
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 3 februari 2014 Te Oud-Heverlee en Vaalbeek 
Afstand : 9 km Samenkomst : Zoete Waters 
Aantal deelnemers : 22 Het weer : Zeer mooi, 8 gr.  

 
 
Het  Meerdaalwoud en het Heverleebos zijn in ieder jaargetijde de plaatsen bij uitstek om een gezonde wandeling 
te maken. Maar nu was er geen wolkje te bespeuren en de temperatuur was uitzonderlijk zacht voor begin 
februari.  De vorige dagen had het wel geregend zodat sommige bospaden er nogal modderig bijlagen maar dat 
kon onze sportieve senioren niet deren om er gezwind de pas in te houden.   
Wij vertrokken aan de hoek van de  Waverse Baan en de Maurits Noëstraat, achterom de eerste vijver, met het 
'Spaans Dak' recht voor ons .  De witte gevels schitterend in de winterzon.  Wij wandelden naar het knooppunt nr. 
17 en vervolgens naar de  nrs. 18  en 19 in de Kapellendreef.  Daarna sloegen wij de St. Joris-Weertstraat in, naar 
het punt 124. 

 
Langs de Monarkenweg stapten wij naar de punten 123 en 122.  Door het open veld namen wij de Grezstraat naar 
Vaalbeek. Wij passeerden het bekende wijnhuis 'Chardonnay Meerdael' en staken voorzichtig opnieuw de 
Maurits Nöestraat over, om langs het punt 117 in het Heverleebos te belanden. Na een tijdje het beekje gevolgd 
te hebben -tussen de punten 604 en 15- sloegen wij rechts een toch nogal modderige stijgende holleweg in , om 
tot aan het punt 14 te komen.  Vanaf daar was er nog ongeveer een km  stappen om terug aan ons vertrekpunt te 
komen.   
In het café 'In de Molen' konden wij nog wat napraten alvorens met de lijnbus of de wagen terug naar huis te 
keren.  We waren het er allemaal over eens dat het een geslaagde wandeling was. Het mooie weer was hier wel 
niet vreemd aan. 
 
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    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Maurits Noëstraat 

Waversebaan 


