
 

  
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 19 september 2019 
Te : Oud-Heverlee 

Samenkomst : Café “Genenhoek” 
Afstand : 5,5 km 

Aantal deelnemers : 29 
Weersomstandigheden : Mooi, 18 gr. 

 
Het Heverleebos vormt samen met het Meerdaalwoud en het Egenhovenbos het grootste gemengde 
loofbos van Vlaanderen (2.050 ha) en is nog steeds de plaats bij uitstek om een gezonde 
boswandeling te maken tijdens ieder seizoen.   
 
Onze plaats van samenkomst en vertrek was dit keer het aloude café “Genenhoek”, op de hoek van 
de Waversebaan en de Blokkenstraat gelegen. 
 
Met een flinke groep sportieve senioren vertrokken wij langs de Graetboslaan naar de kaarsrechte 
Bierbeekpleindreef.  Wat verder draaiden we rechts de Filosofendreef, dan links de Damendreef 
en weer links de Herendreef in. 
   

 
 
Hier en daar waren er al open plekken in het bos.  De aangekondigde boskapping van 30.000 bomen 
door het Agentschap Natuur en Bos was blijkbaar al begonnen.  De rode Amerikaanse eik, die 
overal in het bos te vinden is, moet verdwijnen.  Die 100-jarige, statige bomen zouden blijkbaar 
niet bestand zijn tegen de komende klimaatopwarming?  Het motto is meer kansen geven aan de 
biodiversiteit.  Het zal zo wel zijn.  Maar toch moeilijk te begrijpen nu de ganse wereld schande 
spreekt over de vernieling van het Amazonewoud. Enfin…  
 
Na wat gemijmer dienaangaande en toch volop genietend van het prachtige bos waren wij 
ondertussen aan de voetgangerstunnel onder de A3/E40 gekomen.  Vreemd zicht, die vooruit-
razende auto's boven het tunneltje.  
 
Na een ommetje via de Dennen- en Prosperdreef kwamen wij in de Filosofenstraat.  Op het einde 
daarvan nog een smal paadje volgen en we waren op de Waversebaan en spoedig in het sympatieke 
volkscafé van ons vertrekpunt. 
 
Tot de volgende wandeling in Kwerps voor 9 km of in Korbeek-Lo voor 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. 

 

 
 

 

http://www.okraleuvencentum.be.

