
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 4 januari 2016 Te Oud-Heverlee 
Afstand : 9.8 km Samenkomst : café ‘In De Molen’ 
Aantal deelnemers : 20 Het weer : 7 gr. Bewolkt en regenachtig 

 
 
De omgeving van “De Zoete Waters” en bij uitbreiding het winterse Meerdaalwoud is de plaats bij uitstek om 
met een deugddoende wandeling de gevolgen van het dikwijls (te) overvloedig tafelen tijdens de voorbije 
feestdagen te verdrijven.   
 
Na de gebruikelijke gelukwensen voor het nieuwe jaar,  vertrok ons sportief groepje senioren van aan het 
dorpscafé “In de Molen” langs de Witte Bomendreef in de richting van de 350 jaar oude kapel; Onze-Lieve-
Vrouw van Steenbergen.  Aan dit grondig gerenoveerde erfgoed sloegen wij rechts de Herculesdreef in.  Het 
eerste stuk was het stijgen en hijgen geblazen.  Maar wij wilden ons geen van allen laten kennen en gaven geen 
krimp, alhoewel de stramme spieren van de meesten zonder twijfel wat protesteerden, na een periode van 
weinig beweging. 
  

 
 

Boven gekomen was het meestal vlak en vervolgens licht afdalend tot aan de “Paddenpoel”.  Dit is een echte 
oase in het Meerdaalwoud.  Het jeugdverblijf “De Kluis” bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid.   
 
Na een paar ogenblikken genoten te hebben van het liefelijke oord zetten wij onze weg voort langs het 
Deteneerpad.  Was de weg tot nu toe droog gebleven; hier moesten wij uitkijken voor enkele verraderlijke 
plassen.  Maar met onze geoefende globetrottersvoeten kwamen wij droog aan de Nethensebaan, met langs 
weerszijden het Militair Domein.   
 
Aan het kruispunt met de Langendaalstraat gekomen, stapten wij aan een gezapig tempo rechtdoor de 
Monarkenweg in en langs het “Chateâu Meerdaal” met de nu kale wijnranken.  Links stegen wij langs de St.-
Joris-Weertstraat tot (opnieuw) het peil van de Herculesdreef, om vervolgens langs een holle weg af te dalen 



 

tot aan de Zoete Waters.   
 
Na nog een blik op het Spaans Dak konden onze senioren nog wat bijpraten in het café “In de Molen”.  Op een 
paar druppels na was het droog gebleven.  Onze éérste wandeling van het jaar zat er op. 
 
Tot de volgende : de stadswandeling op 21 januari. 
 
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    

 
 
 

 
 

 
 


