
 

  
 
 
 

Wandelclub  
“KOMPAS” 

 

Verslag van de wandeling op : 08 januari 2018 
Te : Leuven 

Samenkomst : Café Sport, Martelarenplein 
Afstand : 9 km 

Aantal deelnemers : 33 
Weersomstandigheden : Bewolkt, droog en 5 gr. 

 
“Verloren Maandag”, de eerste maandag na Drie Koningen, viel dit jaar op 8 januari.  Precies op de dag van 
onze eerste wandeling van het nieuwe seizoen.  Gewoontegetrouw hadden wij voor een stadswandeling 
gekozen.   
 
De start was op het Martelarenplein.  Met een flinke groep wandelaars (welkom aan de nieuwe leden) 
vertrokken wij langs de stadskantoren in de richting van het Provinciehuis. De bedoeling was om een ietwat 
alternatieve wandeling te doen en het contrast tussen de oude en de in sneltempo vernieuwende stad 
proberen te tonen. Alvorens wij aan de Tiensepoort kwamen, kregen wij reeds een beeld van een in aanbouw 
zijnde appartementenwijk.  Langs de Tiensestraat stapten wij tot op de hoek met de Andreas 
Vezaliusstraat waar de oude gebouwen plaats geruimd hebben voor een zeer modern complex, met een 
nieuw straatje en al. 
 
Het is onbegonnen werk onze afgelegde weg in detail te beschrijven, daarom volgt er hier een opsomming 
van de plaatsen waar we even halt hielden. 
 
De nieuwbouw van het OCMW rusthuis Remy - de kapel van Onze-Lieve-Vrouw ter Troost uit de 17e eeuw, 
op de hoek van de Frederik-Lints- en de Vlamingenstraat, met ernaast het Minderbroederklooster - het 
stadspark ( waar wij de groepsfoto namen) - het Van Dalecollege met het parkje en vervolgens het Pater 
Damiaanplein.   
Verder de open Voer op de Kapucijnenvoer - de Adolphe Bastinstraat (genoemd naar de Brusselse 
weldoener) en vervolgens de Kartuizerij, voor de meesten onder ons een minder gekende plaats.   
 

 
 

Achter de Mgr. van Waeyenberglaan hadden wij van op het plateau, Gardenberch genaamd, een goed zicht 
over de stad.  Langs het Muurkruidstraatje kwamen wij aan de Brusselse- en de Ridderstraat.  Het parkje 
tussen de Noormannen- en de Ierse Predikherenstraat was ook zo een onbekend oord langswaar wij 
afdaalden naar de Paul Delvauxstraat.  
 



 

Langs het Jaartallenpad staken wij de Mechelsestraat over in de richting van de Havenkant.  De aldaar in 
aanbouw zijnde wijk met de zogenaamde “betaalbare woningen” verandert (mijn inziens) maar langzaam.  De 
“democratische” prijzen zullen hier wel niet vreemd aan ziin.   
 
Wij stapten daarna nog even langs het nieuwe winkelcomplex “De Smidse”, bewonderden nog even de 
nieuwe brug over de Vaart en stapten gezwind en nog altijd goedgemutst naar het café Sport, tevens ons 
vertrekpunt.  Voor ons was het dan toch geen “Verloren Maandag” geweest.   
 
Tot de volgende in Heverlee (5 km) of Holsbeek (9 km) 
 
Lucien 

 
De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, evenals de 

verslagen, terug te vinden op onze website www.okraleuvencentum.be    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


