
WANDELEN
IN DE GETEVALLEI 

| TIENEN |

Het wandelpad leidt je langs oude hoogstamperelaars 
17  Voor de meer lucratieve laagstamcultuur haar intrede 
deed, kleurden de hoogstamboomgaarden het hele Ha-
gelandse landschap. Vaak gaat het om oude fruitrassen 
en de bomen worden dan ook gekoesterd als erfgoed. 

Heuvelopwaarts kom je langs Het Steenken tussen de 
fruitbomen bij de ‘Patte d’Oie’ waar de reservetroepen 
hun kamp hadden. Wat verder op deze heuvelrug bul-
derden de Belgische kanonnen in een poging de Duit-
sers een halt toe te roepen. 

SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Het dorp Houtem is ontstaan uit een ridderhoeve. De 
hoeve kreeg de naam Houtheem, dat huis aan het bos 
betekent. Omdat er in de buurt nog dorpen met dezelf-
de naam zijn, werd er Sint-Margriet aan toegevoegd. 
Heuvelafwaarts bereik je het dorpscentrum, waar kolonel 
Victor Guffens bij de Sint-Margarethakerk zijn hoofd-
kwartier had. 

Het is een beetje zoeken naar de kleine Sint-Marga-
retakapel 12 . Je komt er via de Blokweg, naast het 
ontmoetingscentrum, die je tussen de huizen naar de 
achtergelegen velden en weiden brengt. Het grijze veld-
kapelletje is omringd door lindebomen. De datum bo-
ven de deur verklapt het bouwjaar: 1891. Dorpelingen 
zouden er komen om een goede zwangerschap af te 
smeken.

De kasseien van de Wijngaardenstraat brengen je op-
nieuw heuvelopwaarts bij de militaire begraafplaats van 
Sint-Margriete-Houtem 13 . Neem plaats op de rustbank   

  ‘Stil’ en geniet van het uitzicht op de bloesemzee. In 
de rugleuning be-
merk je silhouetten 
van bloesems - of 
zijn het klaprozen? 
Een ode van kun-
stenaar Yves Wil-
lems.

‘Deze bloesemwandeling in de Getevallei’ is een onder-
deel van de publicatie ’Wandelnetwerk Getevallei’. 
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GETIPT!
Favoriete bloesemwandeltochten

Alle routes zijn gratis te raadplegen op 
www.toerismevlaamsbrabant.be/bloesems

WANDELEN OP DE 
HERMANSHEUVEL
Bekkevoort | 
2,5 tot 12,5 km
 START 

Onze-Lieve-Vrouwekerk, 
Dorpsstraat, 
3460 Assent (Bekkevoort)

BOOMGAARDEN-
WANDELING
Glabbeek | 8 km
 START 

Kerk van O.L.V. Geboorte, 
Dorpsstraat z/n, 
3380 Kapellen (Glabbeek)

MENE- EN JORDAAN-
WANDELING
Hoegaarden | 9 km
 START 

Sint-Ermelindiskerk,  
Sint-Laurentiusstraat 4,
3320 Meldert (Hoegaarden)

HEERLIJK HOELEDEN
WANDELING
Kortenaken | 3 km    
 START 

Sint-Amandskerk, 
Hoeledensebaan, 
3470 Hoeleden (Kortenaken)

PANBRUGGEWANDELING
Neerlanden | 5,7 tot 8,8 km
 START 

Parking centrum Neerlanden,
Frans Istasstraat 15, 
3404 Neerlanden (Landen)

BLOESEMWANDELING
Tienen | 10 km
 START 

Sint-Genovevakerk, 
Sint-Genovevaplein,
3300 Oplinter (Tienen) 

   Knooppunten:
202 203 205 210 211 28 29

26 25 200 29 201

  Doorsteek:
202 211

BLOESEMWANDELING
Zoutleeuw | 11 km
 START 

Provinciedomein Het Vinne, 
Ossewegstraat 70,
3440 Zoutleeuw

   Aanlooproute:
304 307 308 309 347

  Knooppunten:
346 311 312 310 347
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De Getevallei vormt de geografische grens tussen 

Haspengouw en Hageland. Het is een verbazingwekkend 

groene streek met vochtige graslanden, bossen, poelen 

en akkers. Je wandelt voorbij eindeloze rijen fruitbomen 

met geurige bloesems in het voorjaar en rijpe appels en 

peren in het najaar. Dit is ook een streek met een rijke 

geschiedenis. Tijdens de Eerste Wereldoorlog troffen de 

Belgische en Duitse legers elkaar aan de oevers van de 

Gete.

BLOESEMWANDELING IN 
DE GETEVALLEI (10 KM)
Vertrek aan de Sint-Genovevakerk van Op-
linter - Sint-Genovevaplein 1 - voor een 
prachtige wandeling in de Getevallei in het 
spoor van het 22ste Linieregiment van het 
Belgische leger. Zeker in de bloesemperio-
de is de wandeling een streling voor het 
oog. Wandel via de knooppunten van het
het wandelnetwerk Getevallei.

DE GETE ALS VERDEDIGINGSLINIE

Op 10 augustus 1914, 6 dagen nadat ze 
de grens hebben overgestoken, staan de 
Duitsers in het Hageland. Het Belgische 
leger is zich nog volop aan het groepe-
ren in de fortengordel rond Antwerpen 
om tijd te winnen. De Gete vormt een 

natuurlijke verdedigingslinie om de op-
mars van de Duitsers te hinderen. Onge-
veer 2.200 Belgische soldaten van het 22ste

Linieregiment en een bataljon van het 3de

Linieregiment hebben post gevat in Sint-
Margriete-Houtem, Oplinter en Grimde. Op 
18 augustus 1914 wordt er hier hevig strijd 
geleverd. Er vallen honderden doden, vooral 
onder de Belgische soldaten, waarvan er 173 
begraven werden op de militaire begraaf-
plaats van Sint-Margriete-Houtem. 

OPLINTER
In een oorkonde van 1159 wordt al gesproken 
over de kerk van Oplinter, dus toen bestond het 
dorp al een tijd. De naam komt van de huidige 
Genovevabeek. Al in de 13de eeuw kwamen 
bedevaarders van ver om in de Sint-Genoveva-

kerk 18  verlost te worden van het ‘heilig vuur’. Deze ziekte 
kwam in de middeleeuwen voor. De bedevaarders zorgden 
voor welvaart in Oplinter. In de 14de eeuw werd de huidige go-
tische kerk gebouwd. De oude toren uit de 12de eeuw werd 
geïntegreerd in het nieuwe kerkgebouw, de spits kwam er in 
1710 op. De bijgebouwen links en rechts van de kerktoren 
dienden om de vele pelgrims te slapen te leggen. Achter de 
kerk staat de pastorie uit 1741.
www.toerisme.tienen.be/sint-genovevakerk-oplinter

Wandel via de Kummenbaan 
naar het Klooster Maagdendal 
16 , een voormalige abdij van 
nonnen die werd gesticht in 1215 
door Bartholomeus van Tienen. 
Of verkort je traject en wandel via 
de Sint-Genovevakerk naar wan-
delknooppunt 211 .
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Wandelnetwerk Getevallei, 250 km wandel-
plezier, kaart en infogids te koop aan 9 euro in

de toeristische infokantoren, boekhandels en 
www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties
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Hoogstamboomgaard
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Recreatiedomein Viander

BORDJE VERDWENEN? 
BORDJE BESCHADIGD,

MELD PROBLEMEN VIA
WWW.TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE/

ROUTEMELDPUNT

ZE WORDEN ZO SNEL 
MOGELIJK OPGELOST.
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