
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 9 januari 2017 Te Kessel-lo 
Afstand : 8,8 km Samenkomst : Parking Delhaize 
Aantal deelnemers : 22 Het weer : --- 

 
Na de gebruikelijke nieuwjaarswensen vertrok ons trouw groepje wandelaars vanop de drukke Diestsesteenweg 
in de richting van de Boven-Lo.  Met gezwinde pas draaiden wij de Rerum Novarumlaan in tot aan het Kleuterpad. 
De Bareelweg en de Lodreef brachten ons tot op de Koetsweg waar wij links insloegen om tot aan de 
Eikenboslaan te wandelen.  Via de Willem Quarrélaan tenslotte kwamen wij op de Trolieberg aan.  
Tot nu was het in (licht)stijgende lijn gegaan.  Het was dan ook het moment om even uit te blazen en wat te 
drinken.  Spijtig van de grijze lucht want normaal heeft men hier vanop deze hoogte (+- 90 m) reeds een mooi 
vergezicht.  
Een ommetje langs het Lopad gaf ons een goed beeld hoe verlaten de omgeving hier is, vooral in de winter. 
Behalve de alomtegenwoordige kraaiachtigen, een eenzame meeuw, een paar molshopen en in de verte een 
vrouw met een kinderwagen, waren wij niemand tegengekomen.  Eigenlijk moeilijk te geloven dat wij op het 
grondgebied Leuven waren.   
Van aan de Predikherenberg ging het gestaag bergaf.  Soms moesten wij zelfs aan de rem trekken.  
Aan de Tiensesteenweg staken wij, gedisciplineerd zoals steeds, over naar de Kon. Elisabethlaan en sloegen dan 
rechtsaf in de richting van de Vliet- en Boogschuttersstraat, om ever later terug de N3 over te steken.  

 
Het Michottepark bracht weer even een verademing na de drukke steenweg.  Aan de Platte-Lostraat gekomen, 
sloegen wij even verder de Schoolstraat in en langs de Albert De Jonghestraat kwamen wij aan het Jan 
Vranckxpad.  Dat voetgangers- en fietspaadje werd gevolgd tot aan de Boerenkrijglaan.  Een voetwegje  bracht 
ons terug naar de N2.  
In het sympathieke café “De Pinxstermolen“ had de baas voor ons plaats gereserveerd zodat wij rustig wat 
konden napraten over deze eerste wandeling van dit jaar.  Het was voor velen een verrassing geweest weer eens 
zo dicht bij huis. 
 
Tot de volgende! 
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    

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 


