
WANDELCLUB KOMPAS                      OKRA SPORT                    OKRA LEUVEN CENTRUM 
 
Verslag van de wandeling op  6 mei 2013                                                                          In Holsbeek 
 
Aantal Deelnemers: 19                                                                                     Wandelafstand:  8,5 km 
 
Het weer:  21 gr en mooi 
 
 
Dank zij de voorbije droge maand april konden wij een reeds lang geplande unieke wandeling doen 
Veiligheidshalve hadden wij wel een alternatief voorzien . Maar dat bleek gelukkig niet nodig. 
Tussen het dorp van Holsbeek en de A2-314 bevind zich inderdaad een prachtig stukje natuur met 
als enige nadeel dat men in “normale” omstandigheden een paar goeie laarzen moet dragen om de 
nu door ons voorziene tocht te kunnen maken.   Maar die dag dus geen nood!  Het was overal droog 
en daarenboven het prachtigste weer dat men zich  kan wensen.     Onze wandelaars vertrokken stipt 
om 2u aan de Sportschuur in de Sint-Maurusstraat gelegen.  Wij volgden de knooppunten van het 
wandelnetwerk Hagelandse Heuvels: meer bepaald de nummers; 1-10-15-102-603-69-601-602-106-
108-11-1 
Zodoende  volgden wij een paadje langs een beekje dat het Gasthuisbos doorkruist alvorens de 
Rotselaarsebaan over te steken . Langs het stille Rotselaarspad kwamen wij in het Kloosterbroekbos 
met vele stille poelen en beekjes . Het was werkelijk een onberoerd stukje natuur dat wij 
doorkruisten en op een enkeling na, was het voor ieder van ons onbekend gebied .  Moest er plots 
een kaaiman of dergelijke opgedoken zijn, we zouden niet eens erg verbaasd geweest zijn.  Ook de 
plantengroei was uniek, zo zagen -en roken- wij onder andere grote partijen daslook die ook nog in 
de bloei stond. Het geluid van de vele kikkers begeleide ons naar het Wingebemd  en vervolgens 
naar het  Uitemmolenpad.  De zo genoemde watermolen aldaar, heeft een gerestaureerd rad , dat 
blijkbaar zo terug in werking zou kunnen gesteld worden. Via het Dunbergbroek kwamen wij 
stilaan weer in de bewoonde wereld , met de kerktoren van Holsbeek in het zicht. 
Het terras van de Sportschuur nodigde ons uit om in alle rust een drankje te gebruiken alvorens 
huiswaarts te keren. Wij waren het er allen over eens: Het was een geslaagde namiddag. 
 
Lucien 
 

 



 
 
 

 
 
 
 


