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Holle wegen in en rond het Meerdaalwoud
Praktische gegevens
LENGTE: 16 km
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 32 (1:50.000)
VERTREKPUNT: Op het Sint-Jorisplein in Sint-Joris-Weert in Vlaams-Brabant

Het Meerdaalwoud is met zijn 2000 ha een grote groene long ten zuiden van Leuven. Wij houden ons op deze wandeling
bezig met het rustige zuidelijk deel van het bos, langs de provinciegrens van Vlaams en Waals Brabant. We vinden hier een
schat aan kleine paadjes door het bos. Verdwalen is hier nog goed mogelijk.
Na 5 kilometer door het bos loopt het tweede deel van de wandeling over prachtige holle wegen tussen de akkers. We dalen
vervolgens af naar Pécrot en volgen enkele kilometers de spoorlijn Leuven-Ottignies. Het laatste deel langs deze spoorlijn
loopt over een verborgen en zeer drassig pad, dat door vijverwater overspoeld wordt. Bovendien wordt dit pad in het goede
seizoen ingepalmd door netels en distels. Onderschat deze passage niet en voorzien waterdichte schoenen, een lange broek
en eventueel wandelstokken om je een weg te banen.
De wandeling eindigt met een laatste doortocht van het Meerdaalwoud, over minder evidente paden.
Beschrijving
Verlaat het Sint-Jorisplein, steek de Leuvensestraat over en ga de Speelbergstraat op. Ga bij de splitsing rechtdoor. Sla op
het einde van het straatje linksaf het bos in over een pad dat snel hol wordt. Volg het pad tot op een asfaltwegje. Even naar
rechts over dit wegje maar neem snel het eerste pad links. Ga rechtdoor en volg het pad tot op een brede bosweg. Linksaf. Je
loopt langs een scoutsheem en je volgt de weg tot op een rechtlijnige dreef. Heel even naar rechts over de dreef en dan
linksaf in een mooi bospad. Op een kruispunt ga je rechtdoor over een smal spoor. Dat spoor brengt je op een ander bospad
dat je naar rechts neemt. Op een brede bosweg ga je naar rechts maar vrijwel onmiddellijk verlaat je de bosweg naar links:
er vertrekken hier twee paden en jij neemt het rechtse pad. Dit weinig gebruikte pad stijgt, loopt door begroeiing en langs
een naaldbos rechts van het pad. Bij het einde van het naaldbos draai je mee naar rechts en wat verder bocht je naar links.
Je komt uit op een veel gebruikt pad. Volg dit pad naar links en ga op het volgende kruispunt rechtdoor. Dit pad brengt je op
een dreef. Steek de dreef over. Aan de overkant bocht je met het pad mee naar links en je duikt in een hol pad. Let goed op:
na een kort gedeelte tussen bemoste stenen moet je het holle pad verlaten en links een zijpad opgaan. Dit pad loopt in de
flank van de heuvel en daalt af naar een kruispunt van paden beneden in een valleitje. Steek het kruispunt over en neem
een stijgend pad. Je komt voor een terreininzinking op een ander pad dat je naar links neemt. De volgende bosweg steek je
over en je gaat een smal pad op. Dit pad beschrijft enkele grote bochten door het bos, je let niet op zijpaden en je komt na
een kleine kilometer uit op een dreef. Steek de dreef schuinrechts over en neem een volgend bospad. Ook de volgende dreef
steek je over en je gaat nu een hol pad in. Bij het einde van het hol gedeelte daal je verder naar links af naar een vallei.
Beneden in de beekvallei krioelt het van de paden maar jij slaat voor de beek rechtsaf. Blijf rechtdoor gaan, je komt zo
tussen de huizen van het gehucht Le Wez en je volgt het straatje rechtdoor. Je let niet op zijstraatjes en je komt uit bij een
pleintje op de hoofdweg door het gehucht. Je volgt deze hoofweg naar links, aan de linkerkant van de weg is er een
voetpaadje. Na 200 meter verlaat je de rijweg en je slaat rechtsaf.
Je volgt de Rue de la Cortaie slechts enkele meters want links van een paar glascontainers ga je een weg op die al snel
verandert in een prachtige holle weg. Na 750 meter kom je uit de holle weg op een kruispunt. Rechtsaf en enkele meters
draai je met de veldweg mee naar links. De weg loopt over een plateau en wordt dan hol en met kasseien verhard. Na een
passage door een bosje sla je op een splitsing linksaf in een brede zandweg. Wat verder op een kruispunt rechtdoor, alweer
een holle weg in. Na een gedeelt door bos stijg je rechtdoor over de akkers. Het pad eindigt op een brede veldweg. Neem
deze weg naar rechts. Ook deze weg wordt na een tijdje hol en verhard met kasseien. De weg eindigt op een straat dichtbij
de kerk van het gehucht Nethen. In Nethen vind je een taverne, in de Rue Joseph Maisin, op een halve kilometer van de
kerk. Voor de wandelroute ga je echter niet tot aan de kerk, maar sla je op de straat scherp naar links in een graspad tussen
weiden. Dit pad wordt snel hol, loopt langs een bosrand en eindigt na meer dan een kilometer op een kruispunt tussen akkers
en weiden.
Sla hier rechtsaf in een weg langs de bosrand. Bij de eerste gelegenheid, 170 meter verder, verlaat je de weg langs de
bosrand en je slaat linksaf het naaldbos in. De weg steekt een grasstrook over en loopt dan weer door bos. Net voor de weg
het bos uitloopt sla je rechtsaf in een bospad. Al snel loop je langs een omheining en tussen pluimvee. Je neemt links een pad
langs de bosrand dat afdaalt naar Pécrot. Rechtsaf door het dorp. Op het kruispunt kan je even naar links, bij de overweg kan
je op een stenen muurtje even uitrusten en het rustige dorp gadeslaan, maar de wandeling laat de treinhalte liks liggen en
volgt rechtdoor de Rue de Pécrot. Wat verder sla je linksaf in de Rue de la Marbaise. Voorbij de huizen daal je af over een
steenslagweg. Een spoorwegovergang laat je links liggen en je gaat rechtdoor in een weg die tussen de spoorweg en een
grote akker loopt. Bij het einde van de akker zwaai je even naar de vriendelijke mensen van het droomhuis en je volgt de
verharde weg tot op een asfaltwegje. Linksaf over dit asfaltwegje en even verder linksaf, in een doodlopend wegje. Net voor
de spoorweg sla je rechtsaf. Als je even zoekt, vind je hier een fijn pad dat door zeer drassig gebied vlak langs de spoorweg
loopt. Op het einde steekt het pad een beek over en eindigt in de Rue de Weert Saint Georges. Je steekt deze straat over en
je gaat de Molenstraat in, langs Molens Vanden Bempt.
Je laat de Kleinstraat rechts liggen en tegenover nummer 36 neem je een smalle voetweg aan de rechterkant van de straat.
Deze loopt tussen afsluitingen en langs achtertuinen. Als het pad gebetonneerd wordt, moet je zeer goed uitkijken naar een
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boomwortelpad dat links het bos ingaat, dat pad moet je nemen. Het weinig gebruikte pad brengt je op een brede bosweg.
Rechtsaf en 50 wandelpassen verder sla je linksaf in een weinig gebruikt bospad. Het pad wordt even onduidelijk, maakt een
bocht naar rechts en wordt dan weer duidelijk zichtbaar. Het pad eindigt op een asfaltweg. Linksaf. Op het kruispunt ga je
even rechtdoor de kasseiweg op en je zoekt snel naar een discreet bospad links. Dit pad steekt een breder bospad over. Waar
een pad van links komt, begint ons pad aan de afdaling naar Sint-Joris- Weert.
Google kaart

©2011 Google Kaartgegevens ©2011 Google -

www.wandelen.ssr.be

19/06/2011 17:09

