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Elke 3de zondag van de maand 
om 3 uur neemt een LoL- gids je  
voor 3 euro mee op een 
rondleiding van 3 kwartier. 

 
 

ZONDAG 17 NOVEMBER:  DE HISTORISCHE 
SITE VAN HET KARTUIZERKLOOSTER 
We maken kennis met de unieke site van het 

voormalige Kartuizerklooster te Leuven. Het klooster 

ligt aan de Leuvense ring maar verscholen en 

afgeschermd zodat zelfs vele Leuvenaars van haar 

bestaan niet weten. Dit klooster is nochtans historisch 

van groot belang en dateert reeds uit de 15de eeuw.  

Het is het enige klooster van deze strenge orde ooit 

gebouwd binnen stadsmuren!  In 1783 reeds verliet de 

laatste monnik van deze mystieke orde het klooster. 

We vertellen u alles over de orde van de kartuizers, 

haar geschiedenis, haar inspiratiebron voor vele 

gelovigen en ook haar teloorgang in onze streken. We 

bezoeken van buiten een deel van dit zelden 

toegankelijke klooster dat volop in restauratie is.  

Ook het naburige beschermde Mariapark is een bezoek 

waard. Natuur en cultuur in Leuven verenigd tijdens 

deze gidswandeling van Lots of Leuven! 

Het verhaal van deze site en haar inspirerende 

beschermde omgeving verneem je ter plaatse van onze 

stadsgidsen Joris & co. 

 

Zondag 17 november 2019, vertrek om 15 uur. 

Afspraak: hoek Heilige Geeststraat/A. de 

Greefstraat. 

Prijs: 3 euro (ter plaatse te betalen).   

Info: https://www.lotsofleuven.com  

BLIKVANGER VAN DE MAAND 

 

Verwarmen met Dijlewater! 
 

Ik woon in de Dijlemolens en vertel als stadsgids graag 

de verhalen die hier voor het oprapen liggen. Graaf 

Lambert vestigde zich hier in Ten Hove en begon zo min 

of meer de rijke geschiedenis van de stad. In 891 

versloeg Arnulf van Karinthië vlak voor onze deur de 

Vikingen.  Het Groot-Begijnhof, bijna 800 jaar oud en 

Werelderfgoed, ligt aan de overkant van de straat. En 

sedert 1987 werd van de vroegere watermolen 

„Dijlemolens“ een interessant woonproject gemaakt, 

met veel aandacht voor energie en ekologie.  

 

 
 

In de Dijlemolens gaan we nu nog een stap verder in de 

21e eeuw.  Tegen einde 2020 wordt hier een project 

gerealiseerd van warmterecuperatie. Het is technisch 

ingewikkeld, maar het betekent dat we de verwarming 

van het gebouw bijna volledig kunnen realiseren door 

gebruik te maken van de temperatuur van het 

Dijlewater dat door ons gebouw stroomt. 

Kortom: een extra-verhaal rond duurzaamheid(°) om te  

vertellen aan de groepen die ik gids in de mooie buurt 

van de Dijlemolens. 

Jan Van de Broeck. 

(°) zie ook de stadswandeling „Duurzaamheid“ op 

24/11/2019 verder in deze Nieuwsbrief. 

 

Lots of Leuven is een internetplatform van gedreven 

Leuvense stadsgidsen. Voor alle informatie over onze 

werking, de LOL-gidsen en hun aanbod en de kalender 

kan je terecht op www.lotsofleuven.com. 

https://www.lotsofleuven.com/
http://www.lotsofleuven.com/
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TERUGBLIK 
Een kort verslag van de rondleiding van 20 oktober 

2019,   “Vesalius en vrienden”. 

VESALIUS EN VRIENDEN 

Vorige maand bracht de 3x3 wandeling ons naar de 

Vismarkt. Daar maakten we kennis met Andreas Vesalius 

en zijn ‘vrienden’. Allen studeerden ze in de 16e eeuw 

aan de Leuvense universiteit en na hun studies zorgden 

ze elk voor revolutionaire vernieuwingen in hun 

verschillende wetenschappelijke domeinen.  

Er werd verteld hoe pestende collega’s indirect 

verantwoordelijk waren voor de dood van Vesalius, hoe 

de cartografie voor Mercator slechts een tweede keuze 

was en hoe Frisius de Leuvense stadsmuren verdedigde 

tegen een woeste krijgsheer. De wandeling werd 

afgesloten met een kort bezoek aan Histaruz waar 

Dodoens-kenner Marc Dooms vertelde over de brave 

student Rembert Dodoens.  

 

De 40 aanwezigen waren het erover eens dat ook deze 

3x3 wandeling weer zeer de moeite waard was. Het was 

ook duidelijk dat de gids nog heel wat meer verhalen kon 

vertellen. In het voorjaar komt er dus zeker nog een 

uitgebreide themawandeling over dit onderwerp. Meer 

info in een volgende Nieuwsbrief en op de website 

www.lotsofleuven.com  

 

Wil je Bram contacteren voor deze of andere 

rondleidingen?   Dat kan via mail: 

bram.putzeijs1@telenet.be 

LoL-THEMAWANDELINGEN NAJAAR 2019 

Alle wandelingen: 5 €, ter plaatse te betalen.  

Wel vooraf inschrijven per mail. 

 

 

“Duurzaamheid” 

Mobiliteit, ecologie en duurzaamheid in Leuven. 

Gidsen: Didier en Karina 

Vertrek: Dijlemolens, Zwartzustersstraat 16 

Zondag 24/11/2019, 15u. 

Inschrijven: dsk.lotsofleuven@gmail.com  

 

 
 

 

“De Franse revolutie in Leuven” 

Omwentelingen, zichtbaar tot op de dag van vandaag. 

Gids: Herman  

Vertrek: Hogeschoolplein 

Zaterdag 30/11/2019, 14 – 16 u.  

Inschrijven: herman.goessens@telenet.be 
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