
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op  20 april 2017 Te  Hever 
Afstand :  5,4km Samenkomst :  Heverplein 
Aantal deelnemers :  13 Het weer : Zonnig , 11 gr. 

 
Na het trotseren van de gebruikelijke file op de N 26 waren wij met ons trouwe groepje wandelaars toch nog 
op het afgesproken uur present in het centrum van Hever. 
 
Deze deelgemeente van Boortmeerbeek heeft een ideale ligging als vertrekpunt voor tal van mooie natuur-
wandelingen.  De romantische Dijle, een boogscheut van de dorpskern verwijderd, is hier niet vreemd aan. 
 
Vertrekkende aan de Guido Gezellestraat, en via de Bieststraat (langs de spoorweg), de Slagveldweg en de 
Stationstraat kwamen wij aan Hever Station.  Na het onooglijke Stationswegje ingeslagen te hebben, staken wij 
de kalme Muizenseweg over en bevonden ons direct in de Melkstraat.  Eigenlijk is dit een veldweg die naar een 
visput leidt.  Vanaf daar was het àl natuur wat de klok sloeg.  Enkel het paar ooievaars dat er een paar dagen 
eerder wel te zien was, liet het nu afweten.  

 
Na een afbuiging van de weg bevonden wij ons plots aan de  Dijle.  Vanop de indertijd verhoogde oever kregen 
wij een ruim zicht op de meanders, nu een beschermd natuurgebied.  Het groene gras,  de zichtbaar gezonde 
koeien, de nog jonge boombegroeiing, de vele zuivere beekjes, samen met een prachtige wolkenloze hemel; 
het kon niet beter.  
 
Onze longen vullend met gezonde buitenlucht stapten wij goedgezind verder langs het kalme water.  Aan een 
G(rote)R(oute)-wegwijzer gekomen, sloegen wij de weg “Dijk” genoemd in.  Even verder passeerden wij nog 
een paar idyllisch aandoende vijvers.  Wat verder kwamen wij aan het kruispunt met de Ravesteinstraat, die we 
links volgden tot in het centrum van Hever.  
 
Het zonovergoten terras van taverne “Hever City” was de gedroomde plaats om nog wat na te genieten van 
deze mooie namiddag. 
 
Tot op de 9 km in Haacht op 9 mei of de dagwandeling in Zonhoven-Houthalen op 18 mei 
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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