
WAW-tocht Schulen – Diest 

Het is een tijdje geleden dat we nog een groepstocht – een WAW-tocht – organiseerden.  En de 

WAW-tochten die we uitstippelden in juli en augustus, waren voor nogal wat van onze vaste 

WAW’ers net wat té lang.  Had natuurlijk alles te maken met de Covid 19-Challenge, de 2 x 50 km, die 

we wandelden als surrogaat voor de Dodentocht.  Dan kwam de reis naar Oostenrijk ertussen, die 

ook veel voorbereiding vergde.  De 17 deelnemers zullen graag getuigen dat dit zonder twijfel één 

van de mooiste wandelvakanties ooit is geworden.  Herkansing in 2022 : dan boekten we weer in 

Alpenresidenz Viktoria, ons 4*** hotel in Neustift. 

Maar nu is er dus weer wat tijd vrij gekomen om een tocht uit te stippelen die iedereen qua afstand 

aankan.  Naar corona toe kunnen we melden dat we, bij meer dan 20 inschrijvingen, we in 2 groepen 

zullen wandelen, met tussen beide groepen een goeie 100 m ruimte.   

We verzamelen volgende week zaterdag, 19 september tegen 08.00 uur aan het station van Diest.  

Neem de tunnel en ga naar het perron van Spoor 2.  We nemen de trein van 08.06 uur richting 

Hasselt en stappen 7 minuten later uit in Schulen.  Een ticket boek je zelf via de site van de NMBS en 

dit kost je € 2,50.   

Niettegenstaande we een vrij bekend wandelgebied doorkruisen, zullen er toch heel wat km worden 

bewandeld over paden waar je nooit eerder was !  Onderweg maken we ook even een koppeling 

naar onze Zelemse CoronaRingen, die vanaf 19 september kunnen worden bewandeld.  Vanaf het 

station van Schulen trekken we naar het gigantische natuurgebied rond het Schulens Meer, waar het 

nu verzamelen geblazen is voor heel wat trekvogels.  Aanvankelijk wandelen we door het 

buitenbekken, om dan naar de boorden van het meer toe te wandelen.  Na goed 8 km komen we toe 

aan de prachtig gelegen Brasserie ’t Vloot : tijd voor de koffie, met zicht op zee ! (8,5 km) 

Langs de boord van de Demer gaat het dan richting west.  We komen langs de plek waar de Gete zich 

overgeeft in de armen van de Demer en wat verderop zien we de Velpe uitmonden in de “Donkere 

Rivier”.  Volgt dan de doorsteek van het Halens Broek, een plek waar wellicht nog maar weinig van 

onze wandelaars ooit waren.  Langs de oever van de Demer kijken we uit over natuur-rijk, verestild, 

broekgebied.  We steken de Demer over en vinden hier de pijlen van één van onze Zelemse 

CoronaRingen.  We volgen die langs het Zwart Water, gaan onder de E314 door en trekken  naar het 

prachtige beukenbos boven het Klooster Sint Jansberg.  Tussen een dubbele rij wilde kastanjebomen 

komen we op verhard en dalen we af tot aan de kerk van Zelem.  Daar wacht ons in Brasserie Huize 

Nassau een tweede stop.  (16,5 km) 

Het laatste schuifje van deze WAW-tocht is meteen het meest verrassende.  Na de stop in Zelem 

verlaten we dorpskern en wandelen we naar de fraaie, witgekalkte vierkantshoeve die in de serie 

“Wij Heren van Zichem” als decor diende voor de Donkelhoeve van de norse Boer Coene.  Door de 

fruitgaarden van het Sint Jansbergklooster dalen we via Hoeve Eksterhof af naar het Rotbroek.  En 

daar vinden we een stukje wandelparadijs waar nóóit eerder  ook maar iemand van ons wandelde !   

We volgen de oever van de Zwarte Beek, met links uitzicht op onaangeroerd broekgebied.  Zo komen 

we aan de nagelnieuwe wandelbrug, de zo lang verwachte brug over het Zwart Water, waardoor het 

Webbekoms Broek kan gekoppeld worden met het bosgebied van Hees.  Na de brug komen we in 

weidegebied, met links van ons de Demer.  Die steken we aan het sluizencomplex over en zo komen 

we op de vroegere spoorwegsite die we volgen door het natuurgebied Webbekoms Broek.  We 



nemen de fietsbrug, aan de rand van Diest en gaan nog even op zoek naar Fort Leopold, kwestie van 

toch één “bergopske” in het parcours te kunnen opnemen.  Op weg naar die versterkte vesting 

vinden we nóg een wegje dat nooit eerder werd bewandeld.  We wandelen nog rond het 

verwaarloosde militaire bolwerk dat ooit werd opgetrokken om weerstand te bieden aan de 

oprukkende Hollandse legers en dalen dan scherp af naar het Station van Diest.  Daar kunnen we 

afsluiten met een verdiende pint op het Beach-terras van Wim’s Pub. (26 km)  

Niet ver van huis, maar wel een heuse aanrader.  Ben ook jij er bij, volgende week !? 

 


