
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 05 mei 2014 Te Rotselaar 
Afstand : 9,4 km Samenkomst : Herberg t’Huis 
Aantal deelnemers : 20 Het weer : mooi en 21 gr. 

 
De samenkomst voor deze wandeling was rechtover de kerk te Rotselaar aan de herberg t'Huis. Terwijl wij 
reeds van een drankje konden genieten op het zonnige terras, reed tot onze verbazing een konvooi van het 
Belgische leger voorbij, met behalve de soldaten, ook burgers aan boord van de voertuigen. Het bleek om een 
levensechte oefening te gaan van het Bataljon Bevrijding – 5e Linie uit Leopoldsburg. Het doet toch deugd te 
weten dat “ons leger waakt”!    
Wij vertrokken voor deze landelijke wandeling in de richting van de Vijfde- liniestraat.  Aan de Achterheide-
straat gekomen, sloegen wij rechts af om even verder een gedeelte van de Demer en Dijleland wandeling te 
volgen. Het was er werkelijk mooi en rustig zo langs de Dijleoever. Enkel een klein minpuntje; met grote 
citernen werd volop vloeibare mest over de akkers gestort. Enkelen onder ons ademden met volle teugen de 
geparfumeerde lucht in, anderen, minder nostalgische zielen, draaiden het hoofd tegen de wind in.  

 
Aan de Provinciebaan in Werchter gekomen, volgden wij die over een paar honderd meter om linksaf te slaan 
naar het straatje Tarweland. Aan onze rechterzijde zagen we de festivalweide, voor de gelegenheid ver-
zamelplaats van “bevrijde of geredde burgers” door het eerder genoemde bataljon.  De overigens rustige 
wandelweg bracht ons tot in Wakkerzeel.   
Deze kleine deelgemeente van Haacht wordt reeds bij de Zuiderkempen gerekend. Het is -behalve tijdens de  
Rock-Werchter periode- een stil dorpje met zijn eeuwenoude Sint-Hubertuskerk en nog een paar echte 
gekasseide straten.  Vanop het Dorpsplein stapten wij de Kelfsstraat in, die ons dwars door de rijkelijk 
begroeide velden terug tot op de Vijfdeliniestraat bracht.  
Na de brug over de Dijle gepasseerd te hebben, sloegen wij links een voetpad in 'Pad door de Rekken' 
genaamd. In de verte zagen wij reeds de kerktoren van Rotselaar, ons vertrek- en tevens eindpunt van deze 
landelijke wandeling. Wij hadden een dikke 9 km gestapt en een verfrissing op het terras van het gezellige 
dorpscafé was meer dan welkom. 
 
Tot de volgende keer! 
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    

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


