
 

  
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 16 januari 2020 
Te : Leuven 

Samenkomst : Café “De Lantaarn” 
Afstand : 5 km 

Aantal deelnemers : 34 
Weersomstandigheden : Mooi,  11 gr. 

 
Tijdens onze jaarlijkse traditionele stadswandeling van januari waren de weergoden ons  
uitzonderlijk goedgezind.  Zonnig en windstil.   

 
De afspraak was aan de Vaartkom.  Aan het standbeeld ter ere van de 
gravers van de 30 km lange vaart tussen Leuven en Mechelen gaven 
wij een korte samenvatting van dit twee jaar durende titanenwerk, 
uitgevoerd tussen 1750 tot 1752. De vijfhonderd Ardeense boeren, 
die 11 uur per dag aan een dagloon van ruim 2 frank per uur werkten 
met schoffel en kruiwagen, mogen niet vergeten worden.  
Ondertussen is de Leuvense Vaart terecht erkend als onroerend 
erfgoed. 
  

Vandaar vertrokken wij langs de Sluisstraat naar het nieuwe Sluispark 
met de onlangs aangelegde Vistrap.  Dankzij deze constructie kunnen 
vissen stroomopwaarts zwemmen rond de stuw in de 4de Dijlearm, om 
zo het 1,5 m hoogteverschil te overbruggen om in het voorjaar de 
bovenloop te bereiken, er te paaien en op te groeien. 
  
De Dijle was een constante tijdens het vervolg van deze wandeling. 
Over en langs de verschillende Dijlearmen stapten wij tot aan de Lei, 
om vervolgens de pittoreske Predikherenstraat in te slaan.   
 

Zo verder flanerend en ons verbazend over de “als paddenstoelen uit 
de grond rijzende” nieuwe gebouwen kwamen wij aan het, voor de 
meesten, minder bekende Janseniuspark.  Samen met de vroegere 
waterpoort is het nochtans een bezienswaardigheid.  De beide torens 
hebben nog redelijk de tijd overleefd.  De rechtse, de 
Janseniustoren, zo geheten omdat professor Cornelius Jansenius de 
toren in de 17e eeuw liet verbouwen tot zijn studieverblijf.  De linkse, 
de Justus Lipsiustoren, zo geheten door het nabije Justus 
Lipsiuscollege.  Onderaan deze laatste bevindt zich nog het 
beschermde Ursulinensluisje.  

 
Langs het Pater Damiaanplein en de Schapenstraat kwamen wij terug in het centrum.  Onder andere 
door de tuin van de Sint-Geertruiabdij en het Klein Begijnhof belandden wij in de Vaartstraat met 
op de hoek het welbekende volkscafé “De Lantaarn.”  Ook dat toffe volkscafé schijnt gedoemd om 
te verdwijnen.  Jammer, maar de bouwwoede  in onze stad lijkt voorlopig niet te stoppen. 
 
De volgende is een boswandeling in Oud-Heverlee. 
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.

