
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 06 juli 2015 Te Haacht 
Afstand : 10,5 km Samenkomst : aan de kerk 
Aantal deelnemers : 17 Het weer : Mooi en 26 gr. 

 
Tijdens het 35 jarige bestaan van onze wandelclub, is het de éérste keer dat het centrum van de gemeente 
Haacht uitgekozen werd voor de start van een wandeling. Een gemis, zo bleek alras!  
Wij vertrokken met schitterend weer van aan de Sint-Remigiuskerk in de richting van het natuurgebied 
Antitankgracht.  Ooit een verdedigingslinie tegen de Duitsers; vandaag een prachtig natuurgebied.  Tijdens 
onze tocht langs de ruim 3 km lange betonnen wand –  tussen de Hansbrug over de Dijle en het gehucht 
Wakkerzeel -   verbaasden wij ons over de goede staat hiervan.  Wat opzoekwerk leert ons dat de muur 3,5 m 
hoog is en bovenaan 80 cm breed.  Aan de basis steunt hij op een voet van 2,5 m.  Eén fase ervan is in moten 
aangevoerd op spoorwegwagonnetjes en een andere is ter plaatse gegoten. De uitgegraven grond werd 
gebruikt om aan de andere zijde terug aan te vullen.  De uitvoeringstermijn bedroeg 50 dagen!  Wel waren er 
1000 arbeiders en geniesoldaten bij betrokken.  Gelukkig heeft dit staaltje oorlogsarchitectuur nu een nieuwe, 
nuttige functie gekregen.  Het geheel is sinds 1999 een beschermd monument en een geschikte habitat voor 
allerlei dieren, vogels en amfibieën, waar men onbelemmerd kan wandelen. 

 
Blijgezind en vol goede moed stapten wij in de schaduw van de vele bomen tot aan de wijk Scharent.  Nu was 
de zon wel van de partij en moesten wij een paar keer een pauze inlassen om wat te drinken.  Wij waren 
ondertussen in de nabijheid van de “Rock-Weide” gekomen.  Gelukkig voor ons was de editie van dit jaar juist 
afgelopen, zodat we in alle rust tot op het jaagpad van de Dijle konden stappen in de richting van Haacht.   
De kronkelende Dijle was hier weer eens op zijn mooist.  Wel moest er uitgekeken worden voor de bijna 
koersende fietsers.  Even stapten wij van de voorziene weg af om een groepsfoto te nemen aan de nieuwe 
voetgangersbrug met het beeld van Pater Damiaan.   
Dan werd het tijd om, langs nog mooie binnenwegen, terug naar ons vertrekpunt te wandelen en een caféetje 
te zoeken om wat te bekomen van deze bijzonder geslaagde tocht door de Brabantse Kempen.   
   
Tot de volgende keer. 
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    

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Scharent 


