
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 16 januari 2014 Te Kessel-lo en Heverlee 
Afstand : 6,4 km Samenkomst : op het Martelarenplein 
Aantal deelnemers : 25 Het weer : Bewolkt en regenachtig, 9 gr. 

 
Ondanks de voorspelde regen , waren wij met 25 wandelaars op de afspraak op het Martelarenplein te Leuven. 
Deze tijd van het jaar kiezen wij traditioneel voor een wandeling in de buurt. Dit jaar echter geen sneeuw- en 
ijstoestanden, maar een ongewoon zachte winter, wel met de nodige regen .  Wij startten onze wandeling met 
de tunnel onder de spoorweg te nemen .  Daarna beklommen wij de monumentale trap naar de Martelaren-
laan. 
Bovengekomen hadden onze senioren een goed zicht op de nieuwe gebouwen en bruggen.  Het geheel  is 
geslaagd te noemen.  Langs de Ernest Solvay- , de Jozef Wautersstraat en vervolgens de Spaarstraat kwamen 
wij aan de Koning Albertlaan. Vervolgens stapten wij -nog steeds met de paraplu's in de aanslag- in de richting 
van het Michottepark;  een groene oase.  Na aan de verkeerslichten de drukke Tiensesteenweg overgestoken te 
zijn, begaven wij ons langs een wirwar van straten en steegjes , in de richting van de Spaanse Burchtlaan. 

 
Eenmaal op de voetgangers- en fietsbrug over de HST lijn Brussel- Luik, hield het op met regenen en zagen wij 
recht voor ons de Molenbeekvallei ; met de liefelijke Abdij van 't Park.  Deze Norbertijnerabdij - met de 
bijhorende velden- opgericht in 1129 in opdracht van Godfried met de Baard, tevens Graaf van Leuven, is een 
verademing voor  deze verstedelijkte omgeving. Wij vervolgden onze weg langs de Abdijweg om rechts de 
Tivolistraat te nemen. Met de Philipssite links van ons, namen wij de andere brug over de spoorweg en na de 
Bierbeekstraat bevonden wij ons plots aan de drukke Tiensepoort. Via de Tiensevest tenslotte, kwamen wij 
terug aan het station. De wandeling was wel wat langer uitgevallen dan gepland.  
Het was tijd dat we wat konden rusten en iets drinken, wat we dan ook graag deden! Ondertussen scheen er 
zowaar een waterzonnetje. 
 
Tot de volgende keer! 
Lucien 
 



 

 

De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, 
evenals de verslagen, terug te vinden op onze website www.okraleuvencentrum.be    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


