
 

 
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 09 april 2018 
Te : Oud-Heverlee 

Samenkomst : Café In de Molen 
Afstand : 9 km 

Aantal deelnemers : 21 
Weersomstandigheden : Droog, 17 gr. 

 
Eindelijk lente! Een verademing na deze lang aanslepende wintermaanden.   
 
Goedgemutst vertrokken wij met ons enthousiaste groepje wandelaars van aan de Zoete Waters 
langs de Ophem- en Stationsstraat in de richting van Korbeek-Dijle.  In de Langerodestraat 
namen wij even de tijd om de groepsfoto te nemen, alvorens een veldwegje in te slaan dat ons tot 
op de Nijvelsebaan bracht.  Een honderdtal meter verder draaiden wij de Kleinebroekstraat in. 
Dit rustige straatje ging bijna ongemerkt over in de Doode Bemde.  
 

 
 

 
Dit unieke natuurgebied van 250 hectaren, zo dicht bij de Leuven, is steeds een ware verademing 
in deze drukke tijden.  In tegenstelling met wat de naam doet vermoeden, is het oord alles 
behalve dood maar wel een toevluchtsoord en geschikt biotoop voor tal van dieren, planten en 
vogels.  Wat nieuw was voor ons waren de indrukwekkende dammen van takken op de Dijle.  Ook 
de vakkundig afgeknaagde bomen van wel 25 cm doormeter logen er niet om: Bevers!   
 
Inderdaad, de terugkeer van de bever in onze contreien is een feit.  Toch benieuwd hoe het 
gebied er bij ons volgend bezoek zal uitzien?  De populieren zullen erg hun best moeten doen om 
de bovenhand te behouden bij zo een aanhoudend geweld.  Wij brachten een bezoekje aan de 
kijkhut aan de Langerodevijver (of Grote Bron) en verbaasden ons over het feit dat er veel 
minder watervogels te zien waren dan tijdens onze vorige bezoeken, ondertussen reeds een paar 
jaar geleden.  Doordat er zoveel te zien was tijdens deze tocht moest er regelmatig even 
gewacht worden om de achterblijvers te laten aansluiten.   
 
Langs de Reigerstraat verlieten wij de Doode Bemde en stapten over de Waversebaan tot aan de 
J. Scheepmansstraat.  Na nog een eind van het Kouterbos doorkruist te hebben, bevond onze 
groep zich weldra aan “Het Spaans Dak”.  In de omgeving daar was de bodem overal versierd met 
een massa bosanemonen, prachtig in bloei!   



 

Zo, onze 9 km zat er weer op.  Het was leuk geweest.  Toch was het met een zucht van 
verlichting dat wij ons konden neervlijen op de stoelen van café In de Molen.  
 
Tot een volgende wandeling, hopelijk met even goed weder. 
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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