Wandelclub “KOMPAS”

Verslag van de wandeling op : 17 januari 2019
Te : Leuven
Samenkomst : Café “Groenveld”
Afstand : 5 km
Aantal deelnemers : 14
Weersomstandigheden : Regenachtig, 5 gr.

Voor deze januariwandeling beloofden de weersomstandigheden niet veel goeds. De ganse ochtend
had het geregend, afgewisseld met winterse buien.
Langs de Tervuursesteenweg vertrekkend stapten wij, verlangend naar wat beweging tijdens deze
sombere periode, de zogenaamde Tweekleinewegenstraat in, richting Gasthuisberg. Niet de
reusachtige, steeds maar uitbreidende kliniek was ons doel, maar wel het tegenovergelegen weinig
bekende Lemmenspark.
Na een brede trap bestegen te hebben bevond ons groepje zich ongeveer op de top van het 12 ha
tellende stadspark. Onderweg kregen wij een goed beeld van de immense campus Gasthuisberg.
Het park, samen met de grond waar de kliniek op gebouwd is (vanaf 1970), maakte deel uit van het
domein van de broeders Alexianen, in de volksmond ”de Sellebries” geheten. Dat waren de hoeders
en verzorgers in het vroegere psychiatrisch ziekenhuis, dat tot midden vorige eeuw daar gevestigd
was. In dat voormalige klooster is daarna het Lemmensinstituut gevestigd (1960).
Na voorzichtig de Sellekensstraat afgedaald te hebben, stonden wij plotseling op de drukke
Brusselsesteenweg. De verkeersregels in acht nemende stapten we tot aan de Brantano en
draaiden de Vlietstraat in. Door een donkere tunnel ging ons groepje onder de snelweg door en
bevond zich meteen in de landelijke Galgebergstraat.

Na de wijk “Ten Wijngaard“ en alweer een tunnel, kwamen wij achtereenvolgens in de Wijnpers-, de
Noormannen- en de Ierse Predikherenstraat terecht. Nog een eindje Brusselsestraat en we
konden de pittoreske Muurkruidstraat inslaan. Eénmaal in de Kaboutermansstraat aangekomen
doemde bovenaan de “Vesten” op, de restanten van een aarden omwalling, opgetrokken in 1358 als
2de versterkingsgordel rond Leuven.
Ondertussen was het helemaal gestopt met regenen en scheen er zowaar een schuchter zonnetje.
Aan het einde van deze toch geslaagde wandeling konden wij in het oeroude volkscafé “Groenveld”
nog rustig wat napraten. Bekijk zeker ook eens de voor zich sprekende foto's op de site.
Tot de volgende in Bertem, met wat betere weersomstandigheden.
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.

