
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 4 augustus 2014 Te Sint-Joris-Weert 
Afstand : 9 km Samenkomst : Station 
Aantal deelnemers : 13 Het weer : Mooi en 24 gr. 

 
 
In de maand augustus is het gewoonlijk aangeraden om een 'lommerrijke' wandeling te voorzien.  Gelukkig 
hadden we dat ook dit jaar gedaan want de zon was van de partij.  
 
Van aan het station te Sint-Joris-Weert stapte ons groepje tot aan de Beekstraat, waar wij aan de overweg de 
spoorweg overstaken, om in de Borrestraat aan een gestage klim te beginnen  Na even diep inademen, stegen 
onze moedige wandelaars tot op de hoogte van  de Speelbergstraat, zo'n 70 m hoger dan ons vertrekpunt.  Maar 
geen nood ; na iedere bergop komt er immers een bergaf.   
 
Na de Oude Nethensebaan ingeslagen te hebben, bevonden wij ons even verder op de Weertsedreef, een mooie 
rechte straat door dit gedeelte van het Meerdaalbos.  Wegens de enkele auto's die er toch reden, verkozen wij 
om het evenwijdig liggende fietspad te volgen tot aan de kruising met de Nethensebaan.  
 
Rechts inslaande, bevonden wij ons nu echt in het hart van het mooie bos.  Behalve twee fietsers kwamen wij nog 
enkel twee ruiters tegen ; één op een soort trekpaard en de andere zowaar op een muilezel.  De kaarsrechte maar 
enigszins golvende Nethensebaan eindigde op een smalle holle weg die wij voorzichtig afdaalden tot op een 
bospad dat er slecht aan toe was door de boswerkzaamheden.  
 

                
Met toch nog droge schoenen sloegen wij de Walendreef in. Op het einde daarvan staan enkele mooie 
houtsculpturen in de vorm van paddenstoelen.  Deze kunstwerken zijn uitgevoerd door de bekende Ad Wouters 
(www.adwouters.be).  Hier hielden we een korte drinkpauze alvorens aan de laatste afdaling te beginnen om 
terug in de bewoonde wereld te geraken.  Ondertussen bevonden wij ons in Nethe, Waals Brabant.  Na de rue de 
Beaumond overgestoken te hebben, verbaasden wij ons over de meestal vervallen weekend huisjes die links en 
rechts van de weg stonden.  Een inwoner wees ons vriendelijk de weg naar de Molenstraat te Sint-Joris-Weert. 
 



 

Na nog een korte halte aan de maalderij, met een heus werkend waterrad in de rivier de Nethe, sloegen wij de 
Stationsstraat in tot aan het terras van het café 'In de Rapte'.  De bazin was zo vriendelijk geweest om haar zaak, 
die normaal die dag gesloten was, voor deze jaarlijks terugkerende klanten te openen.  
 
Het was een vermoeiende maar heerlijke wandeling. 
 
Tot de volgende ! 
Lucien 

 
 

De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, 
evenals de verslagen, terug te vinden op onze website www.okraleuvencentrum.be    
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