
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 18 februari 2016 Te Heverlee 
Afstand : 5 km Samenkomst : Café “Pakenhof” 
Aantal deelnemers : 29 Het weer : Bewolkt en droog,  4 gr. 

 
Het was  weer drie jaar geleden dat wij nog eens samengekomen waren aan het café Pakenhof in de 
Pakenstraat te Heverlee.  De omgeving leent zich nochtans uitstekend om een rustige wandeling te doen.  
 
Wij vertrokken in de richting van de Abdij van Park.  Dat mooie erfstuk wordt gelukkig gerestaureerd daar waar 
nodig.  De oprichting van deze abdij zou het gevolg zijn van de volgende merkwaardige gebeurtenis:  Ene 
Norbertus van Gennep, een Duitse edelman en toenmalige playboy en bon vivant, werd op 35 jarige leeftijd 
van zijn paard gebliksemd (in 1115) en terwijl hij recht krabbelde, hoorde hij stemmen van God en besloot Hem 
voortaan te dienen.  Via allerlei omwegen belandde hij te Heverlee, waar hij op verzoek van Godfried met de 
Baard de Norbertijner abdij stichtte in zijn jachtpark (1129).  Vandaar de naam Abdij van Park.  

 
Onze Harry, ditmaal bijgestaan door Charel, nam enkele geslaagde foto's en vervolgens stapten wij door de 
imposante poort tot op de landelijke Nobertijnerweg en de Duivelsweg.  Verwonderd –zoals zo dikwijls– over 
de vele open ruimten die er nog zijn zo dicht bij het centrum van de stad, kwamen wij in het zicht van het Sint-
Albertuscollege.  Dit bevindt zich reeds op het grondgebied van Haasrode.   
 
Na een eindje op het voetpad van de Geldenaaksebaan gelopen te hebben, sloegen wij gezwind de 
Vinkenbosstraat in die uitgaf op de Milseweg.  Even mijmerend over de mooie en zo te zien nogal dure huizen 
in deze rustige straat, zagen wij schuin boven ons de toren van de kerk van O. L. V. Van Troost opdoemen, ons 
vertrek- en aankomstpunt.  
 
Na nog een gestadige fikse klim waren wij blij dat wij in het Pakenhof  konden uitrusten van deze geslaagde 



 

wandeling.  De uitbaters van deze bloeiende zaak waren zo vriendelijk geweest voor ons enkele plaatsen te 
reserveren.  Na nog een gezellige babbel keerden wij met zijn allen huiswaarts. 
 
Tot volgende keer. 
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    
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