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Verslag W9 van 7 januari 2013, stadswandeling in Leuven.  

 

Samenkomst aan Brasserie “Volmolen”, Tervuursevest Heverlee. 

Aantal deelnemers: 16.  

Weer: bewolkt maar droog bij 9° en weinig wind. Het stuifmeel van pollen (o.a.hazelaar en 

berk) hing al in de lucht! 

 

Voor het parcours had ik het plannetje van de eindejaarscorrida geraadpleegd en het traject 

van de 8 km uitgekozen dat we in tegen wijzerzin aflegden.  

Via de voetgangerstunnel aan het Sportkot stapten we langs het Spaans Kwartier dwars door 

het Begijnhof naar de Schapenstraat. Dan langs de Karmelietenberg omhoog naar de 

Naamsestraat waar we goedendag zegden tegen de indiaan aan het Amerikaans college dat 

momenteel leeg staat. We sloegen de Parkstraat in en maakten een lus naar de Vesalius- en de 

Frederik Lintsstraat om via een stukje Vlamingenstraat met de Kerk van O.L. Vrouw van 

Koorts (waar nu KADOC is) in het Sint Donatus stadspark te komen. We sloegen direct 

rechts af om de Tiense straat te dwarsen en langs het Hooverplein en het Ladeuzeplein een lus 

langs de Jan Stasstraat en de Bogaardenstraat te maken. Dan de Leopoldstraat links af volgen 

tot aan het standbeeld van Justus Lipsius om rechtsaf de naar hem genoemde straat in te slaan. 

Even later rechtsaf de Ravenstraat in en dan nog eens langs in de Mussenstraat met zijn mooi 

gerestaureerde huisjes om de Maria-Theresiastraat te bereiken richting station. 

Via het Martelarenplein ging het linksaf naar de Bondgenotenlaan. Hier hadden de mooie 

gevels een weinig concurrentie van de solden… Aan de Vital Decosterstraat gingen we even 

linksaf om via de andere kant van het Ladeuzeplein dan weer rechtsaf te gaan langs het 

Museum M en zo naar de Vaartstraat. Deze volgden we tot aan de Kardinaalstraat, die ons in 

de Sint Maartensstraat bracht. Dan rechtsaf naar de Rijschoolstraat, het Smoldersplein en het 

De Layensplein. Even uitwijken naar rechts om een stukje Mechelse straat te volgen met een 

zeer oud houten huis, eer we de Dirk Boutslaan insloegen. Via het begin van de 

Brouwersstraat gingen we het Handbogenhof door om verder langs de klinieken in de 

Minderbroedersstraat te komen. Voor de niet-Leuvenaars werd er nog een lusje gemaakt langs 

de Waaistraat naar de vernieuwde Barbarasite met het Joris Helleputteplein en het “Den 

Temst “ straatje (zo genoemd naar een van de vele brouwerijen die hier eeuwen geleden de 

dorstigen laafden) en zo verder langs de Rattemanspoort naar de Parijsstraat. Dan verder de 

Oude Markt oversteken om via de Zeelstraat en de Lakenweversstraat op het Hogeschoolplein 

te komen. Dit verlieten we langs de Sint-Michielsstraat en we kruisten terug de Naamsestraat 

om langs de Sint-Antoniusberg de “Pottekesmet” (het Damiaanplein) te bereiken. Dan ging 

het langs de Janseniusstraat, de Collinslaan en de Remy Vandervaerenlaan en zo kwamen we 

in de Redingenstraat die ons naar de Ring leidde die we overstaken onder het Viaduct door 

om zo terug aan ons vertrekpunt te komen waar Lucien ons opwachtte voor een drankje in de 

Volmolen want de Spuye is nog dicht tot in februari. We hadden ruim 9 km afgelegd. 

 

Fraaie gevels en veel vernieuwde straten en gebouwen waren te bewonderen, maar we hadden 

tijd te kort. Zo ’n stadswandeling is blijkbaar voor herhaling vatbaar. Misschien geen te grote 

afstand maar meer tijd om echt rond te kijken, eventueel met iemand die veel geschiedenis 

van Leuven kent (een stadsgids dus). Gelukkig wist Frans ons al veel te vertellen!  

 

Tina 



Onze stadswandeling van vandaag: Okra – 16 deelnemers. 
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