
 

  
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 20 februari 2020 
Te : Veltem 

Samenkomst : Café “Het Rozenhof” 
Afstand : 5 km 

Aantal deelnemers : 19 
Weersomstandigheden : Bewolkt,  8 gr. 

 
Het was ondertussen weer een tijd geleden dat wij café ”Het Rozenhof”, te Veltem op het 
Dorpsplein gelegen, uitkozen als vertrekpunt voor een wandeling.    
 
De lijnbus vanuit Leuven was “per grote uitzondering” enkele minuten te laat zodat er ook wat later 
vertrokken werd voor een wandelingetje naar de hoger gelegen delen van Veltem-Beisem.  Er viel 
tijdens deze zachte winter wel al de broodnodige regen zodat wij, de modder vermijdend, een 
“droge schoenen” tochtje uitgestippeld hadden.  
 
Via een voetgangerstunnel onder de spoorweg stapten wij vervolgens langs de Kroonstraat en de 
Speelbergweg tot aan de Warotstraat.  Onderweg stopten wij even om De Molen van Veltem in het 
Molenstraatje te bewonderen.  De voorganger van deze stenen molen was een houten exemplaar dat 
al in 1600 langs de Romeinse heerbaan, de huidige Kroonstraat, stond.  Toen die in de 19e eeuw 
omvergeblazen werd door de wind besloot de toenmalige burgemeester Jan-Frans Vanderhulst de 
molen in steen herop te bouwen.  Zonder de wieken is het nu een mooie woonmolen geworden. 
 

 
 

Aan de sporthal te Winksele gekomen, stegen wij langs de Aardeweg tot aan de drukke N2 die 
voorzichtig overgestoken werd. De licht hellende Toverbergstraat bracht ons tot aan “Het 
Wimmershof”, de gekende paardenmanege.  Behalve een paar nieuwsgierige paardenkoppen in de 
staldeuren was er geen activiteit te bemerken.  
 
De Hareveldstraat en de Hoogveldstraat brachten ons tot het hoogste punt van deze wandeling, 
zowaar  66 m boven de zeespiegel!  Maar de Bergstraat bracht ons vlug in dalende lijn tot aan de 
(reeds lang) verlaten melkerij “Vitalac”.  



 

 
Na daar nog even op de gevel een geslaagde voorstelling van de gekende “Kramikske” strip van de 
Herentse tekenaar Jean-Pol bewonderd te hebben, kwamen we tenslotte aan misschien wel het 
belangrijkste onderdeel van deze winterse wandeling; “Het Rozenhof”.  Met alles erop en eraan. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.okraleuvencentum.be.

