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Deze zoektocht is een uitgave van de gemeente 
Maasmechelen en werd met de grootste zorg 
samengesteld. Eventuele onjuistheden en/of 

wijzigingen vallen niet onder de verantwoorde-
lijkheid van de gemeente Maasmechelen.

Praktisch

Parking: 
Dorpsplein Leut
Genieskensstraat 151
3630 Maasmechelen. 
Bewegwijzerd: Neen
Lengte: 3 km
Duur: 1,5 uur

Ontrafel 
de geheimen 
van Leut  

wandelzoektocht
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Vul hier je antwoorden in!

Tip
Aan de kerk vertrekken 
4 wandellussen met 
lengtes van 3 tot 9,9 km.

Info vind je op het bord aan de rand van het dorpsplein, 
via de wandelkaart die je bij Visit Maasmechelen kan 
kopen en op www.wandeleninlimburg.be waar je alle 
wandelroutes in Maasmechelen en de rest van Limburg 
gratis kan bekijken. 

Tip
Op zoek naar leuke 
wandel- en fietstips? 

Download het gratis wandel- en fietskrantje op
www.visitmaasmechelen.com of haal het af bij  
Visit Maasmechelen.
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Leut is een schilderachtig 
kerkdorp, waar je de warme 
sfeer en rust van het RivierPark 
Maasvallei volop ervaart. 
Ga op ontdekking langs 
historische pareltjes, groene 
oases en verborgen hoekjes. Deze 
leerrijke speurtocht is ideaal voor 
wie Leut voor het eerst ontdekt, 
maar ook voor ingewijden die 
eens met andere ogen naar dit 
Maasdorp wil kijken. 

Vraag 1: De verborgen datum  
Je zoektocht start voor de ingang van de 
neoromaanse Sint-Pieterskerk, toegewijd aan 
de apostel Petrus. De Latijnse tekst boven de 
deur betekent letterlijk: ‘Die hier binnentreedt 
geniet Gods bescherming’. Een aantal letters zijn 
groter geschreven dan de andere. Ze vormen een 
chronogram: als je de Romeinse cijfers optelt, 
ontdek je het bouwjaar van de kerk.  

I = 1       C = 100   
V (of U) = 5      D = 500 
X = 10      M = 1000 
L = 50            

Welk bouwjaar vind je? 

Je vindt chronogrammen terug op de gevels van heel 
wat kerken en andere historische gebouwen. Over 
Romeinse cijfers gesproken: eigenlijk zou het burggraaf 
Vilain XIV moeten zijn, maar de familie koos ervoor om 
hun naam te schrijven als XIIII. 

Vraag 2: Leven in de brouwerij 
Draai je om en kijk naar het fraaie, brede huis met de 
geschilderde luiken aan de Sint-Pietersstraat 79. Dit 
is het Paenhuys of Paenhuis, een voormalige brou- 
werij, die eigendom was van burggraaf Vilain XIIII. 

Welk jaartal zie je op de gevel?   

‘Paen’ komt van panne: een ingemetselde, koperen 
brouwketel. Het gebouw deed ook nog dienst als raadhuis 
en schoutswoning. De gevangeniscel in de kelder 
herinnert hier nog aan.

Vraag 3: Alles kits?  
Wandel nu naar het beeldje op de hoek van de 
Sint-Pietersstraat en de Genieskensstraat. 

Hoe heet dit kunstwerk? Wie maakte het? 

Deze figuur draagt twee kolenkitten. Dat waren speciale 
emmers waarmee men steenkool van het kolenhok 
naar de kachel droeg.

Vraag 4: Loop naar de pomp 
Ga nu naar de drie grote lindebomen voor de 
kerk. Tussen de bomen staat een historische, 
gerestaureerde dorpspomp.

Deze bomen zijn waarschijnlijk opvolgers van 
eerdere lindes. Zowat elk Vlaams dorpsplein 
was vroeger gezegend met een of meerdere 
lindes, waaronder mensen samenkwamen om te 
vergaderen en recht te spreken. 

Welke vorm heeft de wateruitlaat van de pomp? 

Vraag 5: Zoek het eens hogerop    
Loop om de kerk heen, naar de voormalige 
pastorie, naast het kerkhof. 

Wat staat er op het midden van het dak?

Dit gebouw uit 1868 werd gebouwd in opdracht van 
burggraaf Vilain XIIII en fungeert nu als nonnenklooster.

Vraag 6: Het graf van de graaf 
Neem een kijkje op de historische begraafplaats, 
die beschermd is als monument. Schuin op de 
huidige middenas van het kerkhof stond de 
oorspronkelijke dorpskerk van Leut. Hier vind je 
verschillende grafstenen uit de 17de en 18de eeuw, 
maar ook het familiegraf van burggraaf Vilain XIIII. 
Hier liggen Charles Ghislain, zijn vrouw Pauline, 
hun dochter Claire en de twee zussen van Vilain 
XIIII begraven. 

Wanneer overleed dochter Claire? 

Burggraaf Charles Ghislain Guillaume Vilain XIIII werd op 
15 mei 1803 geboren in Brussel als oudste zoon van graaf 
Philippe Vilain XIIII en barones Sophie-Louise-Zoé de Feltz.
Op 19-jarige leeftijd huwde hij met barones Pauline de 
Billehé de Valensart, telg van een oude, adellijke familie, 
die o.a. het kasteel in Leut bezaten. 

Hier nam het echtpaar haar intrek. Ze kregen 7 
dochters. Een van hen (Claire) stierf op 12-jarige leeftijd. 
Charles had een bloeiende politieke carrière als 
volksvertegenwoordiger, minister en diplomaat. Hij 
stond mee aan de wieg van België en was 50 jaar lang 
burgemeester van Leut.  

Vraag 7: Een grot voor Maria 
Wandel naar de Dreef en volg deze gedurende 
300 meter. Voorbij het parochiecentrum en het 
schooltje ga je naar rechts, een smalle straat 
in. Zo’n honderd meter verderop zie je aan je 
rechterkant een kleine Mariagrot. 



Wat moet je doen om een aflaat te verdienen?

Een aflaat is een gebruik uit het christendom waarbij 
gelovigen hun zonden kwijtschelden. 

Vraag 8: Met de minuut wijzer 
Keer op je stappen terug, ga aan het kruispunt 
naar rechts en vervolg je weg op de Dreef tot je 
rechts een brug over een slotgracht ziet. Wandel 
tot aan de poort van het kasteel en kijk naar de 
gevel van het rode gebouw (het koetshuis) aan je 
linkerkant. 

Hoe wisten de kasteelbewoners vroeger hoe laat 
het was? 

Vraag 9: Eerbetoon onder 
de magnolia  
Keer om en neem het paadje naar rechts. Ter 
hoogte van het kasteelplein vind je aan je 
linkerzijde, onder een prachtige magnolia, een 
eerbetoon aan een bekende persoon die in Leut 
heeft gewoond. 

Wie is die persoon?

Even verderop, tussen de bomen achter de houten 
omheining aan je linkerzijde, bevinden zich de restanten 
van de oude ijskelder van het kasteel. Hier werden 
ijsschotsen bewaard. Tot in het voorjaar kon men hier 
gebruik van maken in de keuken. Daarvoor werden 
‘ijskasten’ gebruikt: kasten met een metalen bak waarin 
men het ijs legde. Wanneer het ijs gesmolten was, 
haalden men een nieuwe blok uit de ijskelder.

Volg het pad tot voorbij het kasteel en ga dan 
links, de verharde weg op. Aan het kruispunt ga je 
opnieuw links, de Elisabeth Gruytersdreef op. Volg 
die straat tot net voor de voetbalvelden, waar je 
aan de rechterkant een loofgang ziet. Wandel 
hierdoor en dan rechtdoor het bosje in.  

Vilain XIIII liet deze loofgang (berceau) van gevlochten 
haagbeuk aanleggen zodat zijn dochters in de schaduw 
konden wandelen. Adellijke mensen wilden namelijk geen 
zongebruinde huid: dat was voorbehouden aan boeren 
en andere mensen die buiten moesten werken. 

Rolstoel of buggy bij? Ga dan niet door de 
berceau maar blijf de Elisabeth Gruytersdreef 
volgen en sla rechts af op de Dreef. Aan het einde 
van de straat ga je naar links, de Koetestraat in. 
Sla vraag 10 en 11 over. 

Vraag 10: Gevallen reus 
Aan het begin van het bosje zie je een monumentale, 
omgevallen boom. Links van het pad staat de 
stamvoet, waarop grote houtzwammen groeien, 
rechts ligt de gigantische stam. 

Welke boomsoort is dit?

Vraag 11: Sta niet voor schut  
Aan de andere kant van het bosje kom je op een 
verharde weg. Hier stop je met het volgen van de 
groene route. In plaats daarvan ga je naar links, 
het bruggetje over naar de Genootstraat. Als je 
vanop het kruispunt naar rechts kijkt, zie je het 
lokaal van de schutterij van Meeswijk liggen. 

Hoe heet dit lokaal?

Ga naar links (dus niet naar de schutterij) en volg 
de Genootstraat tot voorbij het kruispunt met 
de Dreef, waar de Genootstraat overgaat in de 
Koetestraat. 

Vraag 12: Van adellijke slag

Aan de Koetestraat nummer 8 zie je de voormalige 
smidse van Meeswijk, die dateert uit 1810. Let op de 
hoefijzers boven de deur. Het gerestaureerde gebouw 
is inmiddels geklasseerd als monument. Ook de 
aanpalende hoefstal werd hersteld.  

Volg de bocht van de Koetestraat naar links 
en kijk dan naar rechts. Daar zie je een gebouw 
boven de velden uittorenen. Het was een van de 
domeingoederen van de familie Vilain XIIII en kan 
nog op regelmatige tijdstippen bezocht worden.

Over welk bouwwerk hebben we het? 

Vraag 13: Van naald tot draad  
Blijf de Koetestraat volgen, steek het eerste 
kruispuntje over, tot je aan een T-kruispunt komt. 
Ga naar rechts en dan even verderop aan het 
kruispunt naar links, de Sint-Pietersstraat in. 

Je bent hier aan het ‘onderste eind’, zoals de Leutenaren 
zeggen. Vanaf hier loopt de straat lichtjes bergop, naar 
de kerk toe. Het andere eind van deze straat, voorbij  de 
Genieskensstraat, noemen de dorpelingen het ‘bovenste 
eind’. De Sint-Pietersstraat was vroeger een heuse 
winkelstraat met o.a. bakkers, slagers, kruidenierszaken 
en een kolenhandel. 

In deze straat woonde een kleermaker. Kijk maar 
eens goed naast de voordeuren van de huizen 
aan je rechterkant. 

Waaruit kan je afleiden dat hier een kleermaker 
woonde?

Wandel verder tot aan de kerk. Je zoektocht zit 
erop! Hopelijk heb je ervan genoten. Je bent altijd 
welkom in Maasmechelen. Blijf je nog even in de 
buurt? Laat je dan inspireren op onze website, 
Facebook- of Instagrampagina.

Niet zeker of je alles goed hebt? Spieken kan op 
www.visitmaasmechelen.com/zoektocht 


