km)

7

rolstoeltoegankelijk: gratis 
aangepaste terreinrolstoel 

honden aan de leiband

011-78 18 19

stapschoenen of laarzen  
aangeraden 

wandelkaartjes in de   
bistro verkrijgbaar

Koesterburenwandeling (6km)

Vinnewandeling (5,5km)

Mottewandeling (3km)

Galowaywandeling (3km)

Sint-Odulphuswandeling (2km)

6

Vogelkijkhut

Vinnehoeve

Olympisch pad
met opdrachten naar ieders mogelijkheden.

De dieren van het Vinne dagen je uit. Meet je nu met de 
reiger, de bij en de kikker. Ruik jij zo goed als een mier? 
En hoelang hou jij je adem in: versla je de fuut? Ga de 
uitdaging aan, word Vinneolympiër en wie weet win je 
wel een van de mooie prijzen. 

Meer info in het bezoekerscentrum.

Een bij van dichtbij.
Breng een begeleid bezoek aan het bijen-
dorp en kom alles te weten over bijensoor-
ten, bijenhoning, bijenkasten,... kortom het 
leven van de bij.



Meer informatie over duur,

doelgroep en prijs voor deze activiteiten

 
www.vlaamsbrabant. be/zoutleew

provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be

Tel: 011-88 89 72

NATUUR EN MILIEU ACTIVITEITEN

Bezoekerscentrum Het Vinne 

Klassen of schoolgroepen uit kleuter-, basis- 
en secundair onderwijs ontdekken via tal 
van natuur- en milieuactiviteiten het unieke 
biotoop van Het Vinne. De permanente 
interactieve tentoonstelling in het bezoe-
kerscentrum - gratis toegang - spreekt alle 
zintuigen aan. Bovendien zijn er steeds 
verrassende tijdelijke tentoonstellingen. 
Hier leent u ook verrekijkers, zoekkaarten, 
daisy-spelers en gps-toestellen om op pad 
te gaan. U kunt eveneens fietsen huren.
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Natuurwandelingen 

In Het Vinne is de natuurrijkdom bijna onein-
dig. Er valt dus altijd veel te ontdekken en te 
vertellen. En niet alleen in de lente en zomer, 
maar ook in de herfst en winter. Onze gidsen 
maken daarom graag voor u een wandeling 
op maat! Dit zowel voor families, groepen 
als bedrijven. 
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Uitdagende GPS-zoektochten 

Met behulp van een basis GPS-toestel en 
coördinaten gaan de deelnemers op pad 
tussen Het Vinne en Zoutleeuw. 

Zoektocht “Hier kan je Het Vinne” 

Deze zoektocht brengt u bij de mooiste 
plaatsen van Provinciedomein Het Vinne. 
Door onderweg opdrachten uit te voeren, 
komt u meer te weten over het ontstaan, 
de geschiedenis, de bewoners en de omge-
ving van Het Vinne Zoutleeuw. Iedere juist 
uitgevoerde opdracht levert een letter op. 
Wie met deze letters het juiste woord kan 
vormen, krijgt een leuke verrassing. 

Natuuruitleenkoffers 

In Het Vinne kunt u gratis natuurkoffers

lenen om zelf mee aan de slag te gaan. 

Duur: uitleenperiode van woensdag 

tot woensdag

www.vlaamsbrabant.be/

natuuruitleenkoffers
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Wat zeggen water, vuur, aarde en lucht u? 
De vier natuurelementen jazeker, maar ook 
de rode draad van de magische speeltuin 
van Het Vinne. Luidkeels samen ravotten in 
de klautertunnels en kruipbuizen, muziek 
maken op klankstenen of schommelklokjes, 
enz. Magisch.

En nog meer goed nieuws: heel wat speel-
vormen zijn aangepast aan kinderen met 
een beperking. 

Ook een speelbos 

Wilt u met uw kinderen of jeugdvereniging 
een bosspel organiseren of ongestoord kam-
pen bouwen? ‘Avonturen’ mag in het speel-
bos. U vindt het achter de fietsenstalling.
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VOOR SPEELVOGELS

Op avontuur in de natuur 

Kinderen zijn dol op de natuuractiviteiten die door Provinciedomein Het Vinne 
worden georganiseerd. Misschien een idee voor een origineel verjaardagsfeest? 

Meer info bij Het Vinne: 011-88 89 72



Bent u op zoek naar een vergaderlocatie in een 
rustige omgeving? Of gewoon naar een zaaltje 
voor een familiebijeenkomst? 
Dan is de multifunctionele zaal in de Vinne-
hoeve vast iets voor u. 
Reserveringen: 011-78 18 19.

Voor de catering kan u terecht bij 
Bistro Het Vinne.

Bistro Het Vinne  

Deze gemoedelijke streekbistro serveert 
verfrissende of verwarmende drankjes en 
heerlijke maaltijden tegen democratische prijzen. 
Het terras kijkt uit op de speeltuin. 
Contact: 0478-78 42 44

Provinciedomein Halve Maan Diest

Duik in het openluchtzwembad en krijg 

een kleurtje op het zandstrand.

Omer Vanaudenhovelaan 48 - 3290 Diest

www.vlaamsbrabant.be/diest

Provinciedomein Huizingen

Flaneer door de rotstuin en ontdek het nieuwe 

dierenpark of neem een duik in het grote openlucht-

zwembad.

Torleylaan 100 - 1654 Huizingen

www.vlaamsbrabant.be/huizingen

Provinciedomein Kessel-Lo

Een gezinsparadijs met grote speeltuinen 

en een verwarmd kinderzwembad.

Gemeenteplein 5 - 3010 Leuven

www.vlaamsbrabant.be/kessello

VERGADEREN 

IN HET GROEN
ANDERE 
PROVINCIEDOMEINEN



PROVINCIEDOMEIN HET VINNE

Ossenwegstraat 70 - 3440 Zoutleeuw 

tel. 011-78 18 19

www.vlaamsbrabant.be/zoutleeuw

provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be

info
Colofon:
Samenstelling: directie recreatie van de provincie Vlaams-Brabant 
Lay-out: grafische cel van de provincie Vlaams-Brabant 
Foto’s: Lander Loeckx, Steff Gilissen
Verantwoordelijke uitgever: 
Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

   Met de auto of de schoolbus - Vanuit Tienen en Sint-Truiden, richting Zout-
leeuw volgen. De weg naar Het Vinne is vanaf Zoutleeuw bewegwijzerd. Er is 
parkeergelegenheid.

   Met de fiets - Het Provinciedomein Het Vinne ligt op het fietsknooppuntennet-
werk Hageland, tussen knooppunt 48 en 191. 

   Te voet - Het Vinne ligt op het wandelnetwerk Getevallei

   Met het openbaar vervoer: Vanaf het treinstation Sint-Truiden of Tienen: 
 
Bus 22 en 23: weekdagen en zaterdag of bus 22: zondag 
Halte: rond punt Zoutleeuw (Aldi) (1,5 km te voet).  
Belbus 715 vanuit station Sint-truiden (min. 24 uur op voorhand reserveren:  
016-31 37 00) Halte: Ossenwegstraat.

Het Vinne is het hele jaar gratis toegankelijk voor het publiek van zonsopgang  
tot zonsondergang. Het bezoekerscentrum, de Bistro Het Vinne en de speeltuin  
zijn goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

HOE BEREIKT U HET VINNE?


