Fietsroute Zoutleeuw (17 of 40 kilometer)
Routebeschrijving
We vertrekken in het stadspark (1) aan de Sint-Truidensesteenweg.
Een bezoekje aan het historisch stadscentrum (2), met monumenten als de SintLeonarduskerk, het stadhuis, de Lakenhalle en de grote markt met de oude gevels, mag zeker
niet ontbreken.
Kiest u voor de korte route, fiets dan over Orsmaal naar Drieslinter en terug naar Zoutleeuw.
Kiest u voor de lange route, rij dan vanuit Drieslinter verder naar Ransberg en Budingen en
dan terug naar Zoutleeuw.
Onderweg komen we heel wat bezienswaardigheden tegen:
In het gehucht Helen (3) de geklasseerde Koepoortstraat en de citadel van Zoutleeuw. In
Drieslinter (4) de watermolen en in Randsberg (5) het hooggelegen boscomplex met zijn
prachtige uitzichten over de Getevallei, over Kortenaken en de vallei van de Velpe.
Via het gehucht Bos (6) bereiken we uiteindelijk Het Provinciaal Domein Het Vinne (7). Dit
gebied, dat door turfontginning was uitgegraven, vormde tot het begin van de 19de eeuw een
meer. Na drooglegging werd het ontgonnen als landbouwgebied en werden er
canadapopulieren aangeplant. Sinds 1974 vormt men het gebied terug om tot een meer.
Wegwijzer
Start: stadspark – Sint-Truidensesteenweg - Sint-Truidensestraat - Grote Markt – Groenplaats
- Dr.R.Lowetstraat – Leopoldplaats – Rustoordstraat - Paadje langs de Kleine Gete - Oude
spoorwegbedding – Ijzerenweg – Koepoortstraat - Jan van Heelustraat - Paadje langs de
Kleine Gete - Kleine Getestraat - Oude Dorpsstraat – Kerkhofstraat – Waterhofstraat – paadje
– Lindestraat - Paadje langs de Grote Gete - Molenstraat - oude spoorwegbedding Ijzerenweg
tot aan Getestraat
(lange fietsroute: Molenweg – Heirbaan – Rattenstraat – Winkelstraat – Kapelstraat Oudestraat – Hogenstraat – Halstraat – Groenstraat – Hekstraat)
Getestraat - Paadje over de Grote Gete - Leeuwerweg – Leeuwerstraat - Paadje tussen
Leeuwerstraat en Vloedgracht - paadje langs de Vloedgracht paadje over de Kleine Gete en over de Budingenweg naar het Vinne – Ossenwegstraat - St.Truidensesteenweg – Stadspark
Deze fietsroute werd uitgewerkt naar aanleiding van de actie Fietsen tegen Kanker op 30 mei
2004. De actie vond plaats naar aanleiding van de Dag van het Park en is een samenwerking
van Kom op tegen Kanker en de afdeling Bos en Groen van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Met dank aan het NGI voor de kaart.

