
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 9 november 2015 Te Diest 
Afstand : 9 km Samenkomst : Cafetaria Zwembad 
Aantal deelnemers : 10 Het weer : Bewolkt maar droog met 15 gr. 

 
De aan de provincie Limburg grenzende stad Diest, was de plaats van samenkomst voor onze laatste 9 km 
wandeling van dit jaar.   
 
Van aan de sporthal vertrokken wij langs de (tot de met verbeelding sprekende naam) Pesthuizenstraat langs 
de muur van het Begijnhof.  De prachtige barokke begijnhofpoort, daterend van 1671, was onze bewondering 
reeds meer dan waard.   
 
Enkele straten verder staken wij voorzichtig de drukke Omer Vanaudenhovenlaan over om langs een smal 
paadje omhoog te klimmen tot op de Vestenwallen.  Vandaar hadden wij reeds een algemeen zicht op het 
Webbekoms Broek en de sluizen op de Demer.  Wat verder  konden wij terug afdalen tot aan de sluis  “De 
Grote Beer “ genaamd.   
 
Op het brugje dat ons naar het volgende deel van onze wandeling bracht,  werd even de tijd genomen om wat 
uitleg te geven over het ontstaan van de wallen.   Het  in 1830 onafhankelijk verklaarde België was een doorn in 
het oog van de  Nederlanders die een jaar later,  tijdens “De Tiendaagse Veldtocht”,  een poging deden om het 
verloren gebied terug in te lijven.  Dat mislukte o.a. door tussenkomst van Frankrijk.  Maar wel was gebleken 
dat de Belgische verdediging niet veel voorstelde.  Tijdens de tien daarop volgende jaren werden daarom onder 
meer de Wallen gebouwd rond Diest. In 1933 werd een groot deel terug afgebroken voor verkavelings-
doeleinden.  

 
 

Wij vervolgden onze weg door het Broek en genoten van de rust en de stilte in dit 240 ha moerassig gebied.  
Onderweg  konden wij op verschillende plaatsen  informatie lezen over het  functioneren van de sluizen in dit 
gecontroleerde overstromingsgebied.  Met de windmolen aan het domein “De Halve Maan” in zicht,  
poseerden wij nog even voor de obligate groepsfoto.   



 

In de cafetaria naast het zwembad werd nog even nagekeuveld,  om vervolgens met de lijnbus of trein (één 
enkeling met de auto) terug naar het verre Leuven te rijden.    
 
Tot de volgende wandeling in Linden, of reeds tot volgend jaar. 
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    
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