
 

 
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 17 juli 2018 
Te : Werchter 

Samenkomst : Kerkplein 
Afstand : 5,7 km 

Aantal deelnemers : 13 
Weersomstandigheden : Mooi met 28 gr. 

 
Hoogzomer was het tijdens onze samenkomst op het Kerkplein te Werchter.  Verscheidene weken 
reeds leefden wij boven onze stand, althans wat het weer betrof.  Voor vele mensen was het te 
warm en voor anderen genieten geblazen.  Bij mijn weten was het reeds van 1976 geleden dat wij 
hier nog zo een zomer hadden.  Maar een mens past zich aan en went er aan.  Doch blijven duren?  
Dat kan natuurlijk niet.  
 

Het terras van het dorpscafé, met de toepasselijke naam “’t Deurp”, in de schaduw van de Sint-
Jan-Baptistkerk, zat dan ook reeds afgeladen vol met fietsers en wandelaars.  Binnen vonden we 
nog een plaatsje in afwachting van het vertrekuur van de voorziene kalme wandeling. 
 

Om 14 u stipt stapten wij langs de mooie barokkerk uit de 15-16e eeuw in de richting van de 
Walstraat en het Demerbroek.  Overal waar wij voorbijgingen was het ongelooflijk droog. Regen?  
Dat was reeds zo lang geleden dat een mens er naar ging verlangen.  Zoals ook de natuur.  De 
speelzone die wij op het Broek passeerden lag er kurkdroog bij.   
 

Aan Hoogland gekomen, draaiden wij de lommerrijke Hermansstraat in.  De Hogeweg staken wij 
over naar de Kleinstraat en volgden die tot aan de Processieweg.  Daarna volgde nog de Hamstraat 
en de rustige weg naar de Demer, Veerpond genaamd.   
 

Even verpoosden wij onze tocht en verbaasden wij ons over de aldaar groeiende Japanse 
duizendknoop.  De op riet gelijkende woekerplant, met zijn grote bladeren en stengels tot 3 meter 
hoog en evenredig wortelstel, is bijna niet uit te roeien en verovert stilaan hele streken in Europa 
en Amerika.  Die Japanners toch hé! 
 

 
 

Even verder bevonden wij ons reeds aan de zo genaamde Soldatenbrug over de Demer.  Wij staken 
over naar de linkeroever en volgden rustig de loop van het (nu wel laagstaande) water tot aan de 
samenvloeiing van de Demer met de Dijle. Wat ons opviel was dat het water van de Dijle, komende 
van Leuven, veel helderder was dan dat van de Demer.  



 

 

Eerst nog een groepsfoto aan de rustplaats “Werchter aan het Water” boven de Dijle en wij 
waren zeer content dat er een tafel voor ons was in het café.  Nog wat keuvelen tijdens het 
wachten op de lijnbus en deze wandeling zat er weer op.  Het was leuk geweest.  
Tot de volgende! 
 
Lucien 
 

  
De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, evenals de verslagen, 

terug te vinden op onze website www.okraleuvencentum.be. 
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