PETRUS ASCANUSWANDELING
Deze wandeling kwam tot stand dankzij een vruchtbare samenwerking tussen de diensten van
de gemeente Asse en WRC Manke Fiel.
Gezien de diverse kleine veldwegen en de niveauverschillen en de afstand, is deze wandeling
geschikt voor geoefende wandelaars. Stevig waterdicht schoeisel aanbevolen.
Lengte wandeling: 11 km
Topografische kaart: 31/ 1-2 ( Asse – Anderlecht )
Bewegwijzering: Zeshoekige bordjes + paaltjes.
Start: St Godarduskerk – Processiestraat – Bekkerzeel.
Aard wandelpad: verharde en niet verharde wegen, met flinke niveauverschillen.
Parking: omgeving kerk.
Bereikbaar: per wagen via de N 9 Asse – Brussel. Ter hoogte van Het Molenken ( Zellik)
afslaan richting Bekkerzeel.
Openbaar vervoer: de Lijn AL – halte het Moleken ( Zellik ). Nog circa 2 km tot startplaats.
Info: Gemeente Asse : Tel 02.454.19.19
WRC Manke Fiel : Jos de Bisschop Tel 02.450.76.59 – M. Steps 02.452.83.65 –
http://walk.to/mankefiel
Info: Petrus Ascanus : Heemkundige kring Ascania – Tel 02.452.72.60

Wandeling:
Onze wandeling start in het woondorp Bekkerzeel, ontstaan in de 7de eeuw aan de St.
Godarduskerk. Deze kerk uit de 18de eeuw werd gebouwd in opdracht van B. Arrazoia de
onate, abdis van Groot-Bijgaarden. Aarzel niet voor het vertrek een kijkje te nemen binnen in
de classicistische kerk, met zijn prachtig 18de eeuws interieur. In de onmiddellijke omgeving
zijn het 18de eeuws kasteel 'Hof ter Zittert' en de pastorij zeker de moeite waard om er even
een kijkje te nemen. We laten de kerk achter ons en volgen. de Sint-Godardusstraat. We
stijgen en draaien naar rechts een zijweg in. Links ter hoogte van een boomgaard de veldweg
inslaan.
Tussen weiden en velden klimmen we richting het gehucht Zittert, verder langs en door
weiden en velden terug dalen tot aan de Boterberg. Op de viersprong nemen we rechts de
Mulweg, die we beklimmen tot op het gehucht Zittert. Op de asfaltweg links volgen tot op Tkruispunt. Rechts de poel indraaien. Aan onze linkerzijde ontdekken we een wijds panorama
van het Pajottenland. Bij de lste veldweg links dalen naar beneden, wellicht nagestaard door
verwonderde struisvogels. Beneden komen we terecht in een mooi natuurgebied, we volgen
de weg stijgend langsheen bosjes en fruitplantages. Bij de splitsing links volgen en doorheen
de velden vatten we de beklimming van de Kattenbos aan. Boven gekomen bereiken we de

http://www.mankefiel.be

1

Petrus Ascanusstraat. We vervolgen onze wandeling naar links op zoek naar de Petrus
Ascanuskapel. Na even verpoosd te hebben aan de kapel, vervolgen we onze weg rechtdoor.
Na circa 50 m slaan we rechts een veldbaan in.
We dalen deze soms wat glibberige weg naar beneden af en bereiken de Terlindenvijverstraat.
Rechts volgen tot aan het 'Vissershof (herberg, gesloten op dinsdag). Een gelegenheid om
even op adem te komen na talrijke 'bergkens op en af en te genieten van een streekbiertje.
Mogelijk kunnen we ook nog wat visserslatijn opsteken. We vervolgen links de asfaltweg en
zien rechts het recreatiegebied voor vissers. Na circa 100 m links een kleine veldweg inslaan
die ons naar de Terlindenweg brengt. Op de asfaltweg links naar beneden draaien. De kleine
landerijen van weleer zijn thans omgevormd tot residentiële woningen. Ter hoogte van de
Museumstraat bemerken we rechts de woning waar tot 1971 het museum van Theophiel Van
Vaerenbergh, alias Manke Fiel gevestigd was.
We wandelen rechtdoor naar beneden en dwarsen de De Waarborre Ijsenbeek. Rechts
bemerken we de gebouwen van een voormalige watermolen. Links ontdekken we tussen de
struiken het Hoogpoortkasteel. Dit fraaie domein op een helling gelegen beheerst de
omgeving. We bochten naar rechts langsheen een moderne boerderij en bereiken een
viersprong. Links de veldweg inslaan die ons naar het Solbos leidt. Even verder bemerken we
links het Hof te Hoogpoort. We dalen de veldweg rechtdoor af (drassige plaats) en dwarsen de
Nieuwe Molenbeek en vervolgen onze weg rechtdoor langsheen een dreef tot aan het
Bruggeveld. Links de asfaltweg volgen. Links van ons kunnen we het kasteel Nieuwermolen
bewonderen. We volgen de asfaltweg met zijn landelijke woningen en hopvelden tot aan de
Assestraat. I-lier links draaien en eerste veldweg rechts nemen en terug eerste veldweg rechts
tot aan de brug van de E40. Hier wordt de rust van de landelijke omgeving verstoord door het
ononderbroken gezoem van de duizenden wagens die dagelijks over deze snelweg zoeven.
We stijgen naar boven doch dalen voor de brug links naar beneden de Kloosterweide af. bij
een T-splitsing nemen we links en vervolgens rechts de veldweg tussen de weiden. We
kruisen de Molenbeek en stijgen vervolgens omhoog tot aan de Notelaarstraat, die we rechts
volgen tot aan de St. Godarduskerk. Einde van de wandeling.

Petrus Ascanuskapel (1891)

Ter nagedachtenis van Petrus van Assche, Franciscaan. Opgehangen in Gorcum 9 juli 1572 in
de turfschuur van Klooster ter Brugge, samen met 18 andere martelaren.
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