
 

 
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 15 maart 2018 
Te : Kessel-Lo 

Samenkomst : Café Sport, Martelarenplein 
Afstand : 6 km 

Aantal deelnemers : 20 
Weersomstandigheden : Regen, 8 gr. 

 
 
De vorige wandelingen hadden wij ongelooflijk veel geluk gehad met het weer maar bij ons vertrek 
vanop het Martelarenplein te Leuven zag het er nu anders uit.  Regen!   
 

 
Dus met de paraplu’s in de aanslag stapten wij naar het station waar wij met zijn allen de lift namen 
naar de voetgangersbrug, die het verschil in hoogte overbrugt van het Martelarenplein naar de 
Martelarenlaan.   
 
Onder de deskundige leiding van de gebroeders Dolf en Luc brachten wij vervolgens een bezoekje 
aan het Locomotievenpad met de, als erfgoed en herinnering aan de industriële revolutie, bewaarde 
historische spoorwegwerkplaatsen.  ‘Hal 5’, heringericht als polyvalente zaal, lag er ook maar 
verlaten bij maar binnen was het tenminste droog.   
 
Langs het Blauwputplein (opening op 8 april) verlieten wij de site en 
stapten in de richting van het Provinciaal Domein.  Daar aangekomen, 
haalden wij eens diep adem, tegelijk genietend van de volmaakte rust die deze 
groene long van 100 hectare uitstraalde.  Dit op nauwelijks 3 km van het 
stadscentrum!  De oudere generatie (de onze dus) spreekt nog steeds van het 
“Leopolds- en Vijverpark”.  In vroegere tijden was deze steek een moerassige 
bedoening, het “Lovenaarsbroek” genaamd.  De twee parken met de mooie 
vijvers, aangelegd in de jaren ’30, werden tot in de jaren ‘60 druk bezocht door 
groot en klein.  Er waren toen ook regelmatig plezante evenementen die veel volk 
trokken.  Daarna begon er een verval; er was zelfs even sprake van verkavelingen.  
Maar gelukkig werd het geheel aangekocht door de Provincie Brabant.  Normaal 
krioelen de vijvers van de vogels maar nu waren er, behalve  
wat waterkiekens en een paar statige zwanen, niet veel te zien (het weer?).   
 
Na een bezoekje aan een stal met een paar ezels en geitjes trokken wij terug naar  
de stad.  Het regende nog steeds.  Maar in het café “Sport” konden wij onze 
regenjassen uittrekken en nog wat gezellig samenzitten, bij een drankje.  
 



 

Eigenlijk, was de namiddag nog zeer goed meegevallen.  Wij laten ons toch niet ontmoedigen door 
wat regen. 
 
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    
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