
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 13 april 2015 Te Tervuren 
Afstand : 8.1 km Samenkomst : Marktplein 
Aantal deelnemers : 15 Het weer : Bewolkt tot mooi en 13 gr. 

 
Na de gebruikelijke omleiding op de N3 Leuven-Tervuren getrotseerd te hebben, kwamen wij op deze zachte 
lentedag samen op het Marktplein.   
Om 14 u stipt wandelde ons groepje door de Parkpoort, de toegangspoort tot de wereldtentoonstelling van 
1897.  Aan het einde van de schaduwrijke School van Tervurendreef stapten wij rechts tot aan de barokke Sint-
Hubertuskapel.   
De infogids van Tervuren leert ons dat deze in 1677 werd gebouwd in opdracht van de aartshertogen Albrecht 
en Isabella. Volgens de legende zou de Heilige Hubertus op deze plaats gestorven zijn.  
Wij vervolgden onze weg om langs de Torendreef in het Park van Tervuren of ook de Warande genoemd te 
komen.  Het 205 ha grote domein was het vroegere jachtterrein van de Brabantse hertogen maar nu een 
gedroomd wandel- en fietsgebied.  In elk seizoen is deze uitloper van het Zoniënwoud met de majestueuze 
dreven en de vijvers de moeite waard om er even te vertoeven.   

 
Genietend van de vroege natuur stapten wij gezwind langs, achtereenvolgens, de Kleine en Grote Vaartvijver 
tot aan de Vossemvijver om even verder terug het bos in te stappen tot aan het 17e eeuwse Spaans Huis.  Het 
geheel was nu mooi gerestaureerd en er is op sommige dagen gelegenheid iets te gebruiken maar zoals 
gewoonlijk “niet op maandag”.  
Wij wandelden verder in de richting van de “Zevenster”.  De drie zware zogenaamde  Druïdenstenen lagen er 
nog steeds.  Na nog even de op het kruispunt uitkomende dreven geteld te hebben, kuierden wij langs 
Baddreef in de richting van het Koninklijk Museum voor Midden -Afrika.  
Na er ons van gewist te hebben dat de restauratiewerken in volle gang waren, stapten wij terug in de richting 
van het Marktplein, op zoek naar een natje of een droogje.  Dat vonden wij in The Lodge? 
Tot de volgende wandeling. 
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    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Oud Heverleestraat 


