
Demer- en Dijle-wandeling 

Rotselaar - Wakkerzeel - Werchter  

• Bewegwijzering: zeshoekige bordjes - rode kleur  
• Vertrekpunt: natuur-en recreatiedomein Ter Heide, Vakenstraat 18, Rotselaar  
• Ruime parkeermogelijkheid aan de polyvalente hal 'De Meander', Vakenstraat 18  
• Andere mogelijke vertrekplaatsen:  

    - Kerk Rotselaar-Centrum 
    - Kerk Wakkerzeel 
    - Kerk Werchter 
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KORTE-AFSTAND WANDELING 
Afstand: 11km  

We vertrekken aan de plas van Rotselaar, in het 30 ha groot domein Ter Heide. Tijdens de 
zomermaanden kan je hier zwemmen of zonnen op de ligweide of het zandstrand. Surfers vinden er een 
geschikte oefenplaats om het plankzeilen onder de knie te krijgen. Vissers kunnen hun lijn kunnen 
uitgooien, maar ook natuurliefhebbers komen hier aan hun trekken. De Plas is een geschikte rustplaats 
voor trekvogels. Vanuit een vogelkijkhut kan je ze rustig observeren Rond het meer werd een fiets- en 
wandelpad aangelegd om optimaal van de natuur te kunnen genieten.  

We verlaten het domein in noordelijke richting en volgen links de Steenweg op Gelrode gedurende 600 
meter. We slaan links af en vanaf hier verloopt de wandeling meestal over onverharde veldwegen en kan 
je kennis maken met het landelijk karakter van Rotselaar en Werchter. De Demer en de Dijle die in 
Werchter samenvloeien, zullen je een tijdje begeleiden. Langs bossen, weiden en beemden komen we in 
Rotselaar dorp.  

De Norbertijnenpastorie uit 1631, de neogotische Sint-Pieterskerk heropgebouwd in 1846 en de vroegere 
brouwerij Mena zijn er de opvallendste gebouwen.  

Op het dak van het gemeentehuis zie je een windwijzer in de vorm van een heks op haar bezemsteel. 
Deze heks, symbool van het Harzgebergte in Duitsland, is een geschenk van de stad Bad Gandersheim , 
met wie Rotselaar officieel verzusterd is. Op het Dorpsplein naast het postgebouw, nemen we een klein 
voetpaadje. Wandelend in een vruchtbaar akkerlandschap komen we aan de Dijle en de watermolen Van 
Doren.  

Vanaf de 16e eeuw werd dit molencomplex herhaaldelijk uitgebreid en gerestaureerd. Al deze bouwfasen 
bleven bewaard, zodat het gebouw thans een indrukwekkend overzicht biedt van zijn archeologisch en 
industrieel verleden. Er werd een nieuwe turbine geplaatst, zodat er thans opnieuw elektriciteit kan 
worden opgewekt.  

Langs de Achterheidestraat, een veldweg op de Dijleoevers en een idyllische weg, omzoomd door 
knotwilgen, wandelen we naar Wakkerzeel . Het fraaie kerkje van Wakkerzeel, mooi ingeplant in het 
groene landschap, blijft steeds onze blikvanger. De kerk die in 1742 afbrandde, werd vervangen door 
een kerk met gotische toren in combinatie met een sierlijke gevel in barokstijl. De kerk is toegewijd aan 
Sint-Hubertus en is beschermd sedert 1962, evenals het ongemeen rijk interieur.  

We vervolgen onze tocht via een voetpad tussen de woningen links van de kerk. In een aangenaam 
kader van velden en bossen bereiken we Werchter. De Sint-Jan-De-Doperkerk uit 1439, herhaaldelijk 
heropgebouwd en voorzien van een opmerkelijk fraaie peerspits, domineert er de dorpskom . Dit 
Vlaams-Brabants dorpje is bekend om zijn rockfestival. De festivalweide ligt links van onze wandelweg 
rustig te wachten op de 100.000 bezoekers tijdens het eerste weekend van juli.  

Aan de verkeerslichten steken we via het zebrapad de rijweg over en wandelen naar de kleine, ijzeren 
brug aan de samenvloeiing van Demer en Dijle. We volgen nu op de linkeroever de Demer 
stroomopwaarts. Onderweg komen we voorbij een paar oude meanders, overgebleven na een 
rechttrekking van de Demer en zien we ook vanop een brugje de monding van de Winge. Aan de 
Soldatenbrug, begin van de jaren '50 aangelegd door Belgische geniesoldaten, volgen we rechts het 

 



Meanderspad. Deze weg door een populierenbos leidt ons naar het vertrekpunt van de wandeling.  

LANGE-AFSTANDSWANDELING 
Afstand: 18 of 21km  

Deze wandeling is een combinatie van de Demer-en Dijlewandeling met de Meanderswandeling. 
Vertrek: natuur-en recreatiedomein Ter Heide-Vakenstraat.  

We volgen eerst de bordjes van de Demer-en Dijlewandeling. Na 10 kilometer stappen, ter hoogte van 
de Soldatenbrug over de Demer, volgen we de bordjes van de Meanderswandeling langs de Demer 
stroomopwaarts. Absoluut rustige wegen leiden ons terug naar het vertrekpunt.  

WANDELTIPS BIJ DE DEMER-EN DIJLEWANDELING  

Een zeer mooie, gevarieerde wandeling in een landelijke omgeving. Velden, weiden en bossen, enkele 
historische gebouwen en de kronkelende Demer-en Dijleboorden, maken van deze wandeling een echte 
aanrader.  

In de omgeving van de plas, eindpunt van de wandeling, liggen enkele eet-en drankgelegenheden. 
Daarenboven liggen mooi verspreid over de wandeling, voldoende rustpunten onder de vorm van een 
gezellig café of taverne. In de meeste van deze horecazaken, vind je folders en informatie over andere 
wandelingen en fietsroutes.  

De watermolen van Rotselaar op de Dijle kan bezocht worden. Afspraak voor een rondleiding tel. 016/ 
44 84 35.  

Deze wandeling is een natuurwandeling. Bijgevolg kan het bij nat weer op sommige plaatsen modderig 
zijn. Het is dan ook aangewezen, zeker bij slecht weer, om waterdicht schoeisel aan te trekken.  

In de herfst, winter en lente straalt de omgeving van de plas een weldoende rust uit. Wanneer je komt 
wandelen tijdens de zomermaanden, breng dan je zwempak mee. Het water en het zandstrand nodigen 
uit voor een frisse duik en zonnebad.  

•  Blijf op de gemarkeerde paden.  

•  Laat geen afval achter.  

•  Respecteer de natuur.  

•  Houd honden aan de leiband.  

Deze wandelfolder is in 2000 uitgegeven door het gemeentebestuur van Rotselaar. Wandelfolders en 
toeristische informatie: Toeristische Infodienst gemeentehuis tel. 016/ 44 14 40 - 44 14 52 - 44 14 56 - 
fax. 016/ 44 14 79. Folders eveneens te verkrijgen in de meeste tavernen en cafés van de gemeente. 
Verantwoordelijke uitgever: Fons Van Aerschot, schepen van toerisme en leefmilieu.  

  

 


