
 

 
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 15 november 2018 
Te : Heverlee 

Samenkomst : Café “Pakenhof” 
Afstand : 6 km 

Aantal deelnemers : 45 
Weersomstandigheden : Zonnig met 14 gr. 

 
Het was reeds half november en de zon was nog volop  van de partij tijdens deze wandeling door de 
contreien van Heverlee-Park.  Wat een buitengewoon mooi en warm weer hebben wij mogen beleven 
het voorbije jaar.  Of hoe we inderdaad het ongewone gewoon beginnen vinden.   
 
Maar volop profiterend van deze uitzonderlijke toestand vertrokken wij met zowaar 45 personen 
van Het Pakenhof via de Armand Thiérylaan en de Vinkenbosstraat tot aan het Sint Albertus-
college.  Na een eindje Geldenaaksebaan sloegen wij de landelijke Abdijstraat in.  Meteen bevonden 
wij ons midden de rustige velden.  Behalve de alomtegenwoordige kraaiachtigen en enkele fietsers 
kwamen wij niemand tegen.  
 

  
 

In de omgeving van de Abdij van Park gekomen, stonden we even stil bij de nog steeds populaire 
volkstuintjes naast de vijvers.  De prachtige abdij werd gesticht op initiatief van de toenmalige 
graaf van Leuven, Godfried met den Baard.  Tijdens een jachtpartijtje te paard werd de, naar 
verluid, nogal liederlijke edelman getroffen door de bliksem en viel van zijn paard. Uit 
dankbaarheid dat hij het er levend vanaf bracht, vroeg hij aan de abt van de 
Premonstratenzerabdij van Laon om op die plaats een abdij te bouwen.   Zo geschiedde.  Op 
Wikipedia kan men de verdere woelige geschiedenis van de Norbertijnerabdij vinden.  
 
Langs de Norbertijnerweg kwamen wij stilaan aan de machtige achterpoort van het monument.   
Behalve de waterhuishouding van de vijvers waren o.a. ook de bronzen klokken in de toren 
vernieuwd. 
 
Op het terras van Het Pakenhof tenslotte vond iedereen een plaatsje naar zijn goesting om deze 
mooie dag af te sluiten. Tot in januari! 
 
Lucien 
  



 

  
De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, evenals de verslagen, 

terug te vinden op onze website www.okraleuvencentum.be. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


