
WANDELCLUB KOMPAS                 OKRA SPORT                    LEUVEN CENTRUM 
 
Verslag W9 van 4 februari 2013 in Kessel-Lo. 
 
Planning: Lucien en Frans. Voorbereiding: Denise, Jessie, Tina en Johan.      
Leiding: Denise. 
 
Samenkomst aan de parking van het zwembad in Kessel-Lo, Stadionlaan om 14u. 
Weer: zwaar bewolkt met regenbuien; 9°; weinig wind. 
Deelnemers: 18. 
 
Lucien had de zon besteld maar vergat de juiste tijdszone op te geven waar de zon om 14u 
moest schijnen, dus vertrokken we met regen langs het voet- en fietspad aan de Rerum-
Novarumlaan dat ons onder het kerkhof door leidde en sinds kort doorloopt tot aan het 
Wimmershofpad langs de CM gebouwen. Vandaar links de Platte-Lostraat in en dan rechtsaf 
langs het Wimmershof en even de Kapellekensweg in om direct linksaf de Kamperfoelieweg 
te nemen die overgaat in de Bovenloweg. Dit ging bergop maar met een prachtig uitzicht over 
het noordelijk deel van Leuven en bij klaar weer zelfs tot op de Sint Romboutstoren in 
Mechelen. We bleven stijgen tot aan de kerk van Bovenlo op de Heidebergstraat. Ondertussen 
was de regen opgehouden. Aan het rondpuntje daar de Loweg oversteken en het 
Heidebloempad nemen. Aan de Langelostraat even rechts gaan en dan links de slijkerige 
Vertommensberg nemen tot aan de Pimberg welke overgaat in de Pellenbergstraat. Voor het 
huis nr. 170 rechts de veldweg nemen terug bergop tot aan de Paters Oblaten. Daar links 
afdalen (Tiggelpad door de modder!) langs de Sint-Martinusberg en de Predikherenberg 
(langs het Clarissenklooster) tot aan de Grensstraat. Dan de Trolieberg en de Koetsweg 
oversteken en rechts de Romain Rollandstraat nemen. De Platte-Lostraat oversteken en de A. 
Dejonghestraat inslaan. Via een lus langs het hockeystadion kwamen we aan de Jan 
Vranckxweg en zo via de D. Mellaertsstraat tot aan de achterkant van het zwembad waar 
Lucien ons stond op te wachten voor een (stevige) pint. Mijn stappenteller gaf 8,5 km aan. 
 
Tina 
 

 



 
 
 
 

 
 

Hier is de foto genomen. 


