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TERUGBLIK 

 
Zonnige Erasmuswandeling lokte veel niewsgierigen op 18/02/2018 

 
Met een goeie 70 waren ze, de mensen die iets meer 

wilden te weten komen over Desiderius Erasmus, die 

leefde van 1466, 1467 of 1469 (over zijn geboortejaar 

is er geen absolute zekerheid) tot 1536. Alweer een 

tiental meer dan bij de eerste wandeling van LOL- 

gidsen Katrina en Didier in januari. 
 

Er waren zelfs zoveel mensen die de wandeling wilden 

meemaken, dat het LOL-gidsenplatform maatregelen 

neemt om in de toekomst bij grote opkomst van het 

publiek niet één, maar twee gidsen klaar te hebben 

die dezelfde rondleiding kunnen geven, zodat de 

groep volgers niet té talrijk wordt en iedereen de kans 

krijgt om de uiteenzetting van de gids goed te volgen. 

 
 
 
 
 

Een tussenstop aan de Universiteitshallen. 

Foto Sophie Leemans 

Vooral bij goed weer, zoals op die derde zondag van februari, worden mensen immers aangelokt om 

aan te sluiten bij de succesvolle 3 x 3 x 3-formule van LOL. 

 
De rondleiding van LOL-gids Patrick op die 18de februari vertrok van aan het beeld van Erasmus in 

de nis van het gotische stadhuis via het Pauscollege naar de Universiteitshal en van daar naar de 

Vismarkt voor een bezoek aan de site van het Drietalencollege om uiteindelijk terug te komen naar 

het stadhuis en de Sint-Pieterskerk. 

 
Intussen kregen de bezoekers niet alleen een beter idee over leven, werken en ideeën van Erasmus, 

maar ook over de religieuze en politieke strijd die 

heerste in dit woelige tijdsgewricht van overgang 

van   Late   Middeleeuwen   naar   Renaissance,  

de afscheuring van de katholieke kerk door de 

protestanten en hoe universiteitscolleges ontstonden 

en hoe ze functioneerden. 
 
 
 
 
 
 

Het stadhuis: begin- en eindhalte van de wandeling. 

Foto Didier Spruyt 

Er werden parallellen getrokken tussen de overgang 

van manuscripten kopiëren naar boekdrukkunst, 

maar ook van papieren media naar digitale 

consumptie van boeken en nieuws vandaag de dag. 

Ten slotte werden ook het kosmopolitisme en het 

pacifisme van Erasmus in de verf gezet. 
 

Het is nu uitkijken naar de opkomst voor de derde wandeling, die van LOL-gids Hubert die zal starten 

aan de Abdij van Park en ons meer zal leren over het ontstaan, de werking en de geschiedenis 

van die abdij. Belangrijk dus om in je agenda te noteren: de start is dit keer niet aan het stadhuis 

van Leuven, maar wel aan de brasserie van de Abdij van Park. De rest blijft vertrouwd: start om 

3 uur in de namiddag voor 3 kwartier wandeling tegen de prijs van 3 luttele euro’s. 
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VOORUITBLIK 

 
Abdij van Park: gisteren, vandaag en morgen. Wandeling op 18/03/2018 

 
In 1726 publiceerde C. Van  Lom de onderstaande gravure (illustratie links) in zijn heruitgave     

van Antonius Sanderus’ geschiedenis van Vlaanderen en Brabant. De gelijkenis met vandaag is 

opvallend groot. 

 
Abt Libert de Paepe koos na de Vrede van Westfalen in 1648 voor heropbouw en economische 

zekerheid. De abdijhoeve getuigt hiervan. 

 
Abt de Waerseggere op zijn beurt wilde met veel allure het 600-jarig bestaan vieren in 1729. 

Gedurende 10 jaar veranderde hij de site in een bouwwerf. Het resultaat is nog steeds te bewonderen. 
 

 
Ook vandaag is de abdij een bouwwerf. Als het gastenkwartier gerestaureerd is, wordt er weer als 

vanouds bier gebrouwen. En de langschuur wordt een evenementenzaal. 

 
Het Centrum voor religieuze kunst en cultuur en het Huis van Polyfonie hebben er hun thuishaven. 

Jonge bio-boeren zetten hun schouders onder een nieuw landbouwbedrijf. De site wil een groen 

stiltegebied zijn aan de rand van de stad. 

 
Al deze plannen en ideeën vragen tijd, maar de abdij heeft geduld! En wij met haar! 

 
Historische weetjes, anekdotes met een kantje, leuke plannen voor morgen: een lekkere cocktail 

over de abdijsite volgens de formule 3-3-3 van Lots of Leuven. 

 
 

 
Uw gids: Hubert Van Broekhoven 

Vertrek- en eindpunt van de wandeling: de brasserie “de Abdijmolen” van de Abdij van Park 

Vertrekuur: 15.00 uur 

Prijs: 3,00 euro (ter plaatse aan de gids te betalen) 
 

 Alle info over deze en volgende wandelingen op onze website:     
 www.lotsofleuven.com
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LEUVEN IN HET NIEUWS 

 
Universiteit en stadsbestuur willen Leuven als congresstad nog meer op de kaart zetten 

 
KU Leuven en het Leuvense stadsbestuur hebben samen het ‘LeuvenConvention Bureau’ opgericht. 

Dat biedt ondersteuning aan organisatoren die internationale wetenschappelijke congressen in de 

universiteitsstad op touw willen zetten. Bedoeling is met de steun van ToerismeVlaanderen Leuven 

nog meer op de kaart te zetten als congresstad. 

 
“Met dit initiatief willen we onze professoren en onderzoekers motiveren om zelf een congres te 

organiseren. Bij de organisatie van zo’n congres komt echter veel kijken. Er moet een dossier 

worden ingediend, een begroting opgemaakt, geschikte zalen en hotels gezocht... Voor al die zaken 

kunnen zij voortaan bij het Leuven Convention Bureau terecht”, zegt professor Koen De Backere, 

algemeen beheerder van de KU Leuven. 

 
KU Leuven en de stad Leuven kunnen rekenen op Vlaamse toelagen. In 2016 besliste de Vlaamse 

overheid om extra middelen in te zetten voor het aantrekken van internationale congressen. Uit 

een studie van ToerismeVlaanderen was gebleken dat het potentieel op dat vlak niet volledig benut 

werd. 

 
Leuven heeft volgens Dirk Vansina, schepen van Toerisme, veel troeven om congressen aan te 

trekken. De stad is niet alleen top op het vlak van gezondheid, spitstechnologie en creativiteit. Er 

zijn heel wat unieke erfgoedlocaties waar congressen kunnen plaatsvinden en Leuven is ook een 

aangename en bruisende stad op maat van de congresganger. 

 
Bron: Belga, 8 februari 2018 

 

Fontein toont oude stad 
 
Een stadsplan uit 1550 vormt de basis voor het ontwerp van de fontein die binnenkort op het 

Hooverplein aangelegd wordt. 

 
De werken aan het Hooverplein en het Ladeuzeplein zitten op schema. Eind maart wordt er begonnen 

aan de definitieve heraanleg van het Hooverplein. Centraal op dat plein komt een fontein, die de 

vorm zal krijgen van het stratenplan van Leuven zoals de beroemde Nederlandse cartograaf Jacob 

van Deventer het in 1550 uittekende. De stad wil er de historische stadsomwalling mee visualiseren. 

‘De elf stadspoorten van de eerste stadsomwalling zullen te zien zijn met verlichte strips’, vertelt 

schepen van Toerisme en Erfgoed Dirk Vansina (CD&V). 

 
‘In de tekening van de fontein zul je kunnen zien waar de stadsomwalling ligt, waar de stadspoorten 

stonden en welke delen van de omwalling vandaag nog bestaan en je dus nog kunt bezoeken.’ 

De straten, rivieren, de Sint-Pieterskerk en de stadsomwalling worden uitgeslepen. Ook de 

straatnamen van de belangrijkste straten zullen erin verwerkt worden. ‘De loop van de Dijle, de Vunt 

de Voer in de binnenstad zal met een watergoot en een zestigtal fonteinspuiters uitgebeeld worden’, 

zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (SP.A). ‘In de spuiters komt ledverlichting, zodat 

de fontein ‘s avonds extra sfeervol zal zijn.’ 
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De werken aan de fontein starten op 30 april en zijn tegen de zomer afgerond. Het totale budget is 

748.000 euro. 

 
Bron: De Standaard, 1 februari 2018 

 

Leuvense stadsarchief ontsluit verhalen uit middeleeuwse schepenbankregisters 
 
Het Leuvense stadsarchief heeft maandag de campagne ‘Ga op stap met het verleden’ gelanceerd, 

waarmee het verhalen uit de middeleeuwse schepenbankregisters wil kenbaar maken aan het 

brede publiek. De schepenbank, die van 1362 tot 1795 rechtsprak in Leuven, bestond uit zeven 

schepenen die de hertog jaarlijks benoemde en enkele keren per week zitting hield. 

 
Al bijna tien jaar is het stadsarchief, samen met een vijftal vrijwilligers, bezig om de 1.128 registers, 

samen goed voor 950.000 bladzijden, van de Leuvense schepenbank te digitaliseren en qua 

taalgebruik om te zetten van oud naar leesbaar Nederlands. De 40.000 transcripties die al werden 

afgewerkt, zijn online raadpleegbaar op www.itineranova.be. 

 
Dit leverde talloze verhalen op over hoe men in de middeleeuwen omging met burenruzies, 

moordzaken, overlast aan huisjes van plezier, regelingen voor mantelzorg, contractbreuken... In 

het kader van de campagne ‘Ga op stap met het verleden’ heeft het stadsarchief een aantal van 

die verhalen uit de 15de en 16de eeuw uitgegeven in een originele krant. Daarnaast neemt een 

wandelgids je mee naar plaatsen waar de bewuste feiten zich afspeelden. In verschillende Leuvense 

cafés leer je verhalen kennen door een kaartspel. 

 
Bron: Belga, 19 februari 2018 

 

 
AGENDA 

 
Rondleiding ‘Eetbaar onkruid met historische saus’ op Paasmaandag 2 april 

door LOL-gids Hilde Vansteenvoort en plantenkenner Geert Van Damme 

 
Je zou het haast niet geloven maar ook midden in de stad kan je heel wat eetbaars vinden, daar 

gaan we tijdens deze wandeling naar op zoek. 

Onderweg houden we halt op historische en verbazende plekken. Je hoeft het verschil niet te kennen 

tussen netels en duizendknoop, er is geen plantenkennis vereist om plezier te beleven aan deze 

wandeling. En natuurlijk hebben jouw gidsen ook proevertjes voorzien. 

Na deze wandeling bekijk je de stad met andere ogen! 
 

Datum: Paasmaandag 2/4, 14 u 

Duur: 3 u 

Prijs: 15 € pp 

Afstand: 4 km 

Hoe: Te voet. 

Start: Helleputteplein 

Einde: Helleputtenplein 

Reserveren: hilde.vansteenvoort@telenet.be - 

0495/261919 

http://www.itineranova.be/
mailto:hilde.vansteenvoort@telenet.be

