
 

 
 

Wandeling van ongeveer 7,5 km . 
 

Start : Boekfos -parking. 
 

Neem de weg links van het gebouw Kinderopvang - Speelplein (naast de poort). 
Na 100 m neem je rechts de grindweg, nu loop je aan de achterkant van de kinderopvang. 

 
Opdracht 1:  

Neemt een gekke foto van de groep of een gekke selfie samen met de boomstam. 
Loop over de dikke boomstam en neem het hindernissenparcours van laag naar hoog. Wie 
geraakt er het verst? 

Ga rechtdoor tot na de speeltuigen daar neem je links en onmiddellijk rechts. 
Op de T-splitsing ga je rechts op de grindweg en volg naar boven. 

Aan de asfaltweg Langevijver neem je links tot huisnr. 35 en ga 100m links naar beneden 
tot aan een privé-vijver.   Daar neem je rechts de voetweg/grindweg en volgt die tot de 
Nieuwstraat, we bevinden ons nu tegenover Campus Vijverbeek!  

Steek over op het zebrapad en ga naar links. 
Ter hoogte van eethuis ‘t Snacksken neem je rechts Rampelberg tot voorbij woning nr. 40 

neem dan het pad en volg tot aan de splitsing. 
 
Opdracht 2 

Onderweg kom je heel wat dieren tegen som ons een drie tal op. 
………………………………................................................................ 

Opdracht 3 
Aan het kruispunt hebben we een prachtig uitzicht over de “Broekevallei”. In bepaalde 
bomen hangen schijnbaar dikke bollen, maar dit is feitelijk een plant die leeft in de kruin 

van deze bomen.  
Over welke plant gaat het?  

Geef ons de Nederlandstalige of de Latijnse naam.  
……………………...........................................………… 
 

Nu volg je knooppunt 239 (m.a.w. links naar beneden). 
Bij de volgende splitsing volg je knooppunt 238 tot aan “Hof ten Eenhoorn”. 

Aan de kassei weg neem je rechts volg het knooppunt 240. 
Aan de tweesprong : links houden (Platijn). Even stoppen bij woning Platijn 55 ! 
 

Opdracht 4 
Platijn nr55, welk dier is hier sterk aanwezig? 

Antwoord: …………………………………………………….. 
Geef de naam van deze hoeve ? 
Antwoord: …………………………………………………… 

 



 

 
 

Langs de kasseiweg omhoog tot asfaltweg; neem nu links (Heedstraat) en steek de 

Edingsesteenweg over. 
Links van café Sedan Edingsesteenweg nr. 189, neem je een kleine veldweg tot aan de 

eerste viersprong, daar ga je links tot aan de kapel van St. Jozef ;  
 

Opdracht 5  
Hoeveel coniferen beschermen de kapel? 
Antwoord: …………………………………………….. 

 
Ga rechtdoor ( kapel aan je linkerkant ) 

100 m verder ga je links naar de kapel van O.L.V. van 7 smarten (links aanhouden). 
Na een steile klim kom je aan de Kruisborre-kapel. 
 

Opdracht 6: 
Wat is de naam van de bron aan de kapel? 

Antwoord: …………………………………………… 
Maak een selfie met de Kruisborre-kapel op de achtergrond! 
 

Je bereikt de asfaltweg, steek over en op de oprit van woning nr.13 ga je onmiddellijk 
links. 

Volg de veldweg tot T-kruispunten neem rechts en onmiddellijk links (knooppunt 237). 
Wandel tot viersprong en neem rechts. 
 

Opdracht 7 : 
Hier heb je een mooi uitzicht op het centrum van Asse met als blikvanger de watertoren en 

de kerktoren.  
Welke van de twee is de hoogste? 
Antwoord: ……………………………………………………………….. 

 
Volg deze veldweg tot de straat (Terlindenweg) neem links . 

Na een kort stukje kom je aan een T-stuk (Terlindenweg), neem links.  
 
Opdracht 8  

Op jullie rechterkant beneden heeft ooit een bekende jeugdschrijver gewoond. 
Weet jij over wie wij het hebben? 

Antwoord: ……………………………………………………………….. 
 
Aan woning nr 61 ga je rechts naar beneden en 50 m verder neem je een smalle weg links 

(237).  
Volg tot aan verharde weg (Witteramsdal) en ga links en na 5 m naar rechts grindweg 

omhoog volgen tot Langevijver. 
Ga tot op T-punt (Boekfos) en neem rechts. 

Na 100 m bereik je de boekfos-parking. 
 
  

Proficiat : je hebt een wandeling gemaakt van ongeveer 7,5 

km. 

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

of drop het in de brievenbus "Leyniersdreef 18 te Asse". 

Vergeet niet je naam & adres ergens te vermelden. 

 

Laat gerust jullie bevindingen weten!!! 

 


