
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 20 oktober 2016 Te Wijgmaal 
Afstand : 5,4 km Samenkomst : café ‘t Werrek 
Aantal deelnemers : 23 Het weer : Bewolkt en regenachtig, 13 gr. 

 
Voor deze herfstmaand hadden wij onze 5 km wandeling in Wijgmaal gepland.  Vroegere deelgemeente van 
Herent maar sinds de fusie bij Leuven gevoegd.  Van aan het café “'t Werrek” in de St-Adrianusstraat 
vertrokken wij langs de Achtmeistraat tot aan het Watermolenpad waar wij rechts insloegen tot aan de 
Stationsstraat.   

 
Vooraleer links in te slaan naar de zogenaamde Privaatweg konden wij van 
op afstand een blik werpen op toren van de Fabrieken van Remy.  Dat 
monumentale gebouw werd gesticht door Edouard Remy in 1885 en stond 
ooit op zowel architecturaal vlak, als op dat van uitrusting en producten 
aan de spits op de wereldtop.  Wie heeft er vroeger nooit het stijfsel van 
Remy gebruikt om de muren te behangen?   
 
Aan de Rudolf Steinerschool of “De Zonnewijzer” waren wij getuige van een 
praktische les in smeedwerk.  Niet alleen de jongens- maar ook de 
meisjesleerlingen hanteerden kundig de smeedhamer. Daarna namen wij 
opnieuw het Watermolenpad maar nu 

naar rechts om vervolgens langs de Pastoor Bellonstraat aan 
Wijgmaalbroek te komen.  We volgden deze kalme straat die na een 
versmalling overging naar een landweg dwars door het  natuurgebiedje –
eveneens– Wijgmaalbroek genaamd.  Daarbij belangstellend aangestaard 
door een kudde koeien met flinke stier en al.   

 
Aan een kleine lus gekomen, bevonden wij ons plots op Langebos; een 
ronde kasseiweg die men op deze plaats niet direct zou verwachten.  Hier 
waanden wij ons even op de echte boerenbuiten.  Ondertussen was het 
flink beginnen regenen.  Na op het einde van Langebos de Baron 
Descampslaan ingeslagen te hebben, stapten wij tot aan “De Spar”en de 
Kroonstraat die ons naar de H. Wittebolsstraat leidde.   

 
Na, met de paraplu's in de aanslag , een paar honderd meter al babbelend 
gestapt te hebben, moesten wij even opmerkzaam zijn om het discrete 
wegje in te slaan met de ronkende naam Remy Alloingstraat.  De 
onderwijzer en dichter uit de eerste helft van de 20e eeuw, ook 
'Meesteremy' genaamd, die ook de eerste wereldoorlog overleefde als 
krijgsgevangene, was indertijd nochtans een bekend figuur in de streek.  
 
In ganzenpas het voornoemde verbindingswegje volgend, stonden wij plots 
voor het nieuwe rust- en verzorgingstehuis “Het Broek”.  Het geheel zag er 
modern, nogal uitnodigend en duur uit.  
 

Even in gedachten verzonken, stapten wij verder voorbij de in baksteen opgetrokken St. Hadrianuskerk, tot aan 
het café “'t Werrek”; ons gelegenheidslokaal voor deze dag.  



 

 
Ondanks de regenbui was het toch nog een leuke wandeling geweest.  Op naar de volgende 5 km in Heverlee, 
op de 17e november. 
 
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    

 
 
 

 
 
 

 
 

 


