
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op  19 juni 2014 Te  Boortmeerbeek 
Afstand :  6,7 km Samenkomst :  Aan de kerk 
Aantal deelnemers : 13 Het weer :  Bewolkt tot mooi en 20 gr. 

 
Het was reeds een tijdje geleden dat wij nog samengekomen waren in het landelijke Boortmeerbeek.  Het 
dorpsplein naast de neogotische Sint-Antoniuskerk in het centrum van het dorp, een vroeger bedevaartsoord, 
was het vertrekpunt voor deze wandeling naar het Boortmeerbeekse broek.  
Wij stapten de spoorlijn Leuven-Mechelen over en sloegen rechts de Nieuwe Weg in. Weldra kwamen wij aan 
de Dreef, waar wij links moesten inslaan.  
Op die plaats langs de spoorlijn staat een bord dat herinnert aan een afgrijselijke periode uit de geschiedenis, 
namelijk de Jodenvervolging!  Hier werd op 19 april 1943 door het verzet een trein gestopt zodat door die actie 
231 van de 1631 gedeporteerden konden ontsnappen.  Wij waren zo in gesprek geraakt dat de begeleider van 
dienst (ikzelf) vergat de Dreef in te slaan en een heel eind de Spoorwegstraat verder volgde.   

 
Noodgedwongen moesten wij dan ook op onze stappen terugkeren om de draad van onze wandeling terug op 
te nemen. Maar geen nood, we konden toch met volle teugen genieten van het schilderachtige landschap 
rondom ons.  Eénmaal over het brugje van de Leibeek, bevonden wij ons in het natuurgebied Meerbeemden. 
Dat is een waardevol bos met  allerlei boomsoorten door mekaar en dus een waardevol woongebied voor vele 
diersoorten.  
Daarna moesten wij door de Meerbemdweg.  Daar konden wij ons in de brousse wanen. Langs het pad was een 
metershoge begroeiing van grassen, brem en riet.  Zonder ongelukken geraakten onze kloeke wandelaars aan 
de Langebruul, waar wij terug de spoorweg overstaken.  



 

In het café naast het politiebureel vonden wij met zijn allen een plaatsje op het terras om van de nodige 
verfrissing te genieten alvorens weer eens tevreden huiswaarts te keren. 
 
Tot 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    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 


