
 

 
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 02 juli 2018 
Te : Kessel-Lo 

Samenkomst : Café “de Kastaar” 
Afstand : 8 km 

Aantal deelnemers : 8 
Weersomstandigheden : Mooi met 28 gr. 

 
Het was “hoogzomer” tijdens onze bijeenkomst aan “de Kastaar” te Linden, 28 gr.  Voor de ene 
mens veel te warm en voor de andere prachtig vakantieweer.  Het is maar hoe men het bekijkt en 
iedereen heeft een ander gestel.  Alvorens aan ons vertrekpunt te geraken moesten wij wel 
politie en brandweer trotseren.  Er was brand uitgebroken in de naburige Jan Davidstraat.  
Waarschijnlijk zelfontbranding door de dagenlange hitte. 
 

Enfin, met volle goesting vertrokken wij van aan het Plein langs de Schoolbergenstraat en de 
Boskouter in de richting van de Sneppenstraat om vervolgens langs de Genadeweg aan de 
Koningstraat te komen.  Hier werd onze fysiek meteen op de proef gesteld bij de beklimming van 
de Kesselberg, het hoofddoel van de wandeling. 
 

 
 

Deze 75 m hoge berg, een zogenaamde restheuvel en beschermd cultuurhistorisch landschap met 
sporen van menselijke aanwezigheid uit het paleolithicum, is uniek in de streek en de inspanning 
van het bestijgen waard.  Het is er zonder meer een prachtig stukje natuur en zo kort bij de 
stad.  
 

Wijselijk, gezien de omstandigheden en mijn nog niet geheel genezen dijspier, besloten wij toch 
om de voorziene tocht wat in te korten.  123 houten treden daalden wij af en wij bevonden ons al 
weer in de bewoonde wereld, de Wilselsesteenweg.  
 

Nog een bezoekje aan het immer uitnodigende Provinciedomein en de Abdij van Vlierbeek kwam 
reeds in zicht. Op het Negenbunderspad was het even oppassen voor de vele fietsers, met of 
zonder aanhangwagentje.  
 

Aan “de Kastaar” gekomen, stond de politie nog op post om de doorgang naar de Jan Davidstraat 
te vrijwaren, waar de brandweer het vuur in de schuur nog nabluste.  Dat weerhield ons er niet 



 

van om, met enige wellust, plaats te nemen in de lommer van het terras.  Het was toch goed 
meegevallen, ook wat het weer betrof.  Harry en Mia hadden deze wandeling goed voorbereid, 
waarvoor dank!  
 

Tot de volgende binnen een paar weken, misschien wel met regen?  Want dit zomerse weer kan 
toch niet blijven duren. 
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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