
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 18 september 2014 Te Bierbeek 
Afstand : 5,2 km Samenkomst : aan de kerk 
Aantal deelnemers : 20 Het weer : 23 gr. en bewolkt 

 
Het was weer bijna een jaar geleden dat wij nog een wandeling gepland hadden in Bierbeek.  Deze  landelijke 
gemeente, ten zuidoosten van Leuven, heeft nochtans alle troeven voor een geslaagde wandeling.  Eén enkel 
minpuntje ; zoals vorige keer regende het pijpenstelen.  Maar geen nood, nauwelijks vertrokken, stopte de 
regen en werd het warm en zwoel.   
Zouden de “Arme Klaren” dan toch geluisterd hebben bij mijn smeekbeden om goed weer tijdens onze 
wandeling ? Waar een trappistje toch al niet goed voor blijkt te zijn, vroeger bracht men er eieren naartoe, 
schijnt het...?   

 
Wij vertrokken in de richting van de Bergenstraat en sloegen na een paar honderd meter de gekasseide 
Gareelstraat in.  Het volgende paadje rechts, Wipstraat geheten, bracht ons naar de Hoogstraat.  Na even naar 
links en dan rechts ingeslagen te hebben, bevonden  wij ons op de Wijnenberg.  Langs de Speelpleinstraat 
kwamen wij vervolgens op de Oude Geldenaaksebaan.   
Hier verpoosden wij eventjes om het mooie landschap te bewonderen.  Men kon zich wel ergens ver weg op 
vakantie wanen.  De omgeving van ons Leuven heeft nog zoveel moois te bieden, men moet het enkel willen 
zien.  
In het gehucht Mollendaal sloegen wij de Bevekom- en vervolgens de Krabbeheidestraat in die ons naar het 
pittoreske Processie- of Kalverwegje bracht met aan onze linkerzijde de sierlijk voortvloeiende Molendaalbeek.  
Deze beek werd gegraven om de moerassige laaglanden af te wateren en geschikt te maken voor de landbouw.  
Het is aan dit beekje dat Bierbeek zijn naam ontleent.  
Het café “In De Molen” aan de Sint Hillariuskerk had in ieder geval een rijke bierkaart, zo bleek even later.   
Onze Frans was op verlof in Turkije dus Maurice had zijn GPS meegebracht en die kon ons vertellen dat wij 5,2 
km gewandeld hadden. Iedereen was tevreden. 
 
De volgende 5 km is op 16 oktober in Rotselaar en de 9 km op 6 oktober in Nederokkerzeel.  Tot dan? 
 
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    

 

 
 

 


