ZONDAG 14 APRIL 2019
MANKE FIEL TOCHTEN

ZONDAG 14 juli 2019
HOPDUVEL TOCHTEN

ZATERDAG 12 oktober 2019

BAAMIS TOCHTEN
STARTPLAATS Zaal De Leerheide
Oostkouter 1
1730 Asse Terheide ( Kerk )

STARTPLAATS ’T JASS
ASPHALTCOSITE 20
1730 ASSE ( STATION)

STARTPLAATS Zaal ’t Kloosterhof
Kouter 2
1730 Mollem ( Kerk )

Vertrek 7 uur tot 15 uur
Inschrijving: leden €1,10
Niet leden € 1,50

Vertrek 7 uur tot 15 uur
Inschrijving: leden €1,10
Niet leden € 1,50

Tochten langs landelijke verharde en
onverharde wegen op een golvend
parcours met prachtige uitzichten.

Prachtige landelijke veldwegen en
met een uitzicht op het

Deze wandeling voert je door het
boeiende en afwisselende landschap in
en rond het Kravaalbos

AFSTANDEN :

AFSTANDEN :

3km - 5km - 7km - 10km -14km - 21km

“Wandelplatform Brabantse Kouters”

7km - 10km - 14km - 21km - 30km
rolwagens 5 km

7km - 10km - 14km - 21km -30km - 35km

Organisatie : 4046
Wandel & Recreatieclub Manke Fiel vzw
Info: Jos De Bisschop 02/452.76.59
www.manlefiel.be
info@mankefiel.be
https://www.facebook.com/mankefiel

Organisatie : 4046
Wandel & Recreatieclub Manke Fiel vzw
Info: Jos De Bisschop 02/452.76.59
www.manlefiel.be
info@mankefiel.be
https://www.facebook.com/mankefiel

rolwagens 5 km

Vertrek 7 uur tot 15 uur
Inschrijving: leden €1,10
Niet leden € 1,50

AFSTANDEN :

rolwagens 3km
Organisatie : 4046
Wandel & Recreatieclub Manke Fiel vzw
Info: Jos De Bisschop 02/452.76.59
www.manlefiel.be
info@mankefiel.be
https://www.facebook.com/mankefiel

De Kruisborrevallei , in het gehucht Koudertaverent, is
één van de mooiste stukjes natuur in Asse.
Prachtige vergezichten, wandelwegen langs weides,
bos en boomgaarden, veldkapellen en kruisen,
Kruisborre charmeert.
Niet voor niets werd de omgeving samen met de
Kruisborrekapel in 1962 als cultuurhistorisch
landschap beschermd.
Naast haar grote landschappelijke waarde, heeft
Kruisborre een rijke geschiedenis. Want daar, in die
groene vallei van Koudertaverent, situeert zich het
verhaal van de Heilige Kruisen.
Vandaag is de traditie van bedevaarten nagenoeg
verdwenen, maar op paasmaandag gaat er nog
steeds een ommegang naar Kruisborre.
In 2016 liet het gemeentebestuur van Asse i.s.m.
Regionaal Landschap Groene Corridor vzw, de
provincie Vlaams-Brabant
en eigenaars en beheerders de veldkapellen en
kruisen van de Kruisborre-ommegang restaureren.
Ook de trage wegen langs deze erfgoed elementen
werden opgewaardeerd.
Samen met de restauratie kreeg elke kapel en kruis
een infobord.
Doe de weg-om van Kruisborre en ontdek de
prachtige vallei, de kapelletjes en het verhaal van de
Heilige Kruisen.

Stefanuskerk en ten noordoosten ervan de pastorie,
de hoek met de Kasteelstraat wordt ingenomen door
het voormalige gemeentehuis met bijhorende
gemeenteschool.
De oostelijke grens van Mollem wordt gevormd door
de Grote Molenbeek waarop ooit drie watermolens
draaiden: van noord naar zuid respectievelijk de
Ukkelgemmolen of molen van Ichelgem,
Ichelgemstraat nummer 23, de Neerkammolen
gelegen op grondgebied Merchtem, en tot slot de
Molen van Bollebeek , eertijds eigendom van de abdij
van Vorst, doch thans volledig verdwenen.
Het grondgebied van deze landelijke woongemeente
met glooiend landschap en een oppervlakte van 668
ha, strekt zich uit ten noordoosten van Asse-centrum,
aan de rand van het Brabantse leem plateau en wordt
doorkruist door de spoorlijn Brussel-Dendermonde .
Brabantse type en kleinere hoeven.Thans resten nog
het achttiende-eeuwse "Hof ter Kalken" (Boven
Vrijlegem nummer 48) in Mollem, het "Hof te
Bollebeek" (Bollebeekstraat nummer 2) en het "Klein
Hof te Bollebeek" (Terheidenboslaan nummer 15),
beide in Bollebeek, als monumentale getuigen van de
eertijds landelijke activiteit.

Het Kravaalbos en Asbeek :
is een ecologisch waardevol oud bos, gekenmerkt
door een kleurrijke voorjaarsflora.
Het ligt centraal in het mooie, zacht glooiende
landschap tussen Aalst, Asse en Opwijk.
Hier ontspringen de beken die zich zo lieflijk door het
landschap slingeren.
Er zijn al heel wat zaken gerealiseerd op het terrein.
Onze wandelingen voert je door het boeiende en
afwisselende landschap in en rond het Kravaalbos,
langs bijzondere locaties waar je getuige kan zijn van
het rijke verleden van de streek en het landschap en
de natuur in ontwikkeling.
Waaraan denk jij als je terugdenkt aan je kindertijd?
Denk je aan de moddertaartjes die je tante toch niet
als vieruurtje durfde opeten?
Misschien ben je wel eens zo hoog in een boom
geklommen dat je bijna niet meer naar beneden
durfde?
Kinderen en jongeren vinden vandaag minder kansen
dan vroeger om de natuur in te trekken, te ravotten,
zich vuil te maken.
Asbeek is een gehucht van Asse en dankt zijn naam
aan de beek die het gehucht door midden snijdt.
Asbeek situeert zich op de overgang tussen de
Brabantse Kouters en het Pajottenland.

