DE ZOET WATERS
OUD-HEVERLEE
Donderdag 15/09/2022 om 14.00u

Restaurant Spaans Dak,
gelegen aan de
Huisvijver.
OP STAP IN HET LAND VAN DIJLE EN DEMER
UITNODIGING VOOR EEN WANDELING IN “DE ZOET WATERS” TE
OUD-HEVERLEE.
De Zoet Waters in Oud-Heverlee is al eeuwen een oord van natuurbeleving. Het
is een geliefde bestemming voor de zondag-uitstapjes van vele Leuvenaars en
studenten.
De Zoet Waters met vijf vijvers ligt zowat tussen het Heverleebos en het
Meerdaelwoud. Samen vormen zij het grootste loofbos in Vlaanderen met
meer dan 1 000 oude eiken en de oudste reeënpopulatie en strekt zich uit over
meer dan 2050 ha. Doorheen de vijvers loopt de beek “De Vaalbeek”
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De wandeling neemt je mee langs de oevers van de eerste 3 vijvers en de rand
van het bos.
De eerste vijver, de Molenvijver, ligt tegen de Waversebaan.
Vijver 2 is de Huisvijver, gelegen aan het Kasteel van Steenbergen,
tegenwoordig het restaurant Spaans Dak. Hier start de wandeling. Het is een
roeivijver, maar je vindt er ook talrijke nesten van op het water broedende
vogels.
De 3de vijver is de Herfstvijver, die ten oosten ligt van de Kapelledreef. Op het
einde van die dreef bevindt zich de Onze-Lieve-Vrouwkapel van Steenbergen
aan de rand van het bos. Een mooie barokke kapel, gebouwd in 1652 om Maria
te eren.
De wandeling loopt over 3 km en is voor 2/3 onverhard, maar goed
begaanbaar. Je geniet van de natuur. Ideaal om te herademen.
Rond de vijvers liggen sfeervolle brasseries met mooie terrassen. Uiteraard
ronden we daar onze wandeling af.

Ook nu is weer het motto : wandelen/bewegen, lotgenoten met
partner/mantelzorger ontmoeten, keuvelen, napraten, kortom
GENIETEN!

INSCHRIJVEN VOOR 5 SEPTEMBER 2022 VIA
INFO@COPDVZW.BE
Met vermelding naam en aantal deelnemers.
CONTACT : Jean-Pierre Baillon 0476 69 02 37
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