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Activiteit:  Najaarsexcursie Leuven 
  

Wanneer: zaterdag 8 september 2018 

 
 
Geachte dames en heren,  
 
Wij nodigen u hierbij van harte uit om deel te nemen aan onze najaarsexcursie op 
zaterdag 8 september naar Leuven. In het schitterende Leuven brengen wij in de 
ochtend onder leiding van lokale gidsen een bezoek aan het stadhuis en het Groot 
Begijnhof. In de middag wordt ons gezelschap rondgeleid in de beroemde abdij 
van het nabijgelegen Park, een van de grootste van België.                                              
 
Ter nadere informatie het volgende: 
 
Beknopte geschiedenis van de stad Leuven  
Leuven bevindt zich in de provincie Vlaams-Brabant, in het Nederlandstalig deel van België. De 
geschiedenis van Leuven begint ongeveer 130.00 jaar voor Christus. Gebruikte vuurstenen die 
bij opgravingen gevonden zijn laten zien dat er toen al mensen waren in de buurt van Leuven. 
De Nerviërs en de Eburonen vertoefden eeuwenland in de Leuvense regio. Omstreeks het jaar 
58 voor Chr. veroverde Julius Caesar Gallië. Hij roeide de stam van de Eburonen volledig uit. 
Tijdens opgravingen zijn overblijfselen teruggevonden van Romeinse villa’s uit de tweede helft 
van de eerste eeuw na Christus. Pas in 884 is er in geschriften voor de eerste keer sprake van 
Leuven (Lovanium) Het zou nog lang duren voordat deze kleine nederzetting zou uitgroeien tot 
een van de belangrijkste steden van Brabant. Lovanium betekent “snel stromend water” en 
verwijst naar een klein beekje ten zuiden van het huidige stadscentrum.                                                                                                                
 
 
 
 



Graaf Lambert met de baard is van grote betekenis geweest voor Leuven. Hij vestigde zich aan 
het einde van de 11de eeuw op een eiland in de rivier de Dijle. In het begin van de 12de eeuw 
maakte een van zijn opvolgers Leuven tot hoofdstad van het hertogdom Brabant. Omdat Leuven 
gunstig gelegen was aan de oevers van de Dijle en aan de weg naar Brugge en Keulen, nam het 
economisch en politiek belang van de stad gaandeweg toe. Om de stad beter te beschermen 
verving men omstreeks 1160 de oude feodale versterking door een stenen ringmuur, waarvan 
enkele delen bewaard zijn gebleven. 

 
Stadhuis op de Grote Markt 

In de 12de en 13de eeuw kreeg de stad een passende handelsinfastructuur: vishal, broodhuis, 
vleeshuis en graanhal. Van grote betekenis voor de verdere ontwikkeling was de stichting van 
de universiteit in 1425 door hertog Jan IV na goedkeurig door de paus. Oorspronkelijk waren er 
4 faculteiten: kerkelijk recht, burgerlijk recht, kunsten en geneeskunde. Door de vele 
buitenlandse studenten kreeg de universiteit een internationaal karakter dat ze nooit meer zou 
verliezen. De universiteit kende onder haar gelederen beroemde figuren als de latere Paus 
Adrianus VI, Erasmus en taalgeleerde Justus Lipius.   
In architectonisch opzicht was de Bourgondische 15de eeuw een glansperiode voor Leuven: het 
stadhuis, het Tafelrond en Sint Pieterskerk zijn in deze periode gebouwd.  De verbetering van de 
steenwegen maakte van Leuven een centrum van doorvoerverkeer van Oostende naar 
Duitsland. 
Leuven werd zwaar geteisterd tijdens de 2 wereldoorlogen. Gelukkig bleven heel wat oude 
stadsdelen bewaard. In 1968 is de universiteit opgesplitst in een Nederlandse Katholieke 
Universiteit Leuven en een Franstalige Université Catholique de Louvain. In Leuven bevindt zich 
de modernste bierbrouwerij van België, tevens de op één na grootste ter wereld.  
 
De abdij van Park Heverlee 
In het jaar 1129-1130 zond de abt van Laon op verzoek van Godfried met de Baard enkele 
Norbertijnen naar Heverlee. Ze kregen er het jachtpark van de hertog ter beschikking. De abdij 
kreeg daarom de naam ‘Abdij van Park’. Conform het ideaal van ordestichter Norbertus stortten 
de discipelen zich op hun leven van contemplatie, apostolaat, armoede en landontginning. Al in 
1154 bezat de jonge gemeenschap meer dan 350 ha bos, landerijen en weiden in een dozijn 
Brabantse dorpen. In de prille beginperiode werden de kanunniken vergezeld van zusters-
kanunniken, weliswaar in een strikt gescheiden systeem. De abdij verloor niet veel later haar 
statuut als dubbelklooster. In de periode 1719-1730 kreeg de abdij haar huidige gezicht.  



In 1797 viel het doek over de Abdij. De Franse Revolutionairen schaften alle kloosters en abdijen 
af. De parkabdij werd gesloten, haar bewoners verdreven en haar goederen en gebouwen 
geconfisqueerd door de overheid. Dankzij een stroman slaagden de kanunniken erin om hun 
abdij met omliggende gronden terug te kopen. Het duurde uiteindelijk tot 1836 vooraleer de 
overlevende kanunniken de abdij konden heroprichten. Herstel kwam er pas in de tweede helft 
van de 19de eeuw. De twintigste eeuw bracht een periode van nieuwe bloei. De abdij is een van 
de grootste van België. 

 
Abdij van Park Heverlee 

                                                                                                    
Overzicht van het programma:  
 
 08.00 uur: Vertrek in Weert vanaf Touringcarbedrijf Kupers, Kelvinstraat 1 

(Kampershoek)  
 08.15 uur: Vertrek in Ell vanaf de parochiekerk aan de Niesstraat. (Auto’s kunnen 

geparkeerd worden op het tegenover de kerk gelegen Scheijmansplein) 
08.30 uur: Vertrek in Thorn vanaf parkeerplaats bij sportpark Ter Koel,                   

Ittervoortseweg 51                                                                                                                                             
10.00 uur: Aankomst Leuven, Hogeschoolplein 15, waar wij bij Salons Georges koffie 

en gebak nuttigen. Hier worden wij opgehaald door de gidsen. De bus 
parkeert op Parking Bodart, Tevuursevest 

10.45 uur:                    Geleid bezoek aan het stadhuis van Leuven en aan het Groot Begijnhof.   
13.00 uur:                    Warme lunch in Salons Georges. Wij worden hier na afloop met de bus 

opgehaald.                                            
14.45 uur:                     Aankomst bij eerste ingangspoort Abdij van Park. Wij lopen te voet (300 

m.) naar het abdijcomplex, waar wij rondgeleid worden. 
16.00-16.15 uur:         Vertrek vanuit Leuven naar Thorn, Ell en Weert 
 
Tijden bij benadering 
 
 
 
 
 
 



Deelnamekosten en aanmelding voor deelname 
Deelnemers die lid zijn van de GHK Het Land van Thorn of de Aldenborg betalen een bedrag van                        
€ 56.00, niet-leden betalen € 61.00.   
 
In de deelnemersbijdrage zijn begrepen: de kosten van de bus, koffie met gebak bij aankomst, bezoek 
aan het stadhuis en het Groot Begijnhof onder leiding van stadsgidsen, warme lunch in restaurant 
Salons Georges, entreegelden Abdij Park en rondleiding door gidsen + een fooi voor de buschauffeur. 
 
De aanmelding voor deelname aan de excursie dient te geschieden op één adres en wel bij de 
penningmeester van de G.H.K. “Het Land van Thorn” Leo Peeters, Houtmortelsstraat 7, 6017 CM Thorn, 
tel. 06-53399512 of,  bij voorkeur, via e-mailadres: ljg.peeters@kpnmail.nl.   
De verschuldigde deelnemersbijdrage dient bij opgave van deelname gelijktijdig voldaan te worden door 
overschrijving op bankrekening IBAN NL75 RABO 01510 19 266 ten name van Geschied- en Heemkundige 
Kring “Het Land van Thorn”, onder vermelding van  
1) het aantal personen  
2)    ‘’Leuven’’ 
3) uw opstapplaats. 
 
U kunt hier ook eventuele dieetwensen kenbaar maken. 
                                                                                                                                                
Vol = vol. Bij overboeking hanteren we de volgorde van aanmelding. Gezien de te verwachten grote 
belangstelling voor deze excursie is aanmelding per ommegaande zeer aan te bevelen. Doe het dus 
liever vandaag dan morgen, maar in elk geval uiterlijk woensdag 29 augustus a.s. 
 
Indien personen na aanmelding/betaling om de een af andere reden alsnog moeten afzien van deelname 
en indien de organisatie geen deelnemers op de wachtlijst heeft staan, dan dient degene die niet kan 
deelnemen zelf voor een vervanger te zorgen. Teruggave van de deelnemersbijdrage is niet van 
toepassing. 
 
Deze excursie is georganiseerd door Hub aan den Boom, Frans Caris en Leo Peeters, bestuursleden van 
de Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”.  
 
Wij wensen u voor 8 september alvast een heel mooie excursie toe.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens het bestuur van de Geschied- en  Namens “De Aldenborgh” en 
Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”,  Kring Weert van het Koninklijk L.G.O.G., 
Jan Custers, voorzitter     Peter Korten, voorzitter     
 


