
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 17 juli 2014 Te Blanden 
Afstand : 6.2 km Samenkomst : café ‘t Kursaal 
Aantal deelnemers : 18 Het weer : mooi en warm, 29 gr. 

 
Na het sombere weer van de voorbije week was het een verademing om de zon te kunnen verwelkomen. 
Alhoewel het nu bijna van het goeie te veel was.  
Gelukkig hadden wij een wandeling voorzien waarvan het merendeel doorging in het schaduwrijke 
Meerdaalbos.  Dit 1255 ha tellende bos, reeds een ware verademing tijdens elk jaargetijde, was nu meer dan 
welkom.   
Wij stapten door de Lijsterstraat tot aan de Naamsesteenweg die we voorzichtig overstaken om even verder in 
de Langendaalstraat reeds van het eerste lommer te kunnen genieten.  Aan het einde van deze straat zagen wij 
de omheining van het domein van Dovo ; de legereenheid die gespecialiseerd is in het opruimen van 
explosieven.  

 
Links afslaand kwamen wij in de Prosperdreef en gingen een tunneltje onderdoor om even later, weer links, in 
de richting te gaan van knooppunt 112.  Maar eerst hielden wij – verstandig – even halt om wat te drinken. 
Gelukkig had iedereen het nodige meegebracht.   
Wat later stapten wij terug de Naamsesteenweg over door middel van een voetgangersbrug.  Nu bevonden wij 
ons reeds in het Mollendaalbos.  Na nog een drinkhalte, onder de schaduw van de reusachtige bomen, gingen 
wij dapper verder in de Sint-joris-Weertstraat tot aan de Alex Vermaelenstraat, die ons met een grote bocht 
terug tot aan de N25 bracht.   
Na nog een paar honderd meter de zon getrotseerd te hebben, waren wij allemaal blij dat we in het koele café 
nog iets fris konden drinken en op ons effen komen alvorens in onze hete auto's, bus of op de fiets te stappen.  
 
Tot de volgende wandeling, hopelijk met 'Belgische ' temperatuur. 
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    

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

St-Joris-Weertstraat 


