
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 15 oktober 2015 Te Sint-Agatha-Rode 
Afstand : 5,2 km Samenkomst : Aan de kerk 
Aantal deelnemers : 13 Het weer : Regen, 5 gr. 

 
Regenen, dat deed het al een paar dagen.  Enkel in de morgen bleef het enigszins droog die dag.  Het zou 
misschien nog wel meevallen, dachten wij zo.  Dat bleek een ijdele hoop, want eenmaal toegekomen op de plaats 
van afspraak begon het terug te regenen.   Na een kort  overleg werd er toch besloten de enigszins aangepaste 
wandeling aan te vatten.   
Van aan de Sint-Agathakerk vertrokken wij in de richting van het Grootbroek.  In de kijkhut aan de vijver konden 
wij onze paraplu's dichtvouwen en waanden ons even echte vogelaars.  In de verte  was er een roerloze reiger te 
bemerken, maar het waren vooral eenden en wat opgeschrikte ganzen die er te zien waren.    
Onze weg vervolgend moest er een modderig en nogal glad pad getrotseerd worden, gelukkig zonder ongelukken.  
Opgelucht stapten wij even later op het beton, of gedeeltelijk de kasseien, van de rue de Rode,  grondgebied van 
de Waalse gemeente Pécrot. Tijdens onze wandeling flirtten wij dan ook voortdurend met de taalgrens. 

 
Ondertussen was het wat minder gaan regenen en kon er even genoten worden van het landschap rondom ons.  
Sint-Agatha-Rode ligt dan ook in een prachtig natuurgebied aan de samenvloeiing van de Dijle en de Lane.  
Langs de Vijverstraat en de Oude Waversebaan kwamen wij terug aan ons vertrekpunt.  De dorpskern werd in 
1979  beschermd als monument, evenals de in witte steen uit Gobertange opgetrokken Sint -Agathakerk uit de 
13e eeuw.  De reusachtige vrijheidsboom (een plataan) gepland in 1830 is eveneens beschermd en domineert het 
geheel.   
In het enige  overgebleven dorpscaféetje in de wijde omgeving,  zaten wij nog even gezellig samen, alvorens de 
terugtocht naar onze thuis aan te vatten. 
 
Tot volgende keer, hopelijk met beter weer! 
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    

 
 
 

 
 
 

 
 


