
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 3 april 2017 St-Joris-Weert 
Afstand : 9 km Samenkomst : café “In de rapte”  
Aantal deelnemers : 12 Het weer : Mooi, 16 gr. 

 
Op het aanlokkelijke en reeds zonnige terras van het café “In de Rapte” namen wij dit keer even een 
verfrissingske alvorens aan de wandeling te beginnen.  De bereidwillige waardin had dan ook het café wat 
eerder geopend, speciaal voor ons.   
Vertrekkende langs de Stationsstraat kwamen wij weldra aan de Roodse straat waarna wij met een flinke tred 
tot aan het Grootbroek stapten.  Een knuppelwandelpad leidde ons tot aan een uitkijktoren.  Van daarboven  
hadden wij een verrassend zicht over de vijver van ruim 30 ha; daarmee meteen de grootste van het Dijleland.  
Een zilverreiger hield ons op zijn beurt, roerloos en met schuine blik, vanop een respectabele afstand in de 
gaten.   
Het Grootbroek, op het grondgebied van St-Agatha-Rode, mag terecht “Het hart van de Dijlevallei” genoemd 
worden. Een geluk dat de Vlaamse Gemeenschap het gebied enkele jaren geleden kon aankopen en in beheer 
geven aan het Agentschap voor Natuur en Bos. 

 
Wij verlieten het unieke gebied langs de rue de Rode en waren daarmee meteen in het Waals Gewest.  In het 
frans peinzend, passeerden wij de riviertjes de Nethen en daarna de kleine en de grote Marbaise.  Behalve de 
prachtige witte zwanen, die we op de Dijle konden bewonderen, zagen wij ook regelmatig Canadese ganzen. 
Blijkbaar een schadelijke exoot.   
In Pécrot aangekomen volgden wij de rue du Broux langs de spoorweg om in Nethen, langs de rue de 
Beaumont, terug in Sint-Joris-Weert aan te komen.   
Na nog even in de Molenstraat de in bedrijf zijnde watermolen bewonderd te hebben, stapten wij haastig door 
in de richting van ons vertrekpunt. Puffend en dorstig wegens te warm aangekleed.  Het was dan ook 
onverwacht warm geworden voor deze tijd van het jaar.   
Na ons nog even neergevlijd te hebben op het uitnodigende terras met een drankje en een gezellige babbel 
was het weer stilaan tijd om huiswaarts te keren.  Het was een onverwacht mooie wandeling.  Met dank aan 
Dolf en Frans, die deze tocht tot in de puntjes hadden voorbereid. 
 
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    

 
 
 

 

 
 

 


