
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 17 oktober 2013 Te Bierbeek 

Afstand : 5.4  km Samenkomst : Dorpsplein 

Aantal deelnemers : 13 Het weer : Regenweer en 15 gr. 

 

De weergoden waren ons ditmaal minder goed gezind. Het regende pijpestelen!  Met wat vertraging 
besloten wij toch onze wandeling te starten.  Onder onze regenschermen vertrokken wij vanuit het 
Dorpsplein, met de massieve Sint-Hilariuskerk en de nog mooie huizen uit de 18e eeuw, naar het 
Kalverwegje. De goede bewegwijzering van 'Het Schavaaipad' leidde ons even verder over een brugje, 
om langs een veldweg het Bordingenhof te bereiken.  Het huidige hoevecomplex,  zoals herbouwd in 
de 18e eeuw, kan gelden als het model van een gesloten hoeve. Boven het in classicistische stijl 
gebouwde poortgebouw konden we nog duidelijk de vroegere duiventil zien.  
Ondertussen was het opgehouden 
met regenen.  Rechtover de hoeve 
sloegen wij een veldweg in die 
overging in een licht stijgende 
holleweg met een rijke plantengroei.  
Bovengekomen werden wij begroet 
met een wijds panorama. In de verte 
zagen wij onder meer de bolvormige 
watertoren van Pellenberg, de toren 
van het Sint-Kamillusinstituut en de 
abdij van Park.  
Onze volgende bestemming was Het 
Schavaaienhof, een groepje huizen 
met een centraal pleintje. Het geheel 
oogt heel schattig!  Een van de 
huizen (met trapgeveltoren) is een 
imitatie van het 'Spaans Dak' aan de 
Zoete Waters. 
Onze weg vervolgend door het Mollendaalbos, bevonden wij ons weldra op het hoogste punt van het 
Meerdalwoud, de 'Brise-Tout' genaamd ; 107,5 meter boven de zeespiegel. Op die plaats bevind zich 
ook een schuilhut, gebouwd aan de rand van een ravijn. Wegens de (te verwachten) modderige staat 
van de verder geplande wandeling, besloten wij om even op onze stappen terug te keren en even 
verder links een alternatieve weg te nemen, om terug te keren naar ons vertrekpunt. Daardoor 
hadden wij nog enkele onverwachte uitzichten op het omringende landschap. Terug aangekomen op 
het Dorpsplein, konden wij nog even nagenieten in de authentieke taverne 'In De Molen'. Toen wij 
tenslotte besloten huiswaarts te keren, was er geen wolkje meer te bespeuren en scheen zowaar de 
zon. 
 
Tot volgende keer! 
 
Lucien   



 

 

De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, 
evenals de verslagen, terug te vinden op onze website www.okraleuvencentrum.be    
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