
WANDELCLUB KOMPAS                    OKRA SPORT                      OKRA LEUVEN CENTRUM 

 

Verslag van de wandeling op 03/06/2013                                                                            In Lubbeek 

 

Aantal Deelnemers:  13                                                                                Samenkomst : Dorpskring 

 

Het weer :  Mooi wandelweer !   15 gr. 

 

 

Door  samenloop van omstandigheden ; zoals herstellende van ziekte of medische ingreep, evenals 

verre reizen, waren wij maar met 13 man om deze mooie streekwandeling aan te vatten. We wensen 

dan ook iedereen een voorspoedig herstel toe. 

 

 
 

Onze wandeling was voor het grootste deel samengesteld door de Conscience- en de 

Herendaalwandeling.  De Consciencewandeling dankt haar naam aan de herdenking in 1981 van de 

veldslag tegen de Hollanders in 1831,  die plaatsvond in de holleweg met die naam.  De bekende 

Vlaamse romanschrijver, die het Hageland en zijn bevolking zo levendig en kleurrijk heeft 

beschreven, nam als vrijwilliger hieraan deel. 

Even voorbij het kerkhof sloegen wij de kleine betonbaan rechts in en kwamen voorbij de 

watertoren op het hoogste punt van Lubbeek (101m). In de eerste bocht namen wij dus het  

Consciencepad.  Boven op de helling gekomen, hadden wij een prachtig zicht over het Hageland. 

De aangeduide wandeling bracht ons verder door mooie hollewegen en zachte hellingen tot aan het 

Paashof, een in 1994 verbouwd landhuis in zeventiende-eeuwse stijl, een bewonderingswaardige en 

geslaagde onderneming. 

Aan de Herendaalstraat gekomen, volgden onze sportieve senioren de zo genaamde wandeling. Wij 

hielden even halt aan de de voormalige abdijhoeve : De Herendaalhoeve genaamd en in de 13e 

eeuw gesticht door de abdij van Park- Heverlee. Wij konden de monumentale schuur bewonderen 

die in 1727 herbouwd is.  Het gebinte getuigd van veel vakmanschap en is nog steeds in goede staat.  

De hoeve is gebouwd naast een onwaarschijnlijk diepe en  beboste put of helling; de Hel genaamd. 

Dus de paters- Heren van Park - hadden hun Patershoeve boven de hel gebouwd … ! 

We volgden rechtdoor de Herendaalstraat tot aan de Bollenbergstraat en daalden opnieuw af tot aan 



de Dorpskring.  We konden de uitnodiging van het zonnige terras van het café “Het Zwaantje” niet 

weerstaan en genoten nog even na van deze mooie tocht.  Bovendien gingen de meesten onder ons 

naar huis met een bakje van de lekkerste aardbeien ooit gegeten. Het Hageland heeft vele 

verrassingen in petto ! 

 

Tot de volgende wandeling ! 

 

Lucien 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


