
Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 8 mei 2017 Te Haacht  
Afstand : 8,8 km Samenkomst : aan de kerk 
Aantal deelnemers : 20 Het weer : Bewolkt, 13 gr. 

 
Dit keer was de Markt van Haacht de plaats van onze 
samenkomst voor onze maandelijkse 9 km wandeling.  
  
Vanaf de trappen van de imposante Sint-Remigiuskerk 
vertrokken wij langs kalme, trage wegen, meer bepaald de 
Peltheide en Langerheide, in de richting van het 
Schoonbroek.  Dat is een klein maar mooi natuurgebied, 
beschermd door Natuurpunt.  Aan een open plek gekomen, 
zagen wij drie reeën die het zekere voor het onzekere namen 
en met een paar grote sprongen in een bosje verdwenen.  
Verder stappend langs de rustige straten kwamen wij langs 
de Beverdijk en de Vijfhoekweg aan de Binnenbeekweg.   

 
Vanaf daar was het niet ver meer tot aan de Dijleoever, waar 
onze wandelaars uitbundig begroet werden door een heuse 
herdershond.  Inderdaad, eenmaal op de oever gekomen, 
bevonden wij ons te midden van een flinke kudde schapen.  De 
bijhorende herder zag eruit zoals wij ons hem meestal 
voorstellen, met een flinke baard, muts , kniebroek, stok en 
vergezeld van een paar schotse collies.  De oever was door de 
schapen perfect onderhouden, ware het niet dat ze, overigens 
zoals wijzelf, een zichtbare hekel hebben aan netels.   
 
Met volle teugen genietend van de natuur rondom ons stapten 
wij verder langs de kronkelende Dijle.  Onderweg zagen wij nog 

enkele indrukwekkende schotse hooglander runderen.  Wat verder een grote perfect afgewerkte akker, 
waarschijnlijk voor het witloof, samen met asperges en het Haachtse bier, dé troef van Haacht.  
 
Aan de Hansbrugweg gekomen, verlieten wij de dijk en 
begaven ons terug in de richting van de kerktoren.  Voor de 
traditionele afsluiting van deze aangename namiddag 
hadden wij een caféetje gevonden met katangese roots.  De 
vriendelijke en behulpzame baas was in Katanga geboren en 
getogen.  Zeker bevestigd door de attributen en versieringen 
rondom ons.  Na een poosje was het weer tijd voor de lijnbus 
naar Leuven, waar onze leden gul gebruik van gemaakt 
hadden.  
  
Tot op de dagwandeling in Zonhoven-Houthalen of tot de 
volgende 9 km te Korbeek-Lo. 
 
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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