
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 6 januari 2014 Te Leuven 

Afstand : 9,2 km Samenkomst : op het Martelarenplein 

Aantal deelnemers : 24 Het weer : Bewolkt en 14 gr. 

 

 

Zoals gewoonlijk kozen wij voor onze eerste wandeling van het jaar voor een stadswandeling.  Niettegenstaande 

de weersvoorspellingen van veel regen, begonnen wij met 24 mannen en vrouwen , aan een wandeling langs de 

noordzijde van de stad. Langs een gedeelte van de Diestsevest, de Van Monsstraat, de Strijdersstraat en het 

brugje over de Twee Waters, kwamen wij aan de Vaartkom.  Met het Engelsplein links van ons stegen wij naar de 

Tramweg. Wij hielden even halt om ons te verbazen over het op enkele jaren zo veranderde stadsbeeld. De 

vernieuwing van de eerder nogal verloederde buurt, is reeds  zeer geslaagd te noemen. 

 
Vanop de Tramweg gingen wij door de oude toegangspoort het domein van de Benedictijnenabdij binnen. Het 

ongeveer acht hectaren grote domein is een ware enclave van rust.  Vanaf het park , dat enkele jaren geleden 

door de stad is overgenomen in erfpact, heeft men een onbelemmerd zicht over gans Leuven. Voor de ganse en 

zeer complete uitleg over de vroegere burcht die hier stond, alsook over de huidige abdijgebouwen, kan men de 

website raadplegen van het cultureel erfgoed van Leuven. De 36m diepe, uit zandsteen opgetrokken waterput is 

nog authentiek. De houten dakconstuctie kreeg de put ter gelegenheid van de honderd jarige viering van de 

huidige abdij. Wij lieten ons imponeren door de grootte van het Mariabeeld, plechtig gewijd op 30 juli 1906. 

Langs de oude portierswoning verlieten onze wandelaars het domein, om langs het Kareelveld en de ‘s 

Hertogenlaan, de Wijnpers en de Hogestraat, het centrum van de stad te bereiken. 

 

De hieronder bijgevoegde kaart maakt duidelijk welk nogal ingewikkeld parcours wij gevolgd hebben om de stad 

eens van uit een ander oogpunt te ontdekken. Wij hadden ons ook ten doel gesteld om ditmaal- in de soldentijd- 

geen enkele winkel tegen te komen. Wij waren in ons doel geslaagd!  Terug aan het station gekomen , vonden wij 

algauw een café om te bekomen van deze, toch een beetje vermoeiende , maar verrijkende wandeling door onze 



 

stad. Het was trouwens zo goed als droog gebleven. 

 

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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


