
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op  14 juli 2016 Te  Wezemaal 
Afstand :  5 km Samenkomst :  Wezemaalplein 
Aantal deelnemers : 18 Het weer :  bewolkt tot mooi, 18 gr. 

 
Het was weer enkele jaren geleden dat wij in het landelijke Wezemaal een wandeling gedaan hadden.  Met een 
weinig vertraging, daar wij rekening gehouden hadden met het aankomstuur van de lijnbus, vertrokken wij 
vanop het Wezemaalplein in de richting van de Sint-Martinus-kerk.  Deze vijfbeukige kerk is het resultaat van 
verschillende bouwfasen (13e tot 18e eeuw).  De onderkant is gebouwd met plaatselijk gedolven ijzerzandsteen 
en de monumentale toren met kalkzandsteen.  De spits van de toren werd na een blikseminslag met brand in 
1860 vervangen door een stomp dak.   
Na nog even de oude pastorij bewonderd te hebben, stapten wij op aanwijzing van onze leden Dolf en zijn 
broer Luc –die deze interessante wandeling perfect voorbereid hadden– naar het knooppunt 62 en vandaar 
naar punt 63.  Dat vergde wel enige inspanning van onze (voor het merendeel toch) reeds wat stramme 
knoken; want vanaf de “Weg beneden de Wijngaard” was het klimmen geblazen naar de top van de 
Wijngaardberg. 
Maar met wat een prachtig uitzicht werden wij beloond voor de geleverde inspanning!  Zelfs de gebouwen van  
IMEC in Heverlee konden wij zien van op het plateautje boven de wijngaarden.  Het was ook de perfecte plaats 
voor onze groepsfoto.  

 
 

Na nog een primitieve trap getrotseerd te hebben, bevonden wij ons aan de wijnmuur of “stenen muur”, 1546 
m lang, 1,70 m breed en opgetrokken in steenschollen afkomstig van de hier alomtegenwoordige 
ijzerzandsteen.  Destijds gebouwd om de wijngaarden te beschermen tegen de noorderwind is het nu een 
beschermd monument.   
Afdalend langs de boomgaarden en het aansluitend natuurgebied moest er terug naar boven geklommen 
worden naar het monumentale Christusbeeld.  Tot 1914 stond op dezelfde plaats een houten windmolen, 
afgebroken door Belgische soldaten, uit vrees dat de Duitsers het bouwsel zouden gebruiken als uitkijktoren.  
Wat verder zagen wij in een tuin een mini replica van die molen. 
Het was een enigszins kortere wandeling (4 km) dan gewoonlijk maar ruimschoots goedgemaakt door de 



 

moeilijkheidsgraad.  Op de toeristische dienst van de gemeente Rotselaar kan men terecht voor alle verdere 
informatie over het merkwaardige oord dat wij bezocht hebben.  
Op het terras van het dorpscafé de “QV” genoten wij nog een poosje na van deze mooie wandeling 
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    

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

    
 

 
 


