
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op  1 augustus 2016 Te  Wakkerzeel 
Afstand :  9 km Samenkomst :  aan de kerk 
Aantal deelnemers : 21 Het weer : licht bewolk, 22 gr. 

 
Wakkerzeel is een deelgemeente van Haacht en de landelijke rust zelve. Dat zal tijdens het jaarlijkse Rock- 
Werchter festival wel even anders zijn.   
 
De plaats van samenkomst was aan de geklasseerde Sint-Hubertus kerk.  Om 14u stipt stapten wij met ons 
groepje over de authentieke Vlaamse kasseien van de Pastoriestraat in richting van de Voordestraat.  Onze 
wandeling volgde voor een gedeelte de Kunstdorp-wandeling.  
  
Behalve wat fietsers kwamen wij geen mens tegen op deze stille landwegen.  Wat ons opviel -en tevens een 
onderwerp van gesprek- was de droevige staat van de gewassen op de eerder deze zomer ondergelopen 
velden.  
 
Ter hoogte van de Vinkstraat verlieten wij de aangeduide wandeling en sloegen de Caubergstraat in.  Aan de 
hoeve en tevens brouwerij “Hof ten Dormaal” werd er even gepauzeerd om onze meegebrachte flesjes water 
aan te spreken.  Daar ter plaatse herinnerden een paar aangebrachte borden ons even aan de waanzin van de 
tweede wereldoorlog.  Wij bevonden ons namelijk op de KW-linie.  Getuige daarvan waren de bunkers die wij 
eerder tegengekomen waren.  Voor de oorlog werden die samen met de antitankgracht gebouwd om de 
Duitsers tegen te houden van Koningshooikt tot Waver.  De Duitsers waren blijkbaar onder de indruk want ze 
trokken er gewoon omheen. 

 
Onze weg vervol-
gend naar de Ka-
steeldreef kwamen 
wij aan de vaart 
Leuven–Mechelen.  
Een eindje de 
Vaartdijk volgend, 
was het oppassen 
geblazen voor de 
vele fietsers die, 
evenals wij, deze 
mooie dag uitgeko-
zen hadden voor 
een tochtje door 
de Brabantse 
natuur.  
 
Na nog een klein 
oponthoud aan het station van Hambos en de Onze-Lieve-Vrouw van Troostkapel, stapten wij, de Kapelleweg 
volgend, onverdroten verder in de richting van ons vertrekpunt.  Daar aangekomen werd het idyllisch 
dorpsbeeld nog versterkt door enkele petanquespelers naast de kerk.  Men kon zich wel ergens in Frankrijk 
wanen.  
  



 

Op het mooie terras van het eveneens tot de verbeelding sprekende oude café “ ’t Schuurke” praatten wij met 
zijn allen nog wat gezellig na over deze weer eens geslaagde wandeling en het mooie weer (die dag).  Want 
tijdens het schrijven van dit verslagje kletterde de regen tegen de ruiten.  Zowaar een echte Belgische zomer!   
 
Voor de volgende twee wandelingen gaan we naar Lubbeek. 
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    

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

    
 

 
 

Vinkstraat 


