
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op  16 oktober 2014 Te  Rotselaar 
Afstand : 5,6 km Samenkomst :  Aan het Dorpsplein 
Aantal deelnemers :  23 Het weer :  Bewolkt met 17 gr, 

 

 
Op deze nog zachte oktoberdag waren wij samengekomen aan de Provinciebaan te Rotselaar.  Meer bepaald 
aan het Dorpsplein met de neogotische kerk en aan de overzijde het nieuwe moderne gemeentehuis.  
Om 14u stipt vertrokken onze senioren voor een kalme wandeling langs de straten van deze  gemeente in 
Vlaams-Brabant.  Wij startten langs het Menapad om aan de Torenstraat te komen, die we overstaken om in het 
smalle Kaddoderpad te verdwijnen.  Dit paadje gaf uit op de Leuvensesbaan.  De bedoeling was om vervolgens 
de Vrouwenparklaan in te slaan maar in plaats daarvan vervolgde ik verstrooid de Ridderstraat.   
Op het einde daarvan gebeurde het, de nachtmerrie van iedere begeleider ; ik was de weg kwijt, wist even 
totaal niet meer waar wij ons bevonden.  Dat in een nochtans mij bekende streek.  Na even links en rechts 
gestapt te hebben, geraakten wij toch vlug terug op de eerder uitgestippelde route. Nog met het schaamrood 
op de wangen, gidste ik deemoedig ons groepje achtereenvolgens langs de Astrid-, de Kwellenberg- en de 
Molenstraat tot aan de Dijlestraat dewelke we links insloegen.   
Wij bewonderden het netjes ogende  rust en verzorgingstehuis aan onze linkerzijde en sloegen even verder een 
pad in “Op de Wijngaard” geheten. Dit gaf verbinding met nog een paar andere, waarschijnlijk vroegere, 
kerkwegeltjes.  
Met de kerktoren in zicht kwamen wij terug aan ons vertrekpunt om in het aloude dorpscafé “t'Huis” van een 
welgekomen verfrissing te genieten. Het was droog gebleven tijdens de wandeling maar op onze terugweg 
begon het ferm te regenen.  
 
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    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Kwellenbergstraat 


