
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 7 april 2014 Te Werchter 
Afstand : 8,9 km Samenkomst : aan de kerk 
Aantal deelnemers : 19 Het weer : Bewolkt en 22 gr. 

 
We vallen in herhaling maar weer was het droog en warm.  Althans voor deze tijd van het jaar.  Weer eens was 
ons regen, donder, bliksem en hagel beloofd voor deze namiddag maar het bleef de ganse tijd droog . 
Het vredige dorpsplein van Werchter, met de Sint-Jan-de-Doperkerk als blikvanger, was het vertrek voor deze 
wandeling.  Wij hadden eerder de Rockweidewandeling verkend maar eigenzinnig zoals we zijn, deden wij deze 
wandeling voor een gedeelte in omgekeerde richting.  Even over de brug volgden wij niet de bordjes maar 
stapten gezwind en ordelijk op het voetpad van de Haachtsesteenweg tot aan de eerste veldweg links.  Daar 
ingeslagen, stonden wij weldra naast het grote festivalterrein.  Het festival, voor het eerst georganiseerd in 
1974, is ondertussen uitgegroeid tot één van de grootste en populairste rockfestivals van Europa en lokt 
jaarlijks meer dan 100.000 muziekliefhebbers.  Met wat fantasie konden wij Mike Jagger horen en zien zingen...  
Het anders zo vredige dorp is in de perioden van de festivals niet te herkennen. 

 
Wij vervolgden onze weg om een eind verder in bewondering te staan voor de imposante Kranenveldhoeve, 
omringd door een brede sloot.  Deze beschermde Brabantse hoeve is een beschermd monument dat dateert 
uit de 12e eeuw. In privébezit, niet toegankelijk voor het publiek en zeer dringend aan onderhoud toe! 
Onverdroten vervolgden wij onze tocht rond het festivalterrein om na verloop van tijd terug aan de 
Haachtsesteenweg te komen die wij voorzichtig overstaken. De veldweg, met de tot de verbeelding sprekende 
naam Poeske Scherens, leidde ons tot op de Dijledijk.  Op onze hoede voor de rappe  fietsers, kuierden wij 
terug richting Werchter.  Vanop de nieuwe voetgangersbrug hadden wij een goed zicht op de samenvloeiing 
van Demer en Dijle.  De oude brouwerij Van Roost, gesticht in 1869, is ook dringend aan restauratie toe, zoals 
wij konden vaststellen.  Het Werchterse bier 'Jack-op' dat hier gebrouwen werd, was tot in 1967 nochtans 
overbekend.  Maar sinds 2010 kan men terug genieten van het ter ziele gegane gerstenat, zij het enkel in de 
buurt van Werchter.  Op het terras van het gezellige dorpscafé  konden wij ons persoonlijk vergewissen van de 
authentieke smaak van dit nostalgische bier.   
 



 

Het is weer een gezellige wandeling geweest. 
 
Tot de volgende keer in Herent op 17 april of in Rotselaar op 5 mei. 
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    

 

 
 

 
 


