
WANDELCLUB KOMPAS                       OKRA -SPORT                  OKRA LEUVEN CENTRUM 
 
Verslag van de wandeling op 20/06/2013                                    Te  Boortmeerbeek Hever 
 
Aantal deelnemers:  18                                                              De Pikhakendonk wandeling : 5,8 km 
 
Het weer:  24gr. en regenachtig. 
 
 
De weersverwachtingen waren niet bepaald bemoedigend; zware onweders, met alles er op en er 
aan, dat waren de voorspellingen voor deze zomerdag.  Maar wat bleek eens te meer : wij leven hier 
in een grillig klimaat, want op wat gedruppel na, bleef het droog en van onweer geen spoor. 
Het dorpje Hever verraste ons met zijn mooi driehoekig dorpsplein en het gezellig cafeetje met zijn 
uitnodigende terras. 
Deze wandeling leidde ons langs unieke landschappen, die door de eeuwen heen zijn gevormd door 
de Dijle met de afgesneden rivierarmen, zomer en winterbeddingen, oeverwallen enz. Heel 
opvallend waren de haagkanten en bomenrijen, waaraan het gebied zijn naam dankt : Pikhaken 
blijkt afkomstig van de doornen van mei- en sleedoornstruiken, rijkelijk aanwezig in het gebied. 
 

 
 

Onze tocht liep langs smalle paadjes en over de brugjes van achtereenvolgens de Dambeek en de 
Leibeek.  Deze laatste vormt de grens tussen Wespelaar en Haacht en tussen Boortmeerbeek en 
Rijmenam.  Wij vervolgden onze wandeling op de natuurlijke oeverwallen van de Dijle, met links 
en rechts het meandergebied.  Van overstromingen geen spoor, wel bevolkt met gezonde koeien en 
flinke gewassen.  Wat ook opviel was het grote aantal reigers .  Rechts van ons zagen wij de mooie 
gotische kruiskerk van Rijmenam, opgetrokken in witte steen. 



Ondertussen konden wij de meegebrachte paraplu's voor de rest van de namiddag opbergen, want 
de zon begon zowaar te schijnen, zodat wij nog ten volle konden nagenieten van deze wandeling op 
het terras van ‘t café “Klein Keerbergen” sommigen zelfs met een dikke “dame blanche”. 
Wij keerden tevreden huiswaarts met de gedachte dat er in deze streek nog wel een paar 
wandelingen te ontdekken zijn; voor een volgende keer. 
 
Lucien 
 
 
 

 

 
 
 
 

 


