Wandelclub “KOMPAS”

Verslag van de wandeling op : 03 februari 2020
Te : Oud-Heverlee
Samenkomst : Café “In de Molen”
Afstand : 9 km
Aantal deelnemers : 26
Weersomstandigheden : Bewolkt, 6 gr.

Voor deze 9 km wandeling kwamen wij samen aan het “Zoet Water” te Oud-Heverlee.
Gebruikmakend van het uitgebreide knooppuntenplan vertrok ons enthousiaste groepje voor een
verrassend mooie tocht door het unieke Meerdaalwoud.
Het “Spaans Dak”, zoals steeds
schitterend aan de rand van de eerste vijver van het gekende recreatiedomein, is nog steeds een
echte blikvanger.
Gadegeslagen door een grote witte reiger stapten we meteen met kloeke tred naar het knooppunt
17. Een lichte helling door het Kouterbos bracht ons tot op de Herculesdreef. Wat later rechts
afslaand bevonden we ons al in de onthaalzone “De Speelberg” genaamd. Een goed initiatief voor
wandelaars en spelende kinderen. Er waren zelfs propere toiletten waar vooral onze dames
dankbaar gebruik van maakten.
Na een poosje verder gestapt te hebben, kwamen wij aan knooppunt 133 met een lange rechte
dreef in ons gezichtsveld. Die leidde ons dwars door het militaire domein. Langs weerskanten
stonden mooie rechte eeuwenoude bomen. Maar ook hier wordt er ferm gekapt en gezaagd.
Enfin ,we zullen er maar niet verder over uitweiden. Natuurbeheer zal het wel weten zeker?
Onderweg passeerden wij nog de wijngaard “Chateau de Meerdael” en in Vaalbeek hielden we nog
eventjes halt om het mooi gerestaureerde, nog gedeeltelijk omwalde “Kasteel van Harcourt” te
bewonderen.

Het knooppunt 15 wees ons in de richting van ons vertrekpunt. Aan de Onze-Lieve-Vrouw
Vansteenbergen kapel gekomen kregen wij nog even een ferm regenbuitje te verwerken. Maar geen
nood; het was een mooie tocht.
Gezond en wel zaten wij even later met een drankje naar keuze in het knusse dorpscafé “In de
Molen”. De zakcomputers werden meteen bovengehaald. Hoezo; de jongeren kunnen niet meer
zonder. Maar het is nu ook bewezen; wandelen is niet alleen gezond voor lijf en leden maar ook
voor de hersenen.
Tot de volgende!
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.

