
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 17 augustus 2017 Te Bierbeek 
Afstand : 7 km Samenkomst : Café “In de Molen” 
Aantal deelnemers : 17 Het weer : Droog en zacht, 19 gr. 

 
Met een bang hartje, wegens de voorspelde regen, begaven wij ons naar de afspraak op het Dorpsplein met 
zijn prachtig zicht op de massieve Sint-Hilariuskerk van Bierbeek.  Maar wat bleek?  Eens te meer bleef het 
droog en zacht tijdens de ganse duur van onze wandeling.  
 
Met ons enthousiast groepje vertrokken wij dan ook langs het enig mooie Kalverwegje, naast de kalm 
voortvloeiende Molendaalbeek, tot helemaal in de Krabbesheidestraat.   
 
In beslag genomen door de licht hellende weg en het landschap rondom, begon ik te denken dat we een afslag 
gemist hadden.  Het anders zo trouwe GPS machientje van onze Frans bracht ook geen zekerheid.  Hij en ikzelf 
hadden een verschillende wandeling gedownload.  Maar geen nood; uit de twee versies werd terstond een 
mooie tocht samengesteld.   
 

 
 
We keerden even (bergafwaarts) op onze stappen terug tot op de Bevekomsestraat en rechtover de ingang van 
het Bordingenhof sloegen wij de holle weg in, die uitgeeft in het Mollendaalbos.  Steeds rechtdoor gaande, 
bevonden wij ons algauw aan de boshut op de “Brise-tout” genaamd,  meteen ook het hoogste deel van het 
Mollendaalbos en het Meerdaalwoud nl. 107,5 m boven de zeespiegel.  Naast de boshut gaapt het ravijn door 
de Bierbekenaren gekend als de “Moemedel”.  Het was  meteen ook de perfecte plaats voor de groepsfoto,  
daarbij vriendelijk geholpen door een koppel andere wandelaars.   
 
Langs de noordrand verlieten wij het prachtige bos om langs een veldweg het “Bergenhof” (1762) te bereiken.  
De uitnodigende hoofden van een paar nieuwsgierige paarden in de staldeuren bleek een welgekomen foto 
object.  Langs de Speelpleinstraat met “De Borre” kwamen wij tenslotte, nog steeds blijgemutst, in de 
Dorpsstraat en meteen ons vertrekpunt aan.   
 



 

De ondertussen dreigende wolken deden ons wijselijk besluiten om in het café iets gaan te drinken i.p.v. op het 
uitnodigende terras.  Zeven km hadden wij er opzitten maar niemand beklaagde zich hierover.  De enige 
domper, na deze voor ons zo mooie dag, kwam na het aanzetten van de TV.  De aanslag in Barcelona , die 
namiddag, tart dan ook , bij ieder normaal mens, elke verbeelding. 
 
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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