
 

  
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 20 juni 2019 
Te : Lubbeek 

Samenkomst : Café “De Zwaan” 
Afstand : 5,4 km 

Aantal deelnemers : 23 
Weersomstandigheden : Mooi, 20 gr. 

 
Met 23 kloeke senioren waren wij op de afspraak aan de kerk of in café “De Zwaan” te Lubbeek.  
De voorbije dagen waren er nogal zware onweders voorbij getrokken maar nu was het prima 
wandelweer.  
Wij vertrokken, blijgezind zoals steeds, in de richting van het gemeentehuis.  Op het einde van de 
parking staken wij een kleine beek over en sloegen links de Broekstraat in.  In grote lijnen volgden 
we de Wauwerdrieswandeling.  Onze Harry en Mia  hadden deze wandeling, door het oostelijke deel 
van de gemeente Lubbeek, voorbereid.  Zij hadden er wel een geslaagde variatie aan toegevoegd; 
namelijk een tochtje door “De Spicht”, een welhaast ongerept natuurgebied in de vallei van de 
meanderende Molenbeek. 
 

 In de Molendries sloegen we naast een infobord een smal paadje in en kuierden braaf achter 
mekaar, oppassend voor de natte voeten, door een overweldigende biodiversiteit tot aan een 
betonbaantje, eveneens Spicht genaamd.  
Na even wat gedronken te hebben sloegen we rechtsaf tot op de Wauwerdries.  Het rustige 
landschap rondom ons was een lust voor het oog.  Hoezo alles volgebouwd?  Enfin, we zullen er maar 
weer niet over beginnen zeker?  
Halverwege de Molendries gekomen betraden wij opnieuw “De Spicht”.  Ditmaal over een 
knuppelpad.  Voorzichtig stapten wij zo verder tot aan de Slabbaertstraat.  Daarna draaiden we de 
Binkomstraat in.  Nu was het niet ver meer naar het vertrekpunt “De Dorpskring” of de eigenlijke 
eindstreep van deze bijzonder mooie tocht, nl. café “De Zwaan”  
Op het goed gelegen terras was het nog gezellig vertoeven en dan was het weer tijd om huiswaarts 
te keren. 
   
Tot de volgende in Holsbeek (9 km) of Oud-Heverlee (5 km),  
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. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 


