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Deze brochure werd uitgegeven in 2020 door de provincie Vlaams-Brabant in opdracht van de deputatie 
Redactie: dienst recreatie - Vormgeving: grafsche cel provincie Vlaams-Brabant - Foto’s: Lander Loeckx en Steff Gilissen 
Druk: drukkerij Steylaerts - Wettelijk depotnummer: D/2019/8495/10 
VU: Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven - Ondernemingsnummer: 0253.973.219. 
Dienst recreatie, tel. 016 26 76 44 - Ann Schevenels, gedeputeerde provinciedomeinen, tel. 016 26 70 43, kabinet.schevenels@vlaamsbrabant.be 

Beste bezoeker, 

Het Provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw is een uniek natuur-
recreatiedomein in Europa. Met het grootste natuurlijk binnenmeer 
van Vlaanderen, is het de ideale locatie voor het ontdekken van een 
enorme diversiteit aan watergebonden fauna en fora. 

Op zoek naar een plezant, leerrijk én betaalbaar dagje uit? 
Reserveer dan met je vereniging, groep, klas of gezin onze 
natuurbelevingsactiviteiten en ontdek samen Het Vinne en alles 
wat er leeft en beweegt. 

Dit schooljaar zal er veel bedrijvigheid zijn. Het grote meer 
wordt terug gezond gemaakt, zodat je in de toekomst nog meer 
(bijzondere) planten en dieren kan ontdekken. De werkzaamheden 
zullen stapsgewijs uitgevoerd worden en hierdoor zullen de 
activiteiten soms aangepast worden aan de omstandigheden. 
Zie dit echter niet als een beperking, maar eerder als een kans 
om nieuwe dingen te ontdekken. 

2020 is een Olympisch jaar, daarom werd het Olympisch pad in een 
nieuw jasje gestoken. Voor de allerkleinsten kan nu ook de activi-
teit: “op stap met kabouters” geboekt worden. 

Om alle bezoekers de kans te geven om de natuurpracht van Het 
Vinne te ontdekken en er van te genieten, werd door onze diensten 
een uitgebreid gamma van natuur- en milieueducatieve activiteiten 
uitgewerkt. In deze brochure ontdek je het volledige aanbod. 

Ik wens je een prettige dag vol beleving toe in het 
Provinciedomein Het Vinne. 

Ann Schevenels 
gedeputeerde bevoegd 
voor provinciedomeinen 
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BASISONDERWIJS 
1e kleuter 

VOGEL WIL ERGENS 
ANDERS WONEN 
Arend is een vogel. Hij woont in 
een nest. Zijn nest vindt hij niet 
meer mooi. Het lijkt hem leuker 
om te wonen in een holletje in 
de grond of tussen de wortels 
van een boom. Arend gaat in Het 
Vinne bij andere dieren op zoek 
naar een nieuwe woning. 

Praktisch
 ongeveer 1 uur
 1e kleuter 

het hele jaar 

BASISONDERWIJS 
2e - 3e kleuter 

CIRCUS KRIEBEL 
De circusdirecteur weet het niet meer! 
Zijn vrouw heeft alle circusdieren laten 
terugbrengen naar de wilde natuur. 
Ze vindt dat dieren in de vrije natuur 
moeten leven omdat ze daar thuishoren. 
Wat moet de directeur nu doen om 
de voorstelling van vanavond te laten 
doorgaan? 
Help de directeur en ga mee 

Praktisch
 1.30 uur
 2e en 3e kleuter
 april tot november 

OP STAP MET KABOUTERS 
Kabouters houden van dieren. Maar weten de 
kinderen ook dat ze vooral van kriebel-, krabbel-
en kruipbeestjes houden? En waarom ze ’s nachts 
rondlopen en zo goed kunnen luisteren? 

Ze ontdekken het op deze wandeling. De kabouters 
staan klaar om samen met de kinderen de natuur 
te leren ruiken, voelen, proeven, horen en zien. 

Praktisch
 ongeveer 1.30 uur
 1e tot 3e kleuter
 het hele jaar 
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BASISONDERWIJS 
Graadoverschrijdend 

TALENTENJACHT 
IN HET VINNE 
Met de natuur als inspiratiebron gaan 
kinderen op tocht langs de mooiste 
plekken van Het Vinne. Aan de hand 
van opdrachten ontdekken ze hun 
eigen krachten en talenten. 

Praktisch 
kleuters en 1e graad: 2 uur 
2e en 3e graad: 4-5 uur

 2e kleuter t.e.m. 6e leerjaar 
het hele jaar 
kort: 2 euro/leerling 
(min. 30 euro/groep) 
lang: 4 euro/leerling 
(min. 60 euro/groep) 

EEN DAG IN HET VINNE 
We wandelen rondom het Vinnemeer. Onder-
weg zoeken we naar kriebelbeestjes, scheppen 
we waterdiertjes en bouwen we kampen. 
Maar ook vogels spotten, een luisterverhaaltje 
of natuurspelletjes kunnen op het programma 
staan. ‘s Middags picknicken we op een mooie 
plek. En ‘s avonds gaan we met een zak vol 
verhalen lekker moe naar huis. 
Voor de kleuters is er een aangepaste, 
ingekorte wandeling. 

Praktisch
  4-5 uur
 3e kleuter t.e.m. 6e leerjaar 
het hele jaar 
4 euro/leerling (min. 60 euro/groep) 

 BIJEN MAKEN HONING 
Wist je dat bijen heel belangrijk zijn voor de 
bestuiving? We zouden zonder bijen heel wat 
minder fruit en groenten hebben! Aan de hand 
van een puzzel en een verhaal ontdekken jullie 
hoe honingbijen leven. Hoe verzamelen ze nec-
tar en stuifmeel? Wanneer steken bijen? Zoek 
je mee naar de koningin? Maak de mooiste 
bijenkaars en proef ook eens van dat lekkere 
bijenbrood. 

Praktisch 
1.30 uur
 voor alle leeftijden 
mei tot september 

6 7 



   
 

 

 
 

  
 
  

  

    
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 
  

   

  
 
  

De orde van de Getedraak 

BASISONDERWIJS 
Graadoverschrijdend

Hierbij verklaren wij, 

dat schildknaap 

de stage met succes heef beëindigd. 
Hierbij verlenen we de ridderslag. Vanaf heden wordt ofcieel 

en plechtig aangesproken met de titel 

Ridder van de Orde van de Getedraak DE ORDE VAN DE 
GETEDRAAK 
Ken jij de Getedraak? Dit mysterieuze 
waterdraakje is belangrijk voor de Getevallei en Het 
Vinne. En heb jij het in je om het als juffer of schild-
knaap tot jonkvrouw of ridder van de ‘Orde van de 
Getedraak’ te schoppen? Waaraan moet zo’n mo-
derne ridder of jonkvrouw eigenlijk voldoen? Breng 
de opdrachten tot een goed einde, wees moedig en 
word door Koning of Koningin Da Vinne tot ridder 
of jonkvrouw geslagen. 

Veel succes! 

Een activiteit vol natuurbeleving, spelletjes en 
avontuur. 

Praktisch 
2 uur

 1e t.e.m. 4e leerjaar 
het hele jaar 

 DIEREN IN DE WINTER 
Wij, mensen, zetten ‘s winters de verwar-
ming aan en blijven vooral binnen. Maar wat 
doen dieren in deze moeilijke tijd? Veel dieren 
houden een winterslaap of een winterrust. 
Andere trekken weg naar warmere oorden. 
Nog andere dieren blijven hier en gaan op 
zoek naar zeldzame restjes eten. Hoe ze dit 
allemaal doen, ontdekken de leerlingen via een 
educatieve puzzel. De dieren die wakker blij-
ven, kunnen we helpen om de winter door te 
komen. Daarom knutselen de leerlingen voor 
hen lekkere winterhapjes in elkaar. We beklim-
men samen onze vogelkijkhut. Bestudeer onze 
watervogels met de verrekijker en zoek de 
juiste naam van onze gevleugelde bezoekers. 

Praktisch 
ongeveer 1.30-2 uur
 1e t.e.m. 6e leerjaar 
november tot maart 

WAUW WATER 
Het Vinne dat is water alom! Hoewel je het op het 
eerste zicht niet zou zeggen, draagt water allerlei 
geheimen in zich. En heb je al eens goed gekeken 
wat er allemaal in het water leeft? In onze Vin-
nepoel krioelt het van de diertjes! Bij slecht weer 
kunnen wij het jou ook vertellen aan de hand van 
een grote educatieve puzzel. 

Praktisch 
2 uur
 3e t.e.m. 6e leerjaar 
mei tot september 
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BASISONDERWIJS 

IN HET VINNE ZIE 
JE ZE VLIEGEN 
In Het Vinne kan je heel veel verschillende 
vogels zien! In onze gevederde vogel ten-
toonstelling kan je leuke weetjes over hen 
ontdekken. Je ziet vogels in alle soorten 
en maten: steltenlopers, nachtbrakers, 
zwemkampioenen, zangspecialisten, ... Je 
leert dat heel veel vogels kieskeurige eters 
zijn en dat sommigen graag in de winter 
op reis gaan naar warmere landen. 

Ja, vogels zijn bijna net als mensen. Alleen 
een ei leggen en zelf vliegen, kunnen de 
mensen niet! 

Praktisch 
1,5 - 2 uur
 5e - 6e leerjaar 
het hele jaar 
2 euro/leerling 
(min. 30 euro/groep) 

11 



   

 
  

 
 
   

    

   

 

 

 
 
    

  
BASISONDERWIJS-
SECUNDAIR 
ONDERWIJS 
Graadoverschrijdend 

NATUURWANDELING 
Het Vinne is rijk aan bijzondere planten en 
dieren. Elk seizoen ontdek je iets anders. Leer 
samen met een van onze gidsen aandachtig te 
kijken en te luisteren. En ontdek 
zo de natuurrijkdom vlakbij. 

Praktisch
 af te spreken
 vanaf het 3e leerjaar 
het hele jaar 
2 euro/leerling 
(min. 30 euro/groep) 

RALLY SOLY EN BIE 
Oefen je klauter en evenwichtskunsten! 
Ben jij even behendig en snel als de 
metselbij, de honingbij, de maskerbij of 
de pluimvoetbij? Probeer het eens uit 
en ontdek meer over de leefwereld van 
deze nuttige insecten. 

Pas wel goed op, want er zijn heel wat 
gevaren die je onderweg kan tegenko-
men. Hopelijk kan jij ze ontwijken. 

Praktisch
 1,5 uur

 lagere school
 het hele jaar 
2 euro/leerling 
(min. 30 euro/groep) 

13 12 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
   

  

  

 

 
 
   

  SECUNDAIR 
ONDERWIJS 
Graadoverschrijdend 

 VELDWERK WATER 
De opdracht is eenvoudig: ga op zoek 
naar waterdiertjes, meet parameters 
zoals temperatuur, lichtdoorlaatbaarheid 
en PH-waarde, leg ecologische 
verbanden. 

Wat leren alle resultaten ons? Zijn er 
problemen op sommige locaties? 
En hoe lossen we die best op? 

Zoals de naam het zegt, ligt de nadruk 
bij “Veldwerk water” op veldwerk. 

Praktisch
 4.30 uur

 1e tot 4e secundair
 april - september 
4 euro/leerling (min. 60 euro/groep) 

BIOTOOPSTUDIE 
Het Vinne is een verzameling van ver-
schillende biotopen. Samen met een 
gids en uitgerust met het nodige ma-
teriaal gaan de leerlingen aan de slag 
om de biotische en abiotische factoren 
van twee biotopen te bestuderen en 
te vergelijken. 

Praktisch
 4 uur

 vanaf 3e secundair (max. 15 lln.)
 het hele jaar 
4 euro/leerling (min. 60 euro/groep) 

15 14 



   

 

 
 
  

  

   

 

 

 
 
    

SECUNDAIR 
ONDERWIJS 
Graadoverschrijdend 

AVONTUUR IN DE NATUUR 
Kan je even goed samenwerken als de mier? 
Word je vurig in Het Vinne? 
Hoor je even scherp als de vleermuis? 
Ben je een kuddedier of een vreemde vogel? 
Kan je even goed mikken als de kikker of de pad? 

De combinatie van samenwerkopdrachten, 
natuurweetjes en vertrouwensoefeningen maakt 
van deze activiteit de ideale teambuilding. 

Kom naar Het Vinne en doe de test! 

Praktisch
 3 uur

 8 tot 99 jaar
 het hele jaar 
5 euro per avonturenrugzak 
5-10 personen per rugzak 

ONTDEK HET VINNE 
MET DE GPS 
Als de vragen handelen over natuur en/ 
of wetenschap tijdens een gps-tocht, 
dan spreken wij van Sciencecaching. 
Krijg een snelcursus GPS en trek daarna 
op eigen houtje het Vinne in. Onder-
weg ontdek je meer over de natuur en 
Het Vinne. Los de vragen op en kraak 
de code van onze schatkist! 

Praktisch
 2,5 uur

 vanaf het 1e secundair
 het hele jaar 
5 euro per toestel (zonder begeleiding) 

17 1616 
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ONDER-
STEUNENDE 
PROJECTEN 

EDUCATIEF 
NATUURBEHEER 
Educatief natuurbeheer maakt kinderen 
warm voor natuur. 

De leerlingen worden actief betrokken 
bij het natuurbeheer in een gebied vlak 
bij de school. Het project bestaat uit 
3 stappen: een inleidende diareeks in 
de klas, een half dagje natuurbeheer en 
een afsluitende natuurwandeling. 

Het Vinne is een ideale plaats om 
de theorie rond natuurbeheer in de 
praktijk om te zetten. 

Praktisch
 3e graad BaO 
werkdag in de winter/ 
wandeling in het voorjaar 
gratis 

Reservering: 
Educatief Natuurbeheer Vlaams- Brabant 
tel. 0477-88 08 26 

19 
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IEDEREEN WELKOM 
We doen inspanningen om het voor iedereen aangenaam te maken 

Voor iedereen 
toegankelijk: jong, oud, 
mensen met een 
beperking, ... 
Dankzij heel wat investeringen en nieuwe 
initiatieven kan iedereen van Het Vinne en 
de omgeving genieten: 

- De rolstoelvriendelijke paden rondom de 
Vinnehoeve; 

- De alle-terrein-rolstoel. Die laat je toe om 
het natuurgebied in te trekken langs de wan-
delpaden. Gratis te ontlenen! 

- De aangepaste speeltuin met lage 
schommels, lignetten en rolstoel-
toegankelijke speeltuigen; 

- Rally Soly en Bie. 
Vlieg er eens in en ontdek aan de hand van 
uitdagende opdrachten de leefwereld van 
honingbijen en wilde bijen; 

- Kunstpad Het Vinne. 
Willy Worm en zijn vrienden bedachten voor 
jullie toffe creatieve opdrachten. Ben jij een 
echte kunstenaar? Probeer het maar eens uit, 
misschien win je dan de maandprijs; 

- Begeleide educatieve activiteiten. 
We kunnen de bestaande NME-activiteiten 
aanpassen aan de noden van de groep als dit 
3 weken op voorhand wordt aangevraagd; 

- Het zintuigenbeleefpad. 
Prikkel je zintuigen dankzij de 7 toestellen; 

- Ons aanbod aangepaste fetsen: 
driewielers, tandems, lage opstapfetsen, 
duo-fets en rolstolfets; 

- Vanuit Het Vinne vertrekken uitgestippelde 
fetsroutes, toegankelijk voor deze fetsen. 

Praktisch 
Alle terrein rolstoel: gratis 
Aangepaste fietsen: 7 euro/dag 
Elektrische aangepaste fietsen:  15 euro/dag 
Draagdoek 3,5 tot 20 kg:  gratis ontlenen aan 
het onthaal 

20 21 



 

   

 
 

  

 

 
 

 

 

  

  
  
  
   

  

NIEUW 

Kunstpad Het Vinne 
Ontdek gratis interessante weetjes over het leven 
van Willy Worm, Eef Eekhoorn, Riki Reiger en hun 
vrienden. Elk dier bedacht voor jullie een knutsel 
opdracht. 

Wees creatief met natuurmaterialen, mail ons een 
foto van je kunstwerken. Misschien kiezen we jou 
foto om op onze facebook pagina te plaatsen in ruil 
voor een fjne prijs. 

Praktisch
 1-2 uur 

kleuters en 1e +2e graad lagere school
 het hele jaar
 gratis 

Deze activiteiten zonder begeleiding 
kunnen ook tof zijn: 

- Zoektocht: Hier kan je “Het Vinne” 
- Sciencecaching Trekvogels 
- Schatzoektocht in juli en augustus 
- Avontuur in de natuur (enkel op 

werkdagen) 

Het volledige aanbod vindt u terug op: 
www.provinciedomeinhetvinne.be 

Maatwerk: 
ook voor uw groep 
Ook kunnen groepen een begeleid 
bezoek, een rondleiding of een vergader-
zaal aanvragen. Bovendien kunnen we de 
bestaande NME-activiteiten aanpassen aan 
de noden van de groep als dit 3 weken op 
voorhand wordt aangevraagd. 100% succes 
en plezier verzekerd. 

Wij werken samen met: 
- OVERLEEF 

avontuurlijke, survival workshops en 
kampen voor volwassenen en kinderen 
www.overleef.be 

- DEN DOLAARD 
educatieve tochten met ezels 
www.dendolaard.be 

23 22 
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RECREATIE IN HET DOMEIN 

Maak er een daguitstap van! 
Kinderen kunnen zich in de ‘magische’ speeltuin, naar 
hartenlust uitleven in klautertunnels en kruipbuizen of 
ongestoord kampen bouwen in het speelbos. 

De bijen van Het Vinne dagen iedereen uit. Oefen je 
klauter en evenwichtskunsten! Ben jij even behendig en 
snel als de metselbij, de honingbij, de maskerbij of de 
pluimvoetbij? Probeer het eens uit en ontdek meer over de 
leefwereld van deze nuttige insecten. 

Er vertrekken ook verschillende wandel- en fetsroutes 
vanuit het Vinne waaronder de Koesterburenwandeling. 
Er is zelfs een afspuitpunt voor de fetsen. 

Het volledige aanbod vind je terug op: 
www.provinciedomeinhetvinne.be 

Honger en dorst? 
Bistro ‘t Vinne De Winning. 

De Winning is een sociale onderneming 
die werkt aan een arbeidsmarkt waar 
plaats is voor iedereen. 

tel. 011 725 705 

bistrohetvinne@dewinning.be 

www.bistrohetvinne.be 

Tarief: 
Het Vinne is gratis toegankelijk van 
zonsopgang tot zonsondergang. 

25 24 
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WEGWIJS IN HET DOMEIN 

1 Polyvalente ruimte 

2 Onthaal + EHBO 

3 Bistro 

4 Zaal 

5 Bijendorp + kruidentuin 

6 Speelbos 

7  Start olympisch pad 

8 Speeltuin 

9 Zintuigenbeleefpad 

Uitkijkpost 

Paalkamperen 

Bike-Wash 

Schuilhut 

--- Knuppelpad 

Natuurinformatie 

P Parking 

WC WC 6 

11 

5
6 

9 

8 

WC 

2 
1 

43 

7 

P 

Koesterburenwandeling (6 km) 
Vinnewandeling (5,5 km) 
Mottewandeling (3 km) 
Gallowaywandeling (3 km) 
Sint-Odulphuswandeling (2 km) 

gratis aangepaste terreinrolstoel 
verkrijgbaar aan het onthaal 

honden aan de leiband 

stapschoenen of laarzen aangeraden 

wandelkaartjes verkrijgbaar aan het 
onthaal en in de inkomhal van de bistro 

011 78 18 19 



  

  

 

  

  
  

  
  

   

 
  

  
  

  
  

 

  

  

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Reservatiegegevens NME-activiteiten 
Start activiteiten: aan het bezoekerscentrum 

Aard activiteiten: alle activiteiten zijn 
MOS-schakels 

Aantal deelnemers: max. 25 personen 
per groep (tenzij anders vermeld) 

Prijs: 2 euro per persoon (tenzij anders vermeld) 
met een minimum van 30 euro per groep 

Betaling: via overschrijving (factuur na 
de activiteit) 

Belangrijk! 
Alle activiteiten zijn belevingsactiviteiten. 
Ze zijn deels of volledig buiten. 
Speelkledij of kledij die vuil mag worden 
is dan ook een must. 

Reserveren doe je: 
via het online formulier op 
www.provinciedomeinhetvinne.be 
(doorklikken naar Natuur- en milieueducatie) 
of via een mailtje naar 
provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be 
met daarin de schoolgegevens (naam - adres -
telefoonnummer - e-mailadres), klas (leeftijd 
kinderen), aantal lln., naam activiteit en 
voorkeursdata. 

Contactgegevens voor NME-activiteiten 
Publieksmedewerker: Ronald Ausloos 
NME-medewerker: Koen Tuerlinckx 
tel. 011 88 89 74 
provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be 

Algemene contactgegevens domein 
Domeinbeheerder: Liesbet Cox 
Ossenwegstraat 70 - 3440 Zoutleeuw 
tel. 011 78 18 19 - fax 011 78 42 36 
provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be 
www.provinciedomeinhetvinne.be 

Openingsuren 
Het Vinne is het hele jaar open van 
zonsopgang tot zonsondergang. 

29 28 
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BEREIKBAARHEID PROVINCIEDOMEIN 

Met het openbaar vervoer 
Bus: Vanaf station Sint-Truiden of station Tienen: 

Weekdagen en zaterdag: bus 22 en 23: halte 
‘Post’ aan het rondpunt Zoutleeuw (Aldi) (1,5 km 
te voet) 

Zondag bus 22: om het uur: halte ‘Post’ aan 
het rondpunt Zoutleeuw (Aldi) (1,5 km te voet) 

Belbus 715 vanuit station Sint-Truiden (min. 
24 uur op voorhand reserveren). Het telefoon-
nummer van de belbuscentrale is 016-31 37 00. 
Deze bus heeft een halte op de Ossenwegstraat. 

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

Met de wagen of schoolbus 
Vanuit Tienen en Sint-Truiden, richting Zoutleeuw 
volgen. De weg naar Het Vinne is vanaf Zoutleeuw 
bewegwijzerd. 

PROVINCIEDOMEIN
  HET VINNE 

HOOFDINGANG 
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NME IN DE PROVINCIE 

Provinciedomein 
Kessel-Lo 

Provinciedomein 
Huizingen 

Provinciedomein 
Halve Maan 

Provinciedomein 
Het Vinne 

Regionaal Landschap 
Brabantse Kouters 

NME-MEDEWERKERS IN 
DE PROVINCIEDOMEINEN: 

Provinciedomein Huizingen 
Lieven Decrick, 
tel. 02 383 00 28 
provinciedomein.huizingen@vlaamsbrabant.be 
www.provinciedomeinhuizingen.be 

Provinciedomein Het Vinne Zoutleeuw 
Koen Tuerlinckx, 
tel. 011 88 89 74 
provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be 
www.provinciedomeinhetvinne.be 

WWW.VLAAMSBRABANT.BE/NME 

Provinciedomein Halve Maan Diest 
Erik Spiessens en Cedric Rogiers, 
tel. 013 35 86 59 
webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be 
www.provinciedomeinhalvemaan.be 

Provinciedomein Kessel-Lo 
Sven Goethals, 
tel. 016 25 47 45 
ecocentrum.kessello@vlaamsbrabant.be 
www.provinciedomeinkessello.be 

Regionaal Landschap 
Groene Corridor (RLGC) 
tel. 02 253 43 04 
educatie@rlgc.be 
www.rlgc.be 
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