
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 11 september 2017 Te Erps-Kwerps 
Afstand : 9 km Samenkomst : Dorpsplein in Erps 
Aantal deelnemers : 12 Het weer : Zwaar bewolkt en winderig, 16 gr. 

 
 
Op het Dorpsplein van Erps, zelfstandige parochie van Erps-Kwerps en sinds 1977 deelgemeente van 
Kortenberg, kwamen wij om 14u15 samen voor een wandeling door de genaamde “Brabantse-Groentestreek”. 

Ikzelf had eerder mijn bedenkingen of de geplande tocht wel zou kunnen 
doorgaan.  Reeds dagen tevoren, waren de weersverwachtingen alles behalve 
gunstig.  Felle wind, hevige regenbuien, zelfs onweer werd er voorspeld.  
 
Met de orkaan Irma, die (weliswaar ver van hier) zo lelijk tekeer ging, in het 
achterhoofd vertrokken wij, met gezwinde pas, langs de Dorenbaan in de richting 
van de zogeheten Kortenbergbaan.  Wij bevonden ons dadelijk in open veld en 

moesten niet veel moeite doen om vooruit te komen.  De felle wind hielp ons een handje maar het bleef wel 
droog!   
 
Aan de Grevenbergbaan gekomen, kregen wij de wind vanuit een andere 
richting.  Maar al bij al viel het nog goed mee; het was een mooie wandeling, 
met die uitgestrekte velden rondom.  In de nabijheid van de luchthaven zijnde, 
kregen wij als toemaatje om de paar minuten een landend vliegtuig te zien.  Te 
horen waren ze nauwelijks.  
 
Dapper voortstappend langs veldwegjes met ronkende namen, bevonden wij ons na een tijdje in Berg-
Kampenhout, meer bepaald in het gehucht Lemmeken, waar op 15 februari 1961 de vreselijke vliegtuigcrasch 
plaatsvond die aan 73 mensen het leven koste.  
 

Plots begon het licht te regenen en de paraplu’s werden boven gehaald.  Maar met die 
wind was dat een minder elegante oplossing.  Bij de terugkeer naar ons vertrekpunt via 
Buurtweg 10 besloot onze Frans, die met gunstiger weer de voorbereiding gedaan had, 
wijselijk een wat kortere weg te nemen.  
 
Met de kerktoren in zicht stopte de regen.   
 

Tevreden met onze gezonde uitstap konden wij gelukkig nog even verpozen in het gezellige dorpscafé van 
Kwerps, café”De Schuur”.  En hier kregen we ook nog een traktatie naar wens van 
een jarige dewelke deze week een nieuwe voordeur kreeg.  
  
Tot de volgende wandeling in Tremelo (5 km) of Oud-Heverlee voor de 9 km. 
 
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    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Dorpsplein 


