
Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de dagwandeling op 18 mei 2017 Midden-Limburg  
Afstand : 2 x 5 km Samenkomst : Delhaize, Kessel-lo 
Aantal deelnemers : 21 Het weer : Lichte regen tot droog, 17 gr. 

 
Voor onze jaarlijkse dagwandeling hadden wij dit keer als bestemming de “Stille Kempen” gekozen.   
Met carpooling vertrokken wij stipt om 9u45 aan de parking van Delhaize te Kessel-Lo.  Was de dag tevoren al 
een (te) warme zomerdag geweest, nu was het een pak frisser en regende het.  Toch bereikten wij vlot onze 
eerste bestemming: de Wijers te Zonhoven.   
In dit dit unieke 700 ha grote vijvergebied in Midden-Limburg, met maar liefst 1175 vijvers, waren wij blijkbaar 
de enige bezoekers.  De regen zal daar wel niet vreemd aan geweest zijn.  Na een beknopte deskundige uitleg 
van Harry begonnen wij, met de paraplu 's in aanslag, aan een kalme, mooie wandeling.  Reeds na enkele 
honderden meters konden wij de regenschermen toevouwen en nog enkel als wandelstok gebruiken. 
Blijgezind en genietend van de prachtige omgeving stapten wij, aangestaard door de alomtegenwoordige 
reigers, verder over de goed begaanbare paadjes.  Volgens Wikipedia werden de groeven in de 12e eeuw 
uitgegraven voor de ijzerertswinning en later verder uitgediept tot viskweekvijvers.  Een uithangbord leerde 
ons dat vooral karpers de dienst uitmaakten.  
Aan het einde van deze bijzondere tocht konden de moedigen onder ons nog de 15 m hoge uitkijktoren 
beklimmen.  Zij werden beloond met een machtig zicht over het geheel.  
 

                          
 

Even terug de auto's in en naar onze volgende bestemming: de taverne van de Abdijhoeve te Houthalen-
Helchteren, waar wij verwacht werden omstreeks 12u30.  Na versterking van de inwendige mens met een 
gerecht naar keuze, was het algauw 14 uur geworden en tijd voor het tweede deel van deze mooie dag.                 
Het Domein Kelchterhoef is een gezinsvriendelijk recreatiepark, midden de natuur.  Het werd sinds 1288 
uitgebaat door de Norbertijnen van Floreffe, na de 16e eeuw door pachters, na 1798 door privé eigenaars tot 
de gemeente het domein kocht in 1954.  
Voldaan vertrokken wij vanaf de Abdijhoeve in omgekeerde wijzerrichting en konden aan Hoeve Jan reeds een 
heuse traditionele bakoven bewonderen.  Ons groepje hield er goed de pas in en na een poosje kwam “De Plas” 
in zicht.  Genaamde vijver, met zwembad en heus zandstrand, heeft inderdaad alles om een leuk daguitstapje 
te maken met het hele gezin.  Nu lag alles er wel verlaten bij zodat wij verder konden genieten van de rust 
alom.   
Na nog even een drankje en/of een versnapering (specialiteit appelbeignets met ijscreme, hmm…) was het al 
weer tijd om probleemloos terug naar Leuven te rijden.  Het was een bijzonder leuke dag geweest.  Met dank 
aan Harry, die samen met Mia, deze dagwandeling tot in de puntjes had voorbereid.   
Bekijk ook zeker de mooie foto's op onze website. 
 
Lucien 



 

De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, 
evenals de verslagen, terug te vinden op onze website www.okraleuven.be.    
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