
 

  
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 24 september 2020 
Te : Veltem 

Samenkomst : aan de kerk 
Afstand : 5 km 

Aantal deelnemers : 13 
Weersomstandigheden : Bewolkt, 17 gr. 

 
 

De samenkomst aan de Sint-Laurentiuskerk op het Dorpsplein van Veltem verliep geheel volgens 
de coronaregels.  Het aanpassingsvermogen van de mens is blijkbaar groot.  Wij worden het  
blijkbaar gewoon te leven met de dreiging van dat nog steeds alomtegenwoordige covid-19 virus.  
Masker dragen waar nodig, afstand houden, overal handen ontsmetten enz.  Ik denk dat mijn 
handen de laatste tijd meer alcohol te verteren kregen dan mijn lever.  Maar eenieders 
voorzichtigheid, gezond verstand en verantwoordelijkheidsgevoel blijven de boodschap. 
 

Wij vertrokken langs 
de Papen- en de 
Binnenstraat tot aan 
het Kerkstraatje.  Op 
het  einde daarvan, 
aan het 

 

kapelletje, draaiden wij rechtsaf en stapten verder tot op de Leuvensestraat. Een 
eind verder, nog voor de Heersemmolen, bestegen wij een stenen trap die ons meteen 
op een smal paadje naast de visvijvers bracht.   
 

Het leek even alsof wij vandaar op onze stappen terugkeerden, maar niets was minder 
waar.  Het paadje bracht ons, na een houten brugje overgestoken te hebben, tot naast 
de Molenbeek.  Meteen bevonden wij ons dan ook in “De Molenbeekvallei”, beheert door 
Natuurpunt.  Deze beek, werd destijds ingedijkt om de wat verderop gelegen 
Heersemmolen te kunnen bedienen (vermeld op het welkomstbord ).  Dank zij het huidig 
gevoerde beleid in dit gebied van bos, weiland en open wateren is het nu een zeer geslaagd 
landschap van broekbos, graslanden en open water waar allerlei zeldzaam wordende dieren 
(waaronder de ijsvogel) zich nog thuis voelen.  
 
Volop genietend van die mooie omgeving stapten wij rustig voort tot op de Lodewijk van 
Veltemstraat.  Na even het fietspad gevolgd te hebben, draaiden wij terug het bos in tot aan een 
houten vlonderpad om zo aan de kerk van Veltem-Beisem uit te komen. Vanuit de Kerkstraat 
tenslotte was het nog een paar honderd meter langs een buurtweg tot aan ons vertrekpunt.  Het 
was weer leuk geweest. 
 
Eens terug thuis, begon het ferm te regenen.  Weer hadden wij geluk gehad.  
 
Tot de volgende. 
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.

