
 

 
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 07 mei 2018 
Te : St-Pieters-Rode 

Samenkomst : St-Pieterskerk 
Afstand : 9 km 

Aantal deelnemers : 16 
Weersomstandigheden : Mooi met 27 gr. 

 
Onder een stralende, azuurblauwe lucht en met 27 gr. goed verdraagzame warmte, startten wij 
deze wandeling aan de Sint-Pieterskerk te Sint-Pieters-Rode.  
Langs de gelijknamige Sint-Pietersstraat stapten wij in de richting van het knooppunt 141. 
Vandaar trokken wij, met een boogje en er meteen goed de pas inhoudend, langs de Guldendelle in 
de richting van het Kasteel van Horst.   
Dat bekende kasteel, een echte parel in het Hageland, lag er schitterend bij onder de stralende 
zon.  Een bijna feeëriek beeld!   
Het uitnodigend terras van de bijhorende taverne in het voormalige koetshuis negerend, stapten 
wij over het brugje van de slotgracht naar het bos.   
 

 
 

Een beetje verkoeling was ondertussen welkom.  Het droge weer van de laatste dagen had er voor 
gezorgd dat nu ook de laatste plassen opgedroogd waren, zodat wij zorgeloos konden genieten 
van het natuurlijk ogende bos.  Van muggen of vliegen was er gelukkig, zo vroeg in het seizoen, 
nog niet veel te merken; een enkel uitzonderlijk steekje daargelaten.  Zoet bloed?   
Wij verlieten het bos langs de Geestmolenstraat om vervolgens in de Hertstraat even te stoppen 
bij de Heilige Geestmolen, een 18e eeuwse watermolen waarvan het rad verwijderd werd.  Het 
water van de Winge, waar deze en blijkbaar ook vorige molens over gebouwd werden, leek wel van 
kristal.   
Het bouwjaar van deze “onderslag watermolen” is 1761.  Op een bouwanker staat wel 1791 
vermeld.  Dat komt omdat bij de laatste restauratie de 6 omgekeerd geplaatst werd. Althans 
volgens een anekdote uit de heemkundige geschiedenis van de streek.  



 

Na nog een bezoekje aan de oude Pastorie van Rode met een slotgracht eromheen (meer uitleg in 
het verslag van oktober 2017), begaven wij ons, dorstig maar nog gezwind, naar het café “Het 
Bezekke”, waar de immer vriendelijke baas ons graag op onze wenken van het nodige voorzag.  
Wat een mooie wandeling was dit weer geweest en met welk mediterraans weder.  
  
Tot op de dagwandeling te Sint-Truiden op 17 mei met hopelijk evengoed weder? 
Lucien 

 
De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, evenals de 

verslagen, terug te vinden op onze website www.okraleuvencentum.be    
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