
 

 
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 01 oktober 2018 
Te : Kortenberg 

Samenkomst : Café “L’Europe” 
Afstand : 8,8 km 

Aantal deelnemers : 12 
Weersomstandigheden : Regenachtig, 13 gr. 

 
Vanop de Leuvensesteenweg te Kortenberg startten wij deze wandeling naar het verrassende 
natuurschoon dat ook deze streek nog te bieden heeft.  De eerste verrassing was dat het regende! 
Dat waren wij niet meer gewoon na de voorbije, uitzonderlijk droge zomer.  Ietwat onwennig 
werden de uit voorzorg meegebrachte paraplu's geopend, wat niet vanzelfsprekend was want er 
stond ook een flinke wind.  Maar nauwelijks een paar honderd meter verder stopte de regen en 
hadden wij de regenschermen niet meer nodig. 
Langs de Minneveldstraat, met de neogotische Onze-Lieve-Vrouwekerk (tot 1981 was dit de St. 
Amanduskerk), stapten wij gezwind tot aan de Prinsendreef.  Het is altijd plezierig  wandelen langs 
deze kaarsrechte, rustiek aandoende dreef.  Aan het Warandebos gekomen, gingen wij even tot aan 
de oude ijskelder van de familie De Merode.  De kolonie vleermuizen die er naar verluidt in huist 
kregen wij uiteraard niet te zien.   

 
Wat verder aan de linkerkant van de dreef passeerden we het prachtige kasteel dat sinds 1704 
eigendom is van De Merode in Everberg.  Aan de (‘s maandags gesloten) Engelse winkel sloeg ons 
enthousiaste groepje de genaamde Lodderhoekstraat in om achtereenvolgens langs de Zipt-, de 
Molen- en de Winkelstraat terug aan het Warandebos te komen.  Wij doorkruisten het prachtige, 
goed onderhouden parkgebied en onderbroken even de wandeling om naar het opvallend geruis van 
de wind in de bomen te luisteren.   
Via een klein, onooglijk paadje verlieten wij het domein en stonden plotseling midden een ander 
liefelijk decor; het Park van de Oude Abdij van Kortenberg.  Het sinds 2010 publiek toegankelijke 
domein met de mooie vijver is werkelijk een lust voor het oog.  Zo dachten de verschillende 
watervogels er blijkbaar ook over.   
 



 

Langs rustige straten stapten wij vervolgens tot op de Leuvensesteenweg.  De vele belle époque 
villa's, langs weerszijden van deze drukke baan, trokken nog even onze aandacht.   
In het “bruine” café l'Europe bekwamen wij nog even van deze weer geslaagde wandeling alvorens 
naar onze heimat terug te keren.  
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


