
 

  
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 17 oktober 2019 
Te : Korbeek-Lo 

Samenkomst : Café “Buurthuis” 
Afstand : 5  km 

Aantal deelnemers : 24 
Weersomstandigheden : Bewolkt, 13 gr. 

 
Het centrum van Korbeek-Lo, opgetrokken rond de parochiekerk Heilig Kruis, was de plaats van ons 
vertrekpunt voor deze kalme wandeling.  Het was al midden oktober en het regende reeds een 
tijdje, behalve deze dag (wat gemiezer daargelaten).  
 
Langs de Parochiestraat stapten wij tot aan de Tiensesteenweg en staken deze over naar de 
Kasteelstraat.  Aan het kapelletje gekomen, draaiden we de Bieststraat in en stapten vrolijk terug 
naar de N3. Opnieuw staken wij deze voorzichtig over.  
 
Ondertussen in Lovenjoel aangekomen, stapten we de Keizerstraat in tot aan de Kruistraat.  Na wat 
verder de Kerkstraat ingeslagen te hebben, kwamen wij in de nabijheid van het natuurgebied “Salve 
Mater”.  Vlak voor de gebouwen van het voormalige psychiatrisch centrum (bouwkundig erfgoed 
sinds 28/11/2013) betraden wij het Groot Park.  
 
Ons verbazend over de imposante, waarschijnlijk eeuwenoude bomen, dat het park daar nog rijk is, 
kuierden we verder door het echte natuurjuweeltje tot aan een machtige plataan.  Na de boom even 
geknuffeld en de omtrek gemeten te hebben (de armen van 7 personen) namen wij er de 
groepsfoto.  
 

 



 

Vervolgens begaven wij ons in de richting van de spoorweg. De ernaast gelegen kalme Heerbaan 
leidde ons voorbij een groot koolzaadveld met heerlijk geurende, gele bloemetjes. Nog nagenietend 
van het gratis parfum dat onze neuzen streelde, waren we aan de tunnel naar de Rijsmortelstraat 
gekomen.  Nu was het niet zo ver meer naar het vertrekpunt.   
 
In het dorpscafé “Buurthuis” werden wij vriendelijk en vakkundig naar wens bediend.  Het sociale 
gedeelte van onze wandelingen is toch even belangrijk als het stappen zelf, nietwaar? 
 
Alweer tot een volgende keer. 
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.

