Korbeek-Dijle - Ruwaal
2/2009 & 9/2014

lengte
aard

6 à 7 km
100% veldwegen - prachtige holle wegen - zowel over het plateau als door de
dijlevallei
vertrek
St Bartholomeuskerk - Kerkstraat - Korbeek-Dijle
heenrit
E40 R. Leuven - afrit Bertem - rechts N3 R. Bertem/Leuven - aan rotonde 1e afslag
- aan de autostrade rechts en onder de autostrade (Blokkenstraat) - schuin links
volgen - op het einde rechts en links volgen tot aan de kerk (beperkt aantal
parkeerplaatsen) ev. rechtdoor voorbij de kerk in de straat parkeren
GPS
Korbeek-Dijle - Korbeekse Kerkstraat
wijzers
geen borden meer - deze lus loopt langs de knooppunten: 516 - 517 - 518 - 510 511 - 512 - 514 - 515 - 516
kaart
in dit document
commentaar uitzonderlijk mooie wandeling - modder na regenperiode
bronvermelding http://www.toerismevlaamsbrabant.be/wandelen/ruwaalwandeling/index.jsp

Route
<Neoromaanse Sint-Bartholomeuskerk van Korbeek-Dijle met retabel uit 1522>
1. vanaf het kerkpleintje volgen we de Kerkstraat in de richting van Overijse. Aan de
Bleyenberghoeve nemen we rechts, om vervolgens de Nijvelsebaan te dwarsen en de
Grote Hollestraat flink stijgend te volgen. Boven gekomen zijn er kasseien <waar de
Kleine de Grote Hollestraat vervoegt een mooi vergezicht over het plateau>
2. rechtdoor richting 517 en de weg wordt opnieuw hol <kasseien>
3. bij de volgende Y-wegsplitsing (517) schuin links/rechtdoor ( 518) <kasseien>
<glooiend plateau - geen huis of boerderij te bekennen>
4. na 1,5 km bij een tweesprong (518) links ( 510) over het Korbeekveld. Na  500 m
een splitsing (510) en schuin links afbuigen ( 511) en wat verder 90° naar links
meevolgen <mooie holle wegen>
5. bij het begin van de kasseiweg (511) nemen we scherp rechts klimmend ( 512)
<holle weg en verder mooi vergezicht met de kerktoren van Korbeek-Dijle>
6. boven, aan een T-kruispunt slaan linksaf ( 512) opnieuw in een holle weg. Bijna op
het einde van de weg, waar die naar rechts afbuigt, bevinden zich een paar
hoevegebouwen. De kasseiweg waarover we wandelen heet Begijnhof
7. aan de Nijvelsebaan (512) volgen we deze enkele tientallen meter naar links ( 514)
om tussen een hoevetje en de firma Moeys rechts een voetpad in te slaan ( 514).
Na de afrastering van Moeys rechtdoor houden. Even verder wandelen we naast het
Ruwaalbeekje <de Ruwaalbeek heette immers oorspronkelijk Kortebeek, waarvan dan
de dorpsnaam zou afgeleid zijn>
8. aan knooppunt 514 slaan we linksaf ( . 515) tot aan de Stationsstraat. We dwarsen
deze straat (aan de rechterkant de brug over de Dijle) en rechtdoor (  519) - of ga
links rechtstreeks naar de kerk
9. de eerstvolgende weg links inslaan ( 519). Aan een T-kruispunt wandelen we
rechtdoor (niet meer richting 519 volgen) en slaan vervolgens linksaf om de Kerkstraat
te bereiken

KorbeekDijle_Ruwaal

KorbeekDijle_Ruwaal

