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

Zondag 15 april:  
De Dijlemolens 

 
Jan Van de Broeck laat je 
kennismaken met een stukje onbekend Leuven.  In april 
1988, precies 30 jaar geleden, werd het gebouw “De 
Dijlemolens” officieel geopend als woon-, werk- en 
leefgemeenschap.  De watermolen heeft een 
geschiedenis van meer dan 700 jaar. De plaats waar de 

molen en het gebouw 
staan, ligt zelfs aan de 
oorsprong van Leuven: 
hier versloeg in 891 
Arnulf van Karinthië de 
Vikingen en werd de 
naam “Loven” voor de 

eerste keer vermeld in een geschreven verslag. Op 
deze plek zou dan ook de eerste, bescheiden, vesting 
komen in Leuven. De Dijlemolens liggen op een eiland 
in de Dijle, omringd door nog meer oude en nieuwe 
geschiedenis: het Begijnhof, het Zwartzustersklooster, 
het Dijlepark, enz.  

Tijdens deze wandeling 
ontdekken we deze buren 
van de Dijlemolens via grote 
en kleine verhalen over 
wezen en studenten, de 
Kotmadam en een 

koekjesfabriek, Wittekappen en Zwartzusters, een 
paviljoentje en een Buikske. 
Om te eindigen getuigen bewoners over het leven in dit 
verrassende gebouw.  
Dagen jullie weer in groten getale op dan is Didier 
Spruyt de sidekick van Jan en splitst de groep zich in 2. 
Vertrek & aankomst: Dijlemolens, 
Zwartezustersstraat 16, Leuven 
Om 15 u voor 3 € (ter plaatse te betalen) 
Info: https://www.lotsofleuven.com/events/om-en-
rond-de-dijlemolens 
 

 

LOL- GIDS IN DE KIJKER 
Lots Of Leuven is een platform van 12 gedreven 
stadsgidsen. Elke maand zetten we 1 gids in de kijker.  
 
Willy Lenaerts heeft 2 passies: 
gidsen en fietsen. Het is dus 
niet te verwonderen dat Willy 
zich gespecialiseerd heeft in 
gegidste fietstochten in en rond 
Leuven.   
Hij neemt jullie mee naar 
onverwachte en vergeten 
doorsteekjes, gangen en verscholen hoekjes van de 
stad. Willy laat jullie observeren, kijken en genieten van 
verrassende verbanden tussen gebouwen en 
stadsdelen. Zowel het oude Leuven als de 
stadsvernieuwing komen aanbod.  
“De fietstochten zijn voor iedereen haalbaar, met af en 
toe een korte halte op een terras of even met 
de verrekijker genieten vanop de Luibank, waar je het 
mooiste panorama van Leuven hebt. We 
rijden ook door groene parken en pleinen die voor de 
wandelaars net iets te ver buiten de stad liggen”. 
 
Het aanbod: 

• Dwars door het 
verborgen Leuven 

• Fietsen langs 
de skyline van Leuven 

• Leuven stad aan het 
water 

• De ronde van Leuven. 
Abdijentocht langs 
Vlierbeek, Park, Keizersberg 
en Sint-Geertrui.  
 

Daguitstappen mogelijk (op aanvraag, 
bijvoorbeeld naar Tervuren of Wallonië) 
 
Willy is ook vaste gids bij Ecowerf, de VRT en Het 
Brussels Museum van de Molen en de Voeding. 
Reserveren en meer info: Willy Lenaerts. gsm: 
0495/582085 
of via email: willy.lenaerts@outlook.com  
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TERUGBLIK 
Een kort verslag van de rondleiding van vorige maand 
 
De Abdij van Park: gisteren vandaag en morgen 18/3  
 

 
Berekoud was het. Het weer heeft blijkbaar geen vat 
op de succesvolle formule 3 X 3 X 3 X 3 want een 
zestigtal flink ingeduffelde geïnteresseerden waren 
present op deze derde LOL-wandeling. Symbolisch 
startte de rondleiding aan de eerste tijdelijk 
drooggelegde vijver. De vier vijvers speelden “gisteren” 
een cruciale rol in de organisatie van de abdij en krijgen 
vandaag een centrale rol als stilte- en recreatiegebied 
aan de rand van de Leuven.  
Onder de monumentale Sint-Janspoort van abt de 
Waerseggere, de vroegere armenpoort, ging het 
richting provisorenhuis. Van hieruit werden ooit 21 
herenhoeven, 150 kleinere neerhoven en 17 parochies 
aangestuurd, goed voor een domein van 3 300 ha.  
Vlakbij ligt de carwash uit 1666. Een duidelijke 
verwijzing naar de nieuwbouw van de abdijhoeve door 
abt Libert De Paepe. De restauratie vangt aan tegen de 
zomer en daarna zullen bio-boeren een melkveebedrijf 
met 30 runderen uitbouwen.  
De wandeling eindigde bij de abdijkerk aan het 
imposante en historisch belangrijke kerkhof.  
Op 11 november om 11 minuten na 11 uur zal vanuit 
deze toren de vredesbeiaard klinken. Deze beiaard is 
een trouwe kopie van de beiaard die sinds 1811 in de 
Sint-Pieterskerk hing maar op 25 augustus 1914 
verloren ging in de “Brand van Leuven”. Noteer dit 
alvast in uw agenda! 
 
Wil je Hubert Van Broeckhoven contacteren voor deze 
of andere rondleidingen? Dat kan via 
https://www.lotsofleuven.com/hubert-van-
broekhoven 

LOL- GIDSEN ACTIEF DEZE MAAND  
Waar kan je de LOL-gidsen de komende maand aan 
het werk zien?  
 
Onze/Jullie Kongo  
Nog tot 6 april gidst Jan Van 

de Broeck in de Bib 

Tweebronnen de 

tentoonstelling “Onze/Jullie 

Kongo”. Het uitgangspunt 

van deze tentoonstelling is 

uniek. Het doel ervan is niet 

om de geschiedenis van 

Kongo te duiden maar wel 

om propaganda en het 

effect ervan op de publieke opinie te kaderen. 

De toegang is gratis en je kan een rondleiding met 

begeleiding door een gids aanvragen: 

vionawestra@kankan.be  

ECOtrippen 
Zondagen 8 april en 6 
mei neemt Hilde 
Vansteenvoort je 
mee op een tocht 
langs Leuvense zaken 
die ecologie hoog in 
het vaandel dragen. 
Met tal van 

proeverijen en korte infosessies. 
Afspraak om 13 u aan Foodhub, Locomotievenpad 
(achter het station), einde in het centrum. Gratis maar 
inschrijven via tine@liefstleuven.be 
 

NIEUWS UIT LEUVEN 
Binnenkort verdwijnt het stadhuis van Leuven achter 
een groot zeil, want de gevel wordt gereinigd. Dat 
gebeurde de laatste keer 30 jaar geleden en het zal erg 
voorzichtig worden aangepakt om de historische 
beelden zeker niet te beschadigen, zegt Schepen 
Vansina. 
De werken beginnen eind deze maand en zullen eind 
juli klaar zijn. Leuven trekt er 250.000 euro voor uit. 
 
 
 


