
Beschrijving Wandeltocht  

Vertrek aan het Sint-Reneldisplein.  

Ga op zoek naar het haltebord van de bus (aan de grote boom). Los vraag 1 op.  

Met het haltebord voor je, begint de wandeling naar links. 

Ga verder naar de Kapeldreef. In deze straat hangt er bij huisnummer 7 vraag 2 en bij 

nummer 28 vraag 3, los ze op.  

Vervolg de Kapeldreef, deze gaat over in een weg met kasseien.  

Sla het bospad aan je linkerkant in, ter hoogte van een houten infobord van de Vlaamse 

Gemeenschap. Los vraag 4 op. 

Vervolg je weg verder door het bos. De weg waar je nu overloopt, is een nooit gebruikte 

spoorwegberm om Leuven te verbinden met Waver. 

Voorbij het bordje van het wandelknooppunt heb je tijd voor de doe-opdracht : Wandel op 

deze bosweg tussen 2 grote bomen achteruit. Even verder  kies je terug 2 grote bomen uit, 

deze keer wandel je met je ogen dicht (vooruit). 

Als je uit het bos komt aan de slagboom, vervolg je je weg richting wandelknooppunt 6 . 

Onderweg passeer je een heel hoge toren. Je mag eens tellen hoeveel verdiepingen deze 

toren heeft. 

Op het plein voor de toren (waar de beweegbank staat), los je vraag 5 op. 

Vervolg richting wandelknooppunt 6, beneden ga je echter naar links, dus door de tunnel. 

(opgepast voor fietsers). 

Wandel rustig verder naar boven tot aan de verkeerslichten. Zodra het groen is, kan je de 

straat (Celestijnenlaan) oversteken. 

Je vervolgt je weg tussen een drukke baan en een (goed verborgen) zwarte omheining. 

Net na de hoek van de zwarte omheining, neem je een klein verdoken paadje aan je 

rechterkant. 

Je komt uit in een wijk, in de Emiel Hullebroecklaan.  

Let op de straatnaamborden en los vraag 6 op. Sla de eerste straat links (Jos de Haeslaan) in, 

dan weer de eerste rechts (Renaat Veremanslaan). Op het eind van deze straat (bergop)  

steek je via een klein paadje door en kom je in de Joos Florquinlaan, ga hier naar links. Blijf 

deze volgen. Voorbij de rode pinguin kom je weer een haltebord van de bus tegen.  

Los vraag 7 op.  

Vervolg je weg verder tot op de Jef Van Hooflaan, hier ga je weer links. Op de kruising met 

de Jos de Haeslaan ga je weer rechts. Op de T-kruising (met de Keibergstraat) sla je linksaf de 

doodlopende straat naar beneden in. 



Let op!  Helemaal beneden staat een geschiedkundig gebouw. Los vraag 8 op.  

De Oude Nijvelseweg vervolg je naar rechts.  

Doe-opdracht: vertel aan je medewandelaar wat meer over je lievelingsboek(en) of het 

laatste boek dat je hebt gelezen. 

Wandel verder tot je op de Sint-Janbergsesteenweg komt (drukke baan), sla af naar links tot 

aan de verkeerslichten. 

Bij groen licht steek je rechtdoor over (gevaarlijk punt). Tussen een straatnamenbord 

(Koning Boudewijnlaan) en de pijl richting Leuven, sla je het kleine zandpaadje in. Tien meter 

verder kom je op een weg uit die je naar rechts volgt. Bijna beneden deze weg (Gaston 

Geenslaan) staat aan je rechterkant een groot verkeersbord. Los vraag 9 op. 

Vervolg nog even je weg tot je aankomt op het Sint-Reneldisplein. 

 

Je bent nu terug op je startpunt. 

 

 

Hopelijk heb je er van genoten, 

Vergeet zeker niet om je antwoorden in te sturen. 

Vermeld ook je naam, leeftijd en je lidkaartnummer (of je adres). 

Breng je antwoordenblad binnen in een bib van Leuven of stuur je antwoorden online door 

op leuven.bibliotheek.be 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.routeyou.com/nl/route/planner/2/wandelrouteplanner?route=7268245-nl 

V.U.: Denise Vandevoort, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven 
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