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Wandeling voor buggy en rolstoel (ongeveer 5 km) 

Vertrek : hoofdingang ‘t Jass naast Bronneke.  

Aan de ringweg neem je links , richting station, tot aan het zebrapad. 

Voor ieders veiligheid : volg het voetpad langs de voorkant van het station A  tot 

aan het zebrapad om veilig over te steken.  Volg het voetpad links tot aan de 

fietssnelweg. 

Stap op de fietssnelweg (Groene gordel) ongeveer zo'n 500m en neem rechts het 

voetpadje dat  je leidt door de Steenakker (nieuwe verkaveling).   1 

Stap rustig door tot aan Bergestraat.  3  Hier neem je rechts en volg tot de ingang 

van  B  Kasteel Waalborre (hier kunnen de kindjes even vertoeven).  Blijf links van 

het kasteel, tot aan het rondpuntje met bomen hou je links en dan onmiddellijk 

rechts zo kom je aan de Pastinakenstraat en die steek je over. 

  4  Rechtdoor Witteramsdal nemen tot aan het rondpunt ; neem rechterkant van 

de weg tot aan het volgende rondpunt. Rechtdoor Witteramsdal volgen tot 

huisnummer 56, daar neem je rechts en blijf aanhouden over de grindweg  5  tot 

Langevijver.  Blijf rechts van de weg en je komt op Boekfos, neem even rechts tot 

tegenover huisnummer 20. Hier moet je Boekfos dwarsen en langs de Watertoren  

C  bereik je Vronemeers ( aan Fieremans ).   

6 & D  Neem rechts tot aan het zebrapad en ga tot aan de steenweg.  

Rechtover Pascalina de steenweg oversteken op het zebrapad ; blijf rechts en neem 

de eerste straat links aan VAB-rijschool .  Volg deze Molenstraat tot het einde (aan 

de spoorlijn) Neem rechts en volg de spoorlijn tot aan het station. Oversteken en 

terug naar de start. 
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Extra weetjes & Doe-tjes : 

A : Het station met bijhorende stationswachterswoning dateren van 1879 en maken deel 

uit van de spoorlijn Brussel-Dendermonde die werd aangelegd in de periode 1879-1881; 

spoorlijn 60. 

Spoorlijn 60 is een Belgische spoorlijn die de steden Brussel en Dendermonde met elkaar 

verbindt. De spoorlijn begint eigenlijk aan het station Jette in het noorden van Brussel en 

eindigt ruim 27 km verder in het station Dendermonde. 

Op 18 mei 1879 werd het baanvak Asse - Dendermonde geopend voor exploitatie door de 

Belgische Staat. Op 15 november 1881 werd het baanvak Jette - Asse geopend en werd de 

hele spoorlijn op dubbelspoor gebracht. 

Op 17 mei 1981 reed de eerste elektrische trein onder 3 kV over de spoorlijn. De 

maximumsnelheid bedraagt 120 km/u. 

Het station van Asse beantwoordt zoals de meeste stations aan een standaardconcept, 

gericht op de functionaliteit als onderkomen voor de stationschef en als dienstruimte. Er 

werden ondermeer diensten aangeboden zoals post, telegraaf en pakhuis 

Op 14 september 2009 werd het station en de stationwachterswoning vastgesteld als 

bouwkundig erfgoed. 

 

 

1 : Hoeveel lichtlantaarns ben je langs gewandeld op de fietssnelweg ??   

10 - 12 - 14 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brussel_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dendermonde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Jette
https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Dendermonde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asse_(Vlaams-Brabant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dendermonde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jette
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asse_(Vlaams-Brabant)
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2 : Ergens onderweg ben je dit standbeeld tegengekomen.  Weet je het adres nog ? 

 

 

3 : Hoeveel ploegen telt FC Asse-Zellik 2002 eigenlijk ??  18  -  21  -  24 

 

B : Het park van het domein Waalborre werd aangelegd omstreeks 1910, was 4,5 hectare 

groot en kent een ongewoon groot aantal zeldzame bomen. 

In 1912 bouwde Karel Alexander de Vis een grote "cottage", meer bepaald een villa met 

kasteelallures. Aan de oostelijke rand (Bergestraat) van het domein werden de 

dienstgebouwen opgetrokken: een portiersloge, een hovenierswoning met garages, de 

moestuin, waar tegen de tuinmuur ook een aantal serres werden gebouwd, werd aangelegd 

in de noordelijke hoek (waar nu de Parklaan is), de boomgaard besloeg 85 are en lag ten 

westen van de moestuin (een deel van de Pastinakenstraat en de Witteramsdal). De 

hoofdingang naar het kasteel lag naast de portierswoning (komende vanuit de 

Bergestraat). 

In 1966 droeg de familie de Vis haar eigendom, bestaande uit het kasteel en een 

wandelpark over aan de gemeente met de bedoeling in deze omgeving een groot 

sportcentrum op te richten, terwijl de hoveniers- en portierswoning zouden ingericht 

worden voor de jeugddienst.  

Op 8 december 2000 werd het domein beschermd als 'dorpsgezicht' en de merkwaardigste 

bomen als 'monument'.  

 

 

......................................................... 

......................................................... 
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4 : Welke bekende Assenaar (politieker) heeft hier nog gewoond in het begin van 

de Witteramsdal (rechts) ??   ................................................... 

 

5 : In de put, op deze groene weide hebben menig Assenaren nog feest gevierd.  

Hoe noemden die feesten weer ?? 

Blokhutfeesten  -  Hopduvelfeest  -  Jommekesfuif  (doorstreep de foute 

antwoorden) 

 

C : De toren met een hoogte van 43 meter, ontworpen door A. d'Hondt en dateert van 

1976. Hij rust op een cilindervormige bakstenen voet. De schacht is verticaal 

geaccentueerd door contrasterende betonbalken en de kuip van 1000 m³ is kegelvormig. 

Ondergronds is er nog een reservoir van 1250 m³. 

Farys heeft langs de Gentsesteenweg in Asse een drinkwaterreservoir gebouwd waarin het 

nog eens 17 miljoen liter water kan stockeren. Zij hebben nieuwe plannen ingediend om op 

dezelfde plaats achter het bestaande drinkwaterreservoir nog een 2e te bouwen. 

Op 14 september 2009 werd de watertoren vastgesteld als bouwkundig erfgoed. 
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D : Het hoperfgoed vindt zijn oorsprong in de 14de eeuw, toen ontdekt werd dat bier beter 

bewaard kon worden door toevoeging van hop.  

De Benedictijnenabdij van Affligem speelde een doorslaggevende rol in de verspreiding van 

de teelt. De abdij voorzag (zoals dat in de Middeleeuwen gebruikelijk was) in haar eigen 

behoeften en had niet alleen een brouwerij, maar ook een moestuin met ‘hoplochting’ of 

hoptuin.  

Vanaf de 14de eeuw namen de boeren de hopcultuur over. Met de teelt van hop konden ze 

hun inkomen aanvullen. Het plattelandsleven spitste zich gedurende de volgende eeuwen 

dan ook meer en meer toe op de hopteelt. 

 In het jaar 1880 stond er 3985 hectare. Waar de teelt vroeger nog geografisch gespreid 

gebeurde, met als kernen de regio Asse-Aalst dat ooit veruit het grootste hopgebied en de 

regio Poperinge, concentreert de Belgische hopteelt zich nu voornamelijk rond het West-

Vlaamse Poperinge en in Wallonië rond Waasten, Maltonne en Vodelée.  

 

6  : Hoeveel hoppegebieden waren er in België eigenlijk ??  2  -  4  -  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proficiat : je hebt een wandeling gemaakt van ongeveer 5 km. 

Opdracht 7 

Stuur jullie oplossingen en foto’s door naar “kod@gezinsbond-asse.be” of drop het 

in de brievenbus "Leyniersdreef 18 te Asse". 

 

Laat gerust jullie bevindingen weten!!! 

Vergeet je naam & adres niet te vermelden !! 

 


