
ERFGOEDWANDELING 

VOOR GEZINNEN

Abdijweg

“Zo doen wij dat!”

Hallo! 

Leuk dat jullie de tocht willen maken tussen het 
klooster van het Heilig Hartinstituut Heverlee 
en de Abdij van Park. 

Tijdens deze actieve wandeling kom je meer 
te weten over de gewoontes van de vroegere 
bewoners van het klooster en de abdij. 
Onderweg kan je allerlei opdrachten en spelletjes 
doen en kruisen verschillende rituelen je pad. 

Op de overzichtskaart op de volgende pagina 
staan de verschillende haltes 

Veel plezier! 

Tussen klooster en abdij
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Daarna volgen per halte: 
• opdrachten en informatie
• de routebeschrijving
• spelletjes voor onderweg Praktisch

Start en einde wandeling: 
Heilig Hartinstituut Heverlee, 
Naamsesteenweg 355, 
3001 Leuven. 

Traject wandeling: 
6 km 

Zeker meenemen: 
Een print van dit document en 
een potlood of balpen om de 
opdrachten te doen!
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Heilig Hart (detailkaart: zie verder)

Calvarielaan

Kerkhof van de zusters

Kapel OLV van Banneux

Commonwealth oorlogskerkhof

Begraafplaats De Jacht

Kazerne De Hemptinne

Vijvers

Abdij van Park (detailkaart: zie verder)

IJsbaan Leuven

Spel voor onderweg
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A HOOFDINGANG
Zie je het Mariabeeld staan? 
Welk dier vertrappelt ze?  ............................
Waarom? Vink het juiste aan:

Boven Maria staat 
ook een beeld van 
Jezus. Wat heeft hij 
vast? Teken het hier:

Vul dit tekstje aan. Je vindt de tips hieronder!

Het Heilig Hartinstituut is een school / internaat / klooster / kinderdagverblijf /theaterzaal (1).    
       op het kaartje is het hoofdgebouw. Het is ontworpen door Joris Helleputte. Die architect 
ligt begraven in .................................................. (2). Dit stuk van het geheel is gebouwd in het jaar 
.................... (3).       
      is het klooster. Dat gebouw is er later bijgekomen en werd in het jaar ................. (4) gebouwd. 
Vroeger was het de gewoonte dat de ...................... (5) die in het klooster woonden, lesgaven in de 
school. Nu werken nog twee .................... (5) op de school. 106 jaar geleden startten ze met een 
nieuwe opleiding: ................................... (6). Die studierichting kan je hier nog steeds volgen. 

Tips:

1: Schrap 1 woord dat niet past.
2: Halte        op deze wandeling.
3: Het jaartal vind je boven het beeld van Jezus.
4: Kijk naar de letters boven de groene poort.
5: Zie foto’s.
6: Kijk goed naar de bordjes op gebouw C.

Slangen staan voor het kwade in de Bijbel. 
Ze bestrijdt dus het kwade.

Jezus is bang van slangen. Ze wil hem beschermen.

Er is ooit een slang gevonden in het gebouw.

Heilig Hartinstituut1

Waarom zou hij dit vasthebben? 
Denk aan de naam van het instituut.

A

B

9

C
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Calvarielaan

D LABO’S

HOEVE

Het vrijstaande gebouw aan je linkerkant was vroeger het industrieel 
blok. Hier stond een grote stoommachine. Die machine maakte stoom 
om het hoofdgebouw te verwarmen en de bakkerij en de melkerij van 
energie te voorzien . 

Dit gebouw maakt nog steeds zijn eigen energie. 
Kan jij vinden hoe? 
Tip: ga eens aan de andere kant kijken!

Op het bord aan de kant van het klooster kan je zien 
hoeveel energie opgewekt wordt.

E
De hoeve staat er sinds 1898. Ze wordt vandaag 
nog steeds als boerderij gebruikt. Wat werd hier 
vroeger gemaakt?

Wandel verder op de dreef met de lindebomen.

Deze dreef heet de Calvarielaan. Het woord calvarie komt uit het Latijn en verwijst naar de 
kruisiging van Jezus. Bij die straf werden de misdadigers aan een kruis gehangen tot ze  
stierven. Aan het einde van de dreef staat een beeld van Jezus aan zijn kruis. Naast hem zie je 
zijn moeder Maria en zijn leerling en vriend Johannes. 
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Voordat Jezus door de Romeinen aan het kruis werd gehangen, moest hij eerst een hele tocht 
afleggen met het zware kruis op zijn schouders. Een lastige taak of een moeilijke klus wordt nog 
steeds een calvarietocht genoemd. 

Doe je eigen mini calvarietocht langs deze dreef!

Neem iemand die zwaarder is dan jezelf op je rug en probeer zo verder te stappen 
tot aan het grote kruis. 
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Kerkhof van de zusters

Verlaat het domein langs het vervallen hek. Ga verder in de richting van de 
geasfalteerde weg. Op je rechterkant staat een kapelletje. 

Dit is het kerkhof van de zusters. Ze liggen dicht bij Jezus aan 
het kruis. Het is een privé kerkhof voor de zusters annuntiaten 
Heverlee. Niemand anders mag hier begraven worden. 

Grappige zusternamen

Hoe heet je? Waarom kreeg je die naam? 
Heb je een tweede naam? 
Vraag het aan je ouders of grootouders. 

Als je je bekeert tot een geloof of toetreedt tot een 
orde van zusters of broeders, krijg je soms een andere 
naam. De zusters die hier liggen, moesten drie namen 
opgeven. Vaak waren dit de namen van hun zus, vader 
of meter of de naam van een heilige. De ‘hoofdzuster’ 
koos één van de drie namen uit. 
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Zoek een kruis met de naam Julia-Maria! 
Kan je ook een mannennaam vinden?

Welke zuster- of broedernaam zou jij willen? 
Zoek drie mogelijke namen voor jezelf. 
Laat de oudste van jullie groep uit die drie namen 
kiezen. 
Schrijf de gekozen naam op een kruis hiernaast. 
Doe dit ook voor de rest van je gezelschap. 

Schrap wat niet past. De graven van de zusters zijn:

• sober / fleurig

• voor iedereen anders / allemaal hetzelfde
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Kapelletje 
Onze Lieve Vrouw van Banneux

Ga naar rechts op de Kerspelstraat in de richting van het bos.

Groepen die op tocht gaan zingen vaak stapliederen. 
Ken jij zo’n staplied? Of kennen je ouders er eentje van 
vroeger? Zing samen tot je aan het kerkhof bent! 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7. Zo gaat het goed, zo gaat het beter, alweer een kilometer!
Of: Macadam, macadam, macadam dam dam... 

 Kapelletjes werden op de grens van een domein geplaatst om 
gevaren buiten te houden. 
Dit kapelletje ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Banneux 
werd hier gezet omdat het Heilig Hartinstituut tijdens de 
Tweede Wereldoorlog gespaard bleef. 
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Rituelen

Mensen branden vaak een kaars in een kapelletje om 
iets te vragen aan de heilige voor wie het kapelletje 
gebouwd werd of om de heilige te bedanken. 

Verzin zelf een ritueel 
Wat zou jij willen vragen of wensen? 
Wie wil jij bedanken en waarom? 
Hoe zou je dat doen? 

Geluksbrengers 
Sommige voetballers maken 
een kruisteken voor ze het 
veld opgaan of dragen telkens 
dezelfde geluksonderbroek bij 
een belangrijke match... 
Heb jij rituelen die jou geluk 
brengen?  

Commonwealth oorlogskerkhof

Elke gemeenschap heeft eigen rituelen en 
gebruiken om mensen te begraven. Dit is een 
oorlogskerkhof met graven van gesneuvelde 
soldaten uit de Tweede Wereldoorlog.  

Zie je gelijkenissen en verschillen met het 
kerkhof van de zusters? 
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Voor de ingang van het bos neem je de Bierbeekpleindreef naar links. 
Een beetje verder zie je rechts nog een kerkhof. 

In het leger hoor je tot een bepaalde eenheid. Kan je de graven eruit halen van de soldaten 
die - zoals deze sergeant J.W. Sharp - bij de luchtmacht zaten?  

Op de graven van de luchtmacht staat een symbool 
dat goed bij deze eenheid past. 

Welk symbool past er goed bij jou? 
Als je bijvoorbeeld graag voetbalt, zou dit 
een voetbal kunnen zijn. Teken je eigen 
symbool hiernaast. 



Kazerne De Hemptinne

Vanaf 2011 zit het ISTAR bataljon in deze kazerne. 
Zij verzamelen informatie voor de gevechtseenheden en 
voeren waarnemings- en verkenningsopdrachten uit zonder 
zelf opgemerkt te worden. Hun wapenspreuk is dan ook: 
Zien zonder gezien te worden. 

Zou jij ooit bij het leger gaan? Waarom (niet)? 
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Begraafplaats De Jacht

Dit kerkhof is een stedelijke begraafplaats met 
graven van ‘gewone’ mensen. 
Zie je de verschillen met de twee vorige kerkhoven? 
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Hier liggen ook enkele overlevenden van WO II begraven. 
Het is gebruikelijk dat ze wanneer ze sterven een aparte 
plaats op het kerkhof  krijgen. Zie je waar hun graven zijn? 

Ga verder langs de Bierbeekpleindreef. Een eindje verderop 
zie je aan de linkerkant de loodsen van de kazerne. 

Een kazerrne is een plek 
waar militairen en hun 
materiaal verblijven. 
Zie jij de legertanks op 
het domein staan?  

Op het einde van de Bierbeekpleindreef steek je over en neem je het geasfalteerde fietspad (fietsknoop-
puntroute 69). Het pad komt uit op de Milseweg. Die volg je tot je uitkomt aan de Geldenaaksebaan. Je 
steekt over naar het KBC-kantoor op de hoek en gaat rechts de Abdijstraat in. Je slaat achter het gebouwtje 
van de Watermaatschappij links in en daalt af langs een pad dat naar de vijvers loopt.

Soldaten wandelen niet, ze marcheren in rechte rijen achter elkaar terwijl ze met hun armen zwieren. 
Marcheer met heel je gezin zoals een bataljon soldaten tot aan het einde van de Bierbeekpleindreef.
Links, rechts, links, rechts, ... Ter plaatse rust! 

Ben jij even goed in het verkennen van de omgeving als de soldaten van ISTAR? 
Doe de test! Speel het spelletje: ik zie, ik zie wat jij niet ziet terwijl je verder wandelt tot aan de volgende 
halte. 

Vijvers 8

Dit zijn de vijvers van de Abdij van Park. De Norbertijnen die in de abdij leefden, groeven de eerste twee vijvers 
in de middeleeuwen. De derde en de vierde vijver zijn van ongeveer 1700. 

Vroeger gebruikte men de vijvers als spaarbekken 
voor de watermolen en om vissen in te kweken. 
Nu zijn de vijvers een uniek natuurgebied en 
broedplaats voor vogels. Maar er leven ook andere 
dieren. 

Zoek drie dieren die aan de vijver wonen. 
Teken ze in de vakjes hieronder!



Abdij van Park9
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Opvallend in deze dreef zijn de poortgebouwen links en 
rechts. Muren en poorten beschermden de Norbertijnen. 

Verbind de foto’s met de juiste plaats op de kaart!

Het hoeveplein is het hart van het domein en wordt 
afgesloten door de Norbertuspoort. 

An de rand van het plein bevinden zich de hoeve met het 
wagenhuis, de stallingen en tiendenschuur.  

Op de overgang tussen het hoeveplein en het klooster-
gedeelte waar de Norbertijnen verbleven, staat het 
provisorenhuis. 

Vervolg je weg met de vijvers aan je rechterkant tot aan het 
metalen hekken en kom uit op de abdijdreef. 

Beeld je in dat je een 
Norbertijn bent en wandel 
zwierig door de poorten tot 
aan het hoeveplein. 

KERKHOF
HOEVEGEBOUW

PROVISORENHUIS

ABDIJKERK

NORBERTUSPOORT

De provisor beheerde het geld van de abdij en was de baas 
van al het personeel. Om de grote abdij te onderhouden en 
het huishouden van het klooster te doen waren er immers 
veel mensen nodig! 

Het klooster bestaat uit abdij, abdijkerk en kerkhof. 

Wie ligt hier ook alweer begraven? 
Vind zijn naam op pagina 3 en zoek het graf! 



Deze gezinswandeling baseert 
zich op de bestaande wandeling 
‘Abdijweg’. Dit is een van de
ERFWEGwandelingen die vzw 
Cultureel erfgoed annuntiaten 
Heverlee ontwikkelde in samen-
werking met lokale natuur- en 
erfgoedpartners. 

Concept en vormgeving
Nina Béghin en Chris Ferket
Mooss vzw

Advies
Ria Christens
vzw Cultureel erfgoed 
annuntiaten Heverlee

Tiny T’Seyen
Erfgoedcel Leuven
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Op de tocht terug naar het Heilig Hartinstituut  
moet je zelf de weg zoeken via beschrijvingen en 
foto’s van de straten en gebouwen die je 
onderweg tegenkomt. Veel succes! 

Verlaat de abdij via de abdijdreef. 
Ga door de leeuwenpoort 
naar buiten. 

Ga op de steenweg aan hoeve 
Vinkenbosch naar links.

Als je aan de overkant van de 
steenweg op nummer 202 de 
Norbertusschool ziet liggen, ga je
 in de juiste richting! 

Sla af aan de verkeerslichten en 
ga de straat in waar op nummer 3 
een apotheek is. 

Bovenaan de straat zie je deze 
kerk van Onze-Lieve-Vrouw van 
Troost en verderop het  
Augustijnenklooster. 
Even voorbij het klooster
zie je aan de rechterkant een 
speelpleintje. 

Sla af in een straat waarvan de 
naam bestaat uit de onderdelen 
die je hier ziet. 

Neem vervolgens een straat 
waarvan de naam begint met 
het fruit op deze foto. Ga aan 
het einde van deze straat naar 
rechts. De straat waar je nu in 
bent heeft een adellijke titel. 

Proficiat! Je bent nu aan de andere kant van het 
domein van het Heilig Hartinstituut uitgekomen en de 
wandeling is ten einde! 

Als de voetgangers- en fietserspoort open is, kan je 
over het domein lopen. 

Indien dat niet zo is,  ga je een eindje verderop links de 
Parkbosstraat in. Blijf rechts van de private opritten en 
neem de voetweg tot bij de hoofdingang van het Heilig 
Hartinstituut. 

Colofon

Cultureel erfgoed 
annuntiaten Heverlee


