
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 19 november 2017 Te Herent 
Afstand : 5 km Samenkomst : aan het station 
Aantal deelnemers : 22 Het weer : Licht bewolkt tot mooi, 21 gr. 

 
 

Met een stralend nazomerweertje waren onze wandelaars samengekomen aan het onlangs geopende café 
“Pand 17”, gelegen aan het station te Herent.  Maar wat bleek?  Ondanks de eerder gemaakte afspraak was het 
café gesloten.  Op de deur hing enkel een mededeling: ”Sorry,we’re closed”.  Er zijn geen zekerheden meer! 
 
Een grote levensechte foto, op de wand van het station, liet ons zien hoe het er op deze plaats uitzag tijdens 
“Den Grooten Oorlog.”  Een allesbehalve fraai beeld.  Zowat alles was verwoest.   
 
Met de gedachten tot wat mensen in staat zijn en elkaar kunnen aandoen, daalden en stegen wij langs de 
voetgangerstunnel naar de overzijde van de spoorweg.  Via een wirwar van voetweggetjes kwamen wij aan de 
René Eversstraat. 
 
Over de rustieke kasseien gingen wij op ons gemak tot aan het Duigemhof.  Deze vierkantshoeve, met de 
zandstenen donjon uit de 13e-14e eeuw, staat vermeld als “middeleeuwse omgrachte Hoeve Tuyckom”.  
Vroeger in eigendom van de familie Tudekem.  Aan de linkerzijde van de gevel staat nog een merkteken tot 
waar het water kwam tijdens de overstroming van de Hoge beek op 15 mei 1906.  Op de tijdspanne van goed 
drie uren stond het water, tengevolge van een erg onweer en wolkbreuk, op sommige plaatsen meters hoog.  
Rampen zijn van alle tijden en kunnen overal voorkomen.  

 
Na een kritische blik op de slecht onderhouden Hoge beek vervolgden wij onze weg door het cultuurhistorisch 
landschap (sinds 18/11/1976) langs de Duigemhofstraat en staken voorzichtig de Vilvoordsebaan over.  Na de 
Klein Dalenstraat kuierden wij langs een veldweggetje verder tot op de Schotstraat en de Kleine Molenweg. 
Nog even een eindje Spoorwegstraat, dan via de tunnel terug naar de overkant en wij konden ons neervleien 



 

op het uitnodigende terras van “Den Travo”.  Gelukkig voor ons opende de vriendelijke baas om 4u zijn zaak, 
zodat wij toch nog konden nagenieten van een zonnig moment en dat op 19 oktober!   
 
Met dank aan alle deelnemers van deze wandeling; ook voor de onderlinge vriendschap en het aangename 
gezelschap. 
 
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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