
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 20 maart 2014 Te Leuven 
Afstand : 4,3 km Samenkomst : Joris Helleputteplein 
Aantal deelnemers : 18 Het weer : 20 gr. en mooi 

 
Op deze onverwacht mooie en vroege lentedag kwamen wij samen op het J. Helleputteplein om een 
stadswandeling te doen.  Meer bepaald de route van de fotozoektocht van vorige zomer, die wij hadden  
samengesteld op vraag van OKRA Oost-Brabant.   
Na een poosje heerlijk vertoefd te hebben op het druk bezette terras van het 'Wereldcafé' vertrokken wij om 14 u 
voor deze interessante wandeling door onze mooie stad. 
Via de O.L.Vrouwstraat, de Wiering– en een stukje Brusselsestraat stapten wij de Predikherenstraat in.  De 
gekasseide verbindingsweg, tussen de Brusselsestraat en het verdwenen Predikherenklooster, heeft nog steeds  
een zekere charme door de prachtige huizen en het huidige Kloosterhotel.  
In de Sint Annastraat kregen wij een mooi zicht op de O.L.Vrouwkerk.  Op het einde van het straatje, sloegen wij 
linksaf naar de Minderbroedersstraat.  Na het Sint-Pieterscollege en het Vessaliusinstituut gepasseerd te hebben, 
kwamen wij aan in de Kruidtuin. Deze oudste botanische tuin van België was weer een lust voor het oog en het 
rook er héérlijk naar vroege bloesem.  

 
Langs de “aa Brisselsestroot”(de Tervuursestraat) gingen wij in de richting van de Sint-Jacobskerk. Na jaren 
verwaarlozing is men begonnen met de restauratie van deze in verschillende bouwstijlen opgetrokken kerk.  
Hoever kan men gaan om ons patrimonium te behoeden voor verder verval? 
Door het Handbooghof en het Mercatorpad, kwamen wij aan in de Mechelsestraat, waar we de goed bewaarde 
huizen nog eens in detail bekeken. De mooi gerestaureerde huisjes uit de 17e eeuw van het Klein Begijnhof zijn 
eveneens een voorbeeld van hoe het kan. Het 'Snoekenpad' bracht ons in de Vaartstraat waarna wij rechts 
afsloegen naar de Sint-Geertruikerk. In de tuin van de voormalige abdij bewonderden wij nog eens de 'realisatie' 
van kannunik Thiery met zijn gerecupereerde gevelfragmenten na de verwoestingen uit de eerste wereldoorlog.  
Via de Vismarkt, de “Schipstraat”, het Jodenstraatje, het Margaretha- en het M. de Layensplein, belandden wij op 
de Grote Markt. Tenslotte flaneerden wij door de Muntstraat (de “rue des Bouchers” van Leuven) in de richting 
van de Oude markt. De langste toog van België zat afgeladen vol. Wij waren geweldig tevreden dat wij op het 
terras van 'Den Derpel” plaats vonden om wat te bekomen van onze meer dan 2 uur durende wandeling door ons 
geliefd Leuven. 
 
Tot de volgende keer in Werchter of Herent. 
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    

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


