
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 07 februari 2016 Te Bertem 
Afstand : 9,2 km Samenkomst : Gemeenteplein 
Aantal deelnemers : 18 Het weer : Grotendeels bewolkt maar droog 

 
 
De vorige dagen hadden wij meer dan ons deel gehad van de maartse buien.  Wij waren dan ook op alles 
voorbereid toen wij samenkwamen op het Gemeenteplein te Bertem voor een landelijke wandeling door de 
omgeving.  Zoals zo dikwijls op een maandag was ook dit dorpsplein – op enkele geparkeerde auto's na – doods 
te noemen.  Alle drank- en eetgelegenheden gesloten en behalve ons groepje geen mens te bekennen.  Alsof er 
op maandag niet geleefd wordt.   
 
Stipt om 2 u vertrokken wij langs de St. Bernardusstraat en een smal paadje in de richting van de Tervuurse-
steenweg.  Gedisciplineerd staken wij die op het zebrapad over, om langs de Oude Tervuursesbaan de 
Dreefstraat te bereiken.   
 
Over deze gestaag klimmende, oeroude en gekasseide holleweg stappende, bevonden wij ons al gauw in het 
zicht van de radar van Belgocontrol.  Reeds gebouwd in1985 zorgt deze modern ogende installatie er nog 
steeds voor dat het vliegverkeer van de luchthaven van Zaventem veilig verloopt.   
 
Na een korte pauze ter hoogte van het “Vossehol” sloegen wij  links de Heerbaan in.  Vanaf nu was de weg zo 
goed als vlak en konden wij een breed landschap van akkers en weiden bewonderen. Mede door het licht van 
het schuchtere zonnetje, dat  zowaar verscheen, werden wij getrakteerd op een mooi kleurenpakket; getuige 
de geslaagde foto's genomen door onzen Harry.   
 
Wij bevonden ons nu ongeveer 100 m hoger dan ons vertrekpunt.  Langs een modderig paadje daalden wij 
(voorzichtig) terug af tot aan een brug over de A3 om vervolgens langs de Baanakkersweg rechts een volgende 
modderige veldweg in te slaan tot aan de Tervuursesteenweg.   
 

 



 

 
Het Bies volgend, konden wij een paar honderd meter verder links het Voerwegske indraaien.  Op het einde 
daarvan deden wij nog een ommetje langs de Kapelle- en de Kerstraat, met zicht op de pittoreske Sint-
Veronakapel, om tenslotte een afslag te maken  naar de Dorpstraat. In de bistro “het Moleke” waren wij meer 
dan welkom om op gepaste wijze deze mooie wandeling af te sluiten.  Vermits onze wagens op het 
Gemeenteplein geparkeerd stonden, konden wij na een gezellig intermezzo nog een goede kilometer stappen 
alvorens met een gerust gemoed huiswaarts te keren. De meegebrachte paraplu's waren dicht gebleven.   
 
Tot een 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    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

‘t Moleke 


