
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 20 juli 2017 Te  Boortmeerbeek 
Afstand : 5,4 km Samenkomst : Aan de kerk, Dorpsplein 
Aantal deelnemers : 19 Het weer : Mooi, 23 gr. 

 
Donderdag is het markt rond de Sint-Antoniuskerk van Boortmeerbeek.  Het neogotische bouwwerk (1924-
1926) werd opgetrokken op dezelfde plaats als de oorspronkelijke kerk; een bekend bedevaartsoord, gebouwd 
in 1557 en volledig vernield  tijdens WO1.  De lijnbus vanuit Leuven was al toegekomen om 13u13.  Maar een  
terrasje naast de markt was de perfecte plaats om de start van de wandeling af te wachten.   
 
Stipt om 2 uur vertrokken wij  in de richting van de spoorweg waar nog enkele van onze leden, die met de trein  
gekomen waren, ons vervoegden.  Wij volgden de Ronsdonkwandeling.   
 
De bordjes leidden ons tot aan de kaarsrechte met zeer oude, statige populieren omzoomde Dreef of 
Schonenbergdreef, een vroegere toegangsweg tot een in 1855 afgebroken waterburcht, Hof te Ghoye 
genaamd.  Onderweg konden wij borden lezen met het soms roemrijke maar vooral trieste oorlogsverleden in 
de streek. We zullen er hier maar best niet verder over uitweiden en hopelijk blijven wij in de toekomst 
bespaard van oorlogsleed.  
 

 
 
Maar het landschap rondom ons was de moeite waard.  Overal waar wij keken, waren er groene weiden en een 
overvloed aan wilde bloemen en planten.  Hier geen spoor van de uitzonderlijke droge lente die wij dit jaar 
beleefden.  Midden een van deze weiden werden we zowaar gadegeslagen door een gezelschap ooievaars.   
Natuurpunt heeft zich dan ook terecht ontfermd over dit stukje natuur.  
 
Op het einde van de Dreef bevond zich een grote paardenstoeterij, mijns inziens gespecialiseerd in “dravers”. 
Getuige de oefenritten met de sulky's.  Links volgend kwamen wij na een poosje in het natuurgebied 
Meerbemden met een verscheidenheid aan boomsoorten, een waardevolle biotoop voor vele dieren.  
 
Na een ommetje door het bos stapten wij, zoals steeds, goedgemutst en volop genietend van de ons 
omringende natuur, terug in de richting van het dorp.  Was het weder ons tot nu toe bijzonder goedgezind 
geweest, een dreigende zwarte wolk vervolledigde deze wandeling.  Terwijl er enkele grote druppels vielen, 
werd vlug het meegebrachte regengerief aangesproken.  Maar wat bleek?  Vals alarm!   
 



 

 
 
Op het terras van het bruin café “De Warande” aan het station konden wij deze mooie wandeling in alle rust 
afsluiten.  
 
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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Meerbemden 


