
 

 
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 10 september 2018 
Te : Rotselaar 

Samenkomst : Aan de kerk 
Afstand : 9 km 

Aantal deelnemers : 20 
Weersomstandigheden : Mooi, 22 gr. 

 
Het was stralend wandelweer toen we samen kwamen op het Dorpsplein te Rotselaar.  Er waren 
ook twee nieuwe leden present. Jan en Lieve hartelijk welkom!  
Van Hubert, die deze wandeling voorbereidde, kregen wij meteen een beknopte, deskundige uitleg 
over de neogotische Sint-Pieterskerk, gebouwd in de welhaast onverwoestbare ijzerzandsteen en 
baksteen uit de streek, terecht een beschermd monument.  
Langs een smal voetpaadje stapten wij, goedgemutst zoals steeds, tot aan de Vijfde Liniestraat.  
Na nog even stil gestaan te hebben bij het zicht van de gekende oude watermolen aan de 
overkant, draaiden we de Achterheidestraat in.  Deze tocht door het stille landschap ging voor 
een groot deel langs de aangeduide “Demer en Dijle wandeling”. 
Algauw stapten wij dus langs de Dijleoever.  De overal woekerende Japanse Duizendknoop stond 
nu in bloem.  Overweldigend, maar toch ook een beetje schrikaanjagend.   
Wij hielden er goed de pas in terwijl wij met volle teugen genoten van het rustige, weidse 
landschap en de mooie nazomer.   
Aan de samenvloeiing van Demer en Dijle te Werchter was het tijd voor de groepsfoto waarvoor 
de brug zich uitstekend leende. 
 

 
 

Langs de Demeroever terugkerend, vestigde Hubert onze aandacht op de instroom van de Winge 
in de Demer.  Wat verder, aan de “Soldatenbrug”, draaiden we rechts het Meanderpad in tot aan 
de Hellichtstraat.  Rechtover de “beste crèmerie van Oost-Brabant” (gelukkig rustdag op 
maandag) bracht een nostalgisch wandelpaadje ons in het zicht van de Romaanse toren van de 
kerk aan ons vertrekpunt.  
Het was weer eens een leuke, ontspannende wandeling geweest maar toch waren we content dat 
wij nog even konden verpozen op het terras van het dorpscafé T’ Huis. Met dank aan de 
voorbereiders! 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


