
WANDELCLUB KOMPAS                    OKRA SPORT               OKRA  LEUVEN CENTRUM 
 
Verslag van de wandeling op 8juni 2013                                 Te Bertem 
             
              Bijeenkomst : Café d’Aa Boan 
 
Aantal Deelnemers:  13                                                                                   Wandelafstand ; 9,3 km 
 
Het weer:  27 gr. mooi en zonnig   
 
 
Tijdens de zomermaanden kiezen wij zoveel mogelijk voor schaduwrijke wandelingen, gelukkig 
maar !  Het was schitterend weer.  Meer dan welkom na het koude voorseizoen van dit jaar.  Maar 
een volledige wandeling in het open veld zou net iets te veel van het goede geweest zijn. 
 
Met 13 senioren vertrokken wij aan het café “D'Aa Boan” in de richting van de Koeheide.  Dit 
landschap mag men terecht uniek noemen voor deze streken : prachtige graslanden die je doen 
dromen , omzoomd met houtkanten en mystieke holle wegen .   
 
Even verder zochten wij de koelte op van het zeer oude Bertembos, weliswaar met de nodige 
hellingen.  Maar geen nood ; onze kloeke senioren stapten gezwind langs de uitnodigende 
boswegen tot aan de watertoren, waar de meegebrachte flesjes water even aangesproken werden. 
 

 
 

Met de Zwanenberg aan onze linkerzijde ging het bergafwaarts tot aan de  Bosstraat.  Even rechts af, 
alvorens de straat over te steken in de richting van het Grevensbos. Samen met het Bertembos zijn 
beiden nog 195ha groot en een overblijfsel van het Kolenwoud, dat zich in vroeger tijden uitstrekte 
van Brabant tot Picardië.    
 
Langs het speelbos, 't Vossenhol genaamd, kwamen wij aan het radarstation van Belgocontrol.  Nog 
even konden we genieten van het prachtige landschap en toen was het tijd om weer af te dalen tot 
aan de Oude Baan, waar de “Patron” ons op onze wenken bediende op het terras, uiteraard; in de 



schaduw. 
 
Iedereen was tevreden! 
 
Tot op 18 juli in Lubbeek en volgende maand in Tildonk? 
 
Lucien                   
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Vergeet ook niet naar de foto’s te zien alsook details van deze en de vorige 
wandelingen op onze website : www.okraleuvencentrum.be 


