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GALLOWAYWANDELING | 3 km

Deze wandeling brengt jullie naar de stoerste 
maar zachtste medewerkers van Het Vinne, 
de Gallowayrunderen. Een Galloway is een 
hoornloos, meestal zwart behaard, runderras 
dat oorspronkelijk uit Schotland komt. Ze zijn 

geschikt om in natuurgebie-
den te worden ingezet 
voor de begrazing. 
Begrazing hoort bij de 

natuur net zoals storm 
of overstroming. Door 

begrazing wordt de begroei-
ing op een natuurlijke manier 

onderhouden en kan er een 
grotere diversiteit aan planten-

soorten ontstaan. Het Galloway-ras 
is een ras dat veel overeenkomsten 

vertoont met het oorspronkelijke 
oerrund. Dit wil  zeggen dat ze goed 

zijn aangepast aan het leven in moerassig 
natuurgebied. Ze behoeven weinig zorg, 

moeten niet gemolken worden en kunnen 
perfect hun eigen kostje bijeenzoeken.

MOTTEWANDELING  3 km|

Een motte is een vroeg-middeleeuwse (soms 
kunstmatige) heuvel, uit de  
11e-12e eeuw, waarop een donjon (een  
middeleeuwse woontoren), een kasteel, 
een burcht of een verdedigingswerk werd 
aangelegd. De motte ‘de Castelberg’ aan de 
ingang van Het Vinne wordt vaak genoemd 
als één van de best bewaarde mottes in 
België. Rond de Castelberg was er al heel 
vroeg bewoning. Tot in de 16de eeuw was 
er een belangrijk gehucht gevestigd met 
31 huizen, het zogenaamde ‘Castel’. Het is 
niet bekend of de motte ooit een rol van 
betekenis gespeeld heeft bij de verdediging 
van de stad Zoutleeuw. Het Vinnemeer zelf 
komt ondermeer voor op de gravure van de 
belegering van Zoutleeuw door de troepen 
van Lodewijk XIV. Deze gravure hangt in het 
stadhuis van Zoutleeuw.

VINNEWANDELING | 5,5 km

Door een samenspel van klimaat en  
bodemgesteldheid werd op het einde  
van de laatste ijstijd een komvormige  
laagte uitgeschuurd in Het Vinne.  
Zo ontstond een natuurlijk meer.  
Het meer werd via twee beken (de  
Sint-Odulphusbeek en de Vinnebeek) 
voorzien van extra water. Nadat het gebied 
meer dan 100 jaar drooggelegd was, werd 
in 2004 het grootste natuurlijke binnenmeer 
van Vlaanderen terug in zijn oorspronkelijke 
staat hersteld. Er ontstond opnieuw een 
open waterplas met brede oevers waar 
rietkragen en broekbossen tot ontwikkeling 
komen. De licht hellende oevers van het 
meer zijn ideaal voor een rijke variatie van 
oeverplanten met veel schuilgelegenheid 
voor waterfauna. Het Vinne ligt ook op een 
belangrijke vogeltrekroute en is dus zeer 
interessant voor langskomende trekvogels.

KOESTERBURENWANDELING    km| 6

Tijdens deze wandeling ontdek je de  
verschillende biotopen van Het Vinne en 
welke dieren en planten hier het liefst  
vertoeven. Een aantal vaak voorkomende 
dieren worden onderweg afgebeeld  
op afgezaagde boomstammen.  
Kan jij ze herkennen?

Vinnehoeve

P

SINT-ODULPHUSWANDELING | 2 km

Vanaf haar bron in Booienhoven loopt 
de St.-Odulphusbeek richting Het Vinne, 
waarvan zij de zuidelijke en westelijke grens 
vormt, om uiteindelijk via het Heerbroek in 
de Kleine Gete uit te monden. De Sint-
Odulphusbeek voorzag samen met de 
Vinnebeek het oorspronkelijke Vinnemeer 
van extra water. Bij de drooglegging in 1841 
werden de twee beken als een ringgracht 
om het gebied gelegd. Het huidige meer 
is minder diep en minder groot dan het 
oorspronkelijke meer. Dat kon niet anders 
want er moest voor gezorgd worden dat 
de Vinnehoeve en de wandelpaden rond 
het meer niet onder water zouden staan. 
In het nieuwe meer komt enkel regen- en 
grondwater terecht en niet langer, zoals 
vroeger, water van de Sint-Odulphusbeek en 
de Vinnebeek, dat sterk vervuild is.

  rolstoeltoegankelijk:  
gratis aangepaste terreinrolstoel 

 honden aan de leiband

 011 78 18 19

 stapschoenen of laarzen aangeraden 

 wandelkaartjes in de ink omhal  
van de bistro verkrijgbaar

1   Polyvalente ruimte

2   Onthaal + EHBO

3   Bistro

4   Zaal

5   Bijendorp + kruidentuin

6   Speelbos

7   Olympisch pad

8   Speeltuin

9    Zintuigenbeleefpad

  Uitkijkpost

  Paalkamperen

  Bike-Wash

  Schuilhut

---  Knuppelpad

  Natuurinformatie
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