
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 6 februari 2017 Te  Winksele 
Afstand : 9 km Samenkomst : aan de kerk 
Aantal deelnemers : 14 Het weer :  Bewolkt maar droog, 7 gr. 

 
Stipt om 14 uur vertrokken wij aan de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk voor onze tweede 9 km wandeling 
van dit jaar.   
Langs de (licht)stijgende Paardenveldstraat kwamen wij aan de Brusselsesteenweg.  Na die overgestoken te 
hebben, volgden wij de Terbankstraat, gebruikmakend van het goed onderhouden fiets- en wandelpad, tot aan 
de Bertemweg.  Deze “weg” bleek een ander paar mouwen; plassen met de vleet.  Maar met onze geoefende 
tred konden wij die goed ontwijken.  Niemand kreeg natte voeten.   
Na ongeveer 1 km uitkijken waar wij liepen, konden wij het Bertembos inslaan.  Weer was het even oppassen 
geblazen om niet uit te glijden.  Maar dan kwam de beloning.  Bertembos is ongeveer 195 ha groot en voor het 
grootste gedeelte eigendom van de gemeente.  Tevens is dit bos eigenlijk niet zo gemakkelijk te bereiken en 
daardoor zowat het best bewaarde geheim van Oost-Brabant.  Het geheel is zeer natuurlijk ogend, vooral door 
de autochtone bomen en struiken die het bevat.  Eén enkele rechte dreef leidde ons tot aan de vroegere 
boswachterswoning, de ideale plaats voor de obligate groepsfoto.   

 
Aan het einde van het bos daalden wij voorzichtig af in de richting van de Bosstraat.  Even stopten wij de 
afdaling om te kunnen genieten van een uniek landelijk zicht.  Het Brabants Leemplateau is hier op zijn best 
met een prachtig lappendeken aan zacht glooiende weilanden, bos- en houtkanten met hier en daar een 
idyllisch gelegen boerderijtje of landhuis.  
Na langs de Bos-en de Bergstraat gestapt te hebben, bevonden wij ons terug aan de N2.  Een discreet tunneltje 
gaf verbinding met de Gansemansberg en nu was het niet ver meer naar het café “Old Time” waar een van 
onze maten ons reeds opwachtte.  Hij had blijkbaar de verkeerde lijnbus genomen.  
Na een tijdje kon wie wilde vanuit Veltem de bus terug naar Leuven nemen.  Wie met de auto gekomen was, 
moest er nog een kleine 1500 m bijdoen om terug aan ons vertrekpunt te komen. 
  
Het was toch een leuke wandeling geweest.  Daar waren wij het allemaal over eens. 
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    
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