
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op  19 februari 2015 Te Oud-Heverlee 
Afstand :  5,9 km Samenkomst :  Brasserie “De Zoete Bron” 
Aantal deelnemers : 29 Het weer : bewolkt en 6 gr,  

 
Voor deze donderdagwandeling vertrokken wij vanaf “De Zoete Bron” in de richting van het voetbalplein en de 
Korbeekdamstraat.  
Renée en Frans hadden twee van hun kleindochters meegebracht, het was immers Krokusverlof.  Al van bij het 
vertrek nam er eentje de wandel-GPS ter hand en zette er gezwind de vaart in met  zowaar een ex para aan haar 
zijde.  Al na enkele honderden meters moesten wij vragen het tempo ietwat te minderen.  Onze oudere botten 
en pezen waren zoveel jong tienergeweld niet meer gewoon.  
Aan de Waversebaan gekomen, sloegen wij terstond de Sint-Annastraat in.  Even daarna bevonden wij ons in de 
Parnasusdreef en dus in het hart van Heverleebos. In dit prachtig erfgoed kan men naar hartenlust de 
wandelingen combineren. Tijdens deze wintermaanden hadden wij reeds dikwijls gebruik gemaakt van de 
statige dreven die het bos doorkruisen.  Steeds is er wat nieuws te ontdekken; zelfs een omgewaaide boom 
leverde een mooie foto op.  Wel is  het -mijn gevoel- toch spijtig dat de prachtige honderdjarige bomen, mooi 
op rij geplant langs de bijzonderste dreven, stelselmatig gekapt worden.  

 
Langs de Nieuwen- en de Kappellendreef kwamen wij terug aan de vijvers.  Algemeen werd er besloten om nog 
een ommetje te maken langs de Witte Bomendreef.  Het was dan ook prima wandelweer.   
Tussen de twee vijvers hadden milieubewuste zielen een “standbeeld” gemaakt van afval, plastiek flessen en zo 
meer.  Een bewonderenswaardig initiatief.  Het is toch een schande dat er zoveel weggegooid wordt.  Wij lieten 
er een geslaagde groepsfoto maken, misschien kunnen wij zo een bescheiden steentje bijdragen aan de 
afvalproblematiek.  
Na nog een nostalgische blik op het “Spaans Dak” geworpen te hebben, waren wij tevreden dat wij in brasserie 
” De Zoete Bron” een plekje vonden om nog wat gezellig samen te zitten en wat te drinken.  
   
Tot volgende keer in Holsbeek, voor de 9 of tot in Veltem voor de 5 km. 
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    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


