
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 16 juli 2015 Te Boortmeerbeek 
Afstand : 5,8 km Samenkomst : Café “De Brug” 
Aantal deelnemers : 24 Het weer : Mooi en 28 gr. 

 
De wandeling op deze dag was in  de naburige gemeente Hever gepland maar wegens omstandigheden kon ze 
daar niet doorgaan.  Noodgedwongen moesten wij dus uitkijken naar een andere locatie.  In Boortmeerbeek 
aan het sas vonden wij het gezochte. 
 
Het was leuk vertoeven op het terras van het café “De Brug” in de Pontstraat.  Het ponton was al lang 
vervangen door een brug maar met wat fantasie kan men zich nog gemakkelijk voorstellen hoe het vroeger 
moest geweest zijn om de vaart over te steken. 
 
Wij stapten de brug over en gingen stroomopwaarts langs het jaagpad, waar het even oppassen geblazen was 
voor de vele fietsers die van het goede weer profiteerden.  Aan de Langestraat gekomen, verlieten wij de 
vaartkant en stapten op ons gemak verder.  Aan de Begijnstraat hielden wij onze éérste drinkpauze. 

 
 

Ondertussen was het flink warm geworden.  De stilte in het landelijke gebied werd nu en dan onderbroken 
door een landend vliegtuig.  De luchthaven van Zaventem was immers niet veraf.  Na een tijdje bevonden wij 
ons aan de rand van het “Steentjesbos”, een 46 ha groot gemend loofbos.  Niet ver van Brussel; een oase om 
eens te bekomen van de dagelijkse drukte.  Eén spelbreker – in deze tijd van het jaar –  dazen!  Die vervelende 
beestjes verheugden zich zichtbaar op de vele bezwete armen en benen van onze wandelaars.  Maar de 
snoodaards misrekenden zich, want haastig lieten wij een paar spuitbussen rondgaan om ons te beschermen 
tegen hun gemene steken. 
 
Aldus beschermd tegen ongewenste gasten doorkruisten wij het lommerrijke Steentjesbos in de breedte.  Even 
werd er nog halt gehouden bij een kunstzinnig gesneden totempaal.  Hoe langer men die bekeek, hoe meer 
dieren men kon zien in het hout.  Mooi gedaan!  
 
Langs de Aarschotsebaan tenslotte kwamen wij terug aan de vaart.  Na het oversteken van de brug werden wij 
begroet door onze leden Marcel en An.  Zij waren aan een soort fietsmarathon bezig.   



 

 
In het veelbezochte café vonden wij gelukkig nog een plaatsje om te bekomen van deze “warme” wandeling.  
Dit  was een gebied met vele wandelwegen waar het beslist de moeite loont om nog eens terug te komen.    
 
Tot een volgende wandeling: in Bierbeek (9 km) of Heverlee (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    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 


