
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op  6 juni 2016 Te Pellenberg 
Afstand :  9 km Samenkomst : Aan de kerk 
Aantal deelnemers : 13 Het weer : warm met 28 gr, 

 
De voorbije weken had het méér dan normaal geregend.  Bovendien was er geregeld een onweer met 
overstromingen tot gevolg.  Ook deze eerste maandag van juni was er noodweer voorspeld.  Mede daardoor 
was de opkomst voor deze kalme en afwisselende wandeling door het Hageland minder dan gewoonlijk.  
 
Bij ons vertrek aan de classicistische St. Pieterskerk te Pellenberg bevonden wij ons op het hoogste punt van 
het Hageland, nl. 104 m.  Wij stapten langs de Kortebergstraat in de richting van de Korte Herendaalstraat en 
vervolgens de Parkdreef.  Van daarboven hadden wij reeds prachtige vergezichten naar noord en zuid.  Ik moet 
mij telkens bedwingen om niet te lyrisch te worden bij het aanschouwen van het landschap in het Hageland.  

 
Langs de Groen– en de Steenrotsstraat kwam ons groepje aan het zogenaamde Gasthuisbos.  Het was meer 
dan tijd om even te verpozen en de meegebrachte flesjes water aan te spreken.  Ondertussen was het ook zeer 
warm en zwoel geworden en de koelte van het bos was dus ook meer dan welkom.  
 
Even daarna daalden wij, ieder op zijn tempo, voorzichtig  en zonder ongelukken de modderige Holle Weg af.  
Gezwind stapten wij daarna verder langs het Nederblok en de Kleine Ganzendries in de richting van ons 
vertrekpunt.  Wij stonden wel even voor de volgende keuze, ofwel het steile Steenbergwegje trotseren, ofwel 
een meer comfortabel  ommetje maken om op het Kerkplein te geraken.  De “Die Hards” onder ons kozen voor 
de eerste en de ietsjes meer bezadigden voor de tweede keuze.   
 
Maar éénmaal aan onze fietsen en auto's gekomen staarden wij, dorstig van de geleverde inspanningen, naar 
het ‘s maandags gesloten dorpscafé.  Maar geen nood, wij reden met zijn allen naar het naburige Linden waar 
wij bij “Melanieke” in de” Witpen” op onze wenken bediend werden.   



 

Eens te meer was het droog gebleven tijdens de wandeling maar even later barste het volgende onweer los. 
 
Tot de volgende keer in Neerijse, 
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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