
 

 
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 16 augustus 2018 
Te : Haasrode 

Samenkomst : Aan de kerk 
Afstand : 5,2 km 

Aantal deelnemers : 19 
Weersomstandigheden : Mooi, 28 gr. 

 
Dit keer was Haasrode aan de beurt voor onze maandelijkse 5 km wandeling.  Het beschermde 
dorpsgezicht aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk lag er stil en vredig bij toen wij vertrokken voor 
een weldoend tochtje door de omgeving. 
 
Met flinke tred namen wij de licht stijgende Keiberg en de Bergstraat.  Vervolgens daalden we af 
tot aan de veldweg met de prestigieuze benaming Sint-Laurensstraat.  Die sloegen we links in en 
aan de zogenaamde Bierbeeksepoort draaiden wij de Milsestraat in en bevonden wij ons in het 
Meerdaalwoud.  
 
Het immer mooie, gemengde loofbos is echt in ieder jaargetijde een bezoek waard.  Aan het 
eerste kruispunt van boswegen werd er eventjes rust gehouden en wat gedronken.  Aansluitend 
stapten wij ferm verder tot aan de blokhut, meteen het hoogste punt van het Meerdaalwoud 
(107,5 m).  Naast de hut bevindt zich een diepe put; de Moemmedel.  
 
Volgens de legende bevond zich op die plaats het dorp Hagarsrode.  De afstammelingen van 
Hagar, dat waren geen gewoon, leefden als wildebrassen en waren berucht om hun braspartijen 
en rooftochten.  De druïde, die in hun midden leefde, trachtte tevergeefs om hen terug op het 
goede spoor te brengen.  Maar ze zouden nog liever in de grond zinken dan hun leven te beteren.  
Zo geschiede.  Het ganse dorp zakte in de grond, uitgezonderd de druïde.   
 
Deze legende wordt nog steeds door de Landelijke Gilde en de plaatselijke Scouts in stand 
gehouden tijdens de Heksentocht in het laatste weekend van oktober.  

 
Onze weg vervolgend bevonden wij ons na een poosje aan de rand van het woud.  Wat een 
schitterend vergezicht kregen wij daar te bewonderen.  Mooi!  Verder stappend kregen wij nog 
een rustig grazend reetje te zien.  Eenmaal het domein Bremberg gepasseerd begonnen wij aan 
de afdaling naar het centrum.  



 

 
Eens de wijk Kerkeveld voorbij, zagen wij de kerktoren en eventjes daarna de stilaan antieke 
maar oergezellige herberg ”Den Deugniet”.  Na een tijdje gezellig samengezeten te hebben, was 
het weer tijd voor de lijnbus, waar onze leden telkens gretig gebruik van maken. 
  
Tot in Rotselaar (9 km) of tot in Boortmeerbeek voor de 5 km 
 
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. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 


