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BELPOP BONANZA ASSE
FIETSTOCHT LUS CENTRUM-ASSE TERHEIDE-KROKEGEM (13,6 KM)

geschatte tijd zonder de stops: 1u05 min.
makkelijke fietstocht
hoogteverschil:  ± 100 m   
vooral verharde ondergrond

https://www.komoot.nl/tour/209497582
Komoot routeplanner: exporteer deze route naar je GPS-apparaat.

Heb je minder tijd, dan kan je ook één van de kortere trajecten fietsen of een korte wandeling maken. 

lus 1:  fietstocht Zellik-Kobbegem-’t Jass 17,5 km
lus 3:  fietstocht Mollem-Krokegem-centrum 13 km
lus 4:  centrumwandeling  5,20 km
lus 5:  centrumwandeling  3 km 

LOCATIES

1  lunchhuis De Smaakmarkt, Steenweg 36, Asse
Door het drukke verkeer op de Steenweg is het verhaal mogelijk niet zo goed hoorbaar. 
Kies ergens een rustig plekje in een zijstraat en beluister daar het verhaal.

2 kapsalon Red, Steenweg 33, Asse
Door het drukke verkeer op de Steenweg is het verhaal mogelijk niet zo goed hoorbaar. 
Kies ergens een rustig plekje en beluister daar het verhaal.

3 Optiek Weytjens, Steenweg 19, Asse
Door het drukke verkeer op de Steenweg is het verhaal mogelijk niet zo goed hoorbaar. 

 Rijd daarom alvast De Vironstraat in en beluister daar het verhaal.                                         

4 ter hoogte van kunstwerk Hopduvel, Markt, Asse

5 braakliggend stuk grond, hoek Witteramsdal en Nieuwstraat

6 Kapellestraat ter hoogte van de kerk, Asse Terheide
Door het drukke verkeer op de Steenweg is het verhaal mogelijk niet zo goed hoorbaar. 
Rijd iets verder door en beluister daar het verhaal.

7 ter hoogte van Veegang 52, Krokegem

8 De Studio, Oude Dendermondsebaan 47, Krokegem

15  klein kunstencentrum ’t Smiske, Gemeenteplein 7, Asse

QR-CODE

Op de diverse locaties vind je een QR-code. Om de codes te scannen, open je de camera-app op je tele-
foon en richt je die naar de code. Of download de app ‘QR Code Reader’ in de App-Store.

BIJZONDERE DANK AAN

Rudy De Saedeleir, Jan De Rop, Rudy Breckx, Katelijn Ringoot, Mieke Joostens, Chris Van Onsem, Filip 
Heylens, Mark Nevens, Frank Van der Steen, Pierre Fontaine, Franky Luypaert, Louis De Bondt, Pierre 
Major, José Fontaine, Geert Goossens, Hans Kusters, Thijs Vanden Nest, Leonel Bogaert, Elisabeth 
Verlaeckt, Thomas Boone, Louis De Bondt, Sandrine De Weghe, Philip Mathuis, Bruno Weytjens, Koen De 
Wilde, Reinout Keymolen, Peter De Rop en Dirk Miers.
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WEGBESCHRIJVING

1 Start aan lunchhuis De Smaakmarkt (Steenweg 36).
 Eerste QR-code: aan het venster.

Door het drukke verkeer op de Steenweg is het verhaal mogelijk niet zo goed hoorbaar. 
Kies ergens een rustig plekje en beluister daar het verhaal.

2 Steek de straat over. Aan kapsalon Red vind je meteen een 2de QR-code: aan het venster.

Door het drukke verkeer op de Steenweg is het verhaal mogelijk niet zo goed hoorbaar. 
Kies ergens een rustig plekje en beluister daar het verhaal.

3 Ga naar Optiek Weytjens. 
 Aan het raam aan de kant van de Steenweg vind je een 3de QR-code en verhaal.

Door het drukke verkeer op de Steenweg is het verhaal mogelijk niet zo goed hoorbaar. 
Rijd daarom alvast De Vironstraat in en beluister daar het verhaal.

4 d.i. De Vironstraat . Fiets de Markt op.
 Aan de lantaarnpaal, rechts van de hopduvel vind je een 4de QR-code.

5 Aan het einde van de Markt: rechts – d.i. Arsenaalstraat.

6 Rechts: d.i. Muurveld.

7 Aan het kruispunt: links: d.i. Boekfos.

8 Eerste straat rechts: Langevijver.

9 Voorbij de zijstraat Langevijver schuin naar links. Tot Witteramsdal.

10 Rechts, d.i. Witteramsdal.

11 Rechtdoor tot aan Steenweg – eethuis Snacksken.
 Op het braakliggend terrein tussen Witteramsdal en Quickly vind je een 5de QR-code. 

12 Oversteken. Opgelet! Kijk goed uit bij het oversteken. Gevaarlijke steenweg. 

13 Rampelberg volgen – links – rechts. Net na de laatste woning (aan de linkerkant) gaat de weg
 over in een veldweg. Opgelet bij de afdaling! Je gaat snel en het pad is hobbelig.

14 100 meter verder heb je meteen een splitsing (aan de beige stal recht voor je): scherp naar links.
 En niet rechts meevolgen (als je in de Broekeweg komt, dan heb je de verkeerde kant gekozen).  
 Veldweg volgen. Opgelet voor laaghangende en overhangende takken.
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15 Wegje links laten liggen en rechtdoor blijven rijden tot einde wegje.

16 Rechts, tot aan Asbeekstraat.

17 Rechts, d.i. Asbeekstraat.
 Volgen tot kruispunt Asbeekstraat/Putberg/Notstraat. 

18 Links, d.i. Notstraat.

19 Aan de splitsing: rechts Notstraat blijven volgen.

20 Wegje rechts laten liggen en doorrijden.

21 Aan volgende splitsing: links.

22 Blijven volgen tot op Assestraat, begraafplaats voorbij, tot aan Gentsesteenweg.

23 Steek de Gentsesteenweg over aan de verkeerslichten. 

Door het drukke verkeer op de Steenweg is het verhaal mogelijk niet zo goed hoorbaar. 
Rijd iets verder door en beluister daar het verhaal.

24 d.i. Kapellestraat. Ter hoogte van de kerk vind je aan een paal een 6de QR-code.

25 Neem de Kapellestraat, rijdt De Leerheide voorbij en dan rechts, d.i. Lepelstraat.

26 Volgen tot T-splitsing: links nemen., d.i. Heuvelstraat.

27 Rechts, d.i. Groenstraat.

28 Volgen tot aan de Gentsesteenweg. Opgelet! Gevaarlijke steenweg.

29 Links de Steenweg volgen tot Veegang = links. 

30 Links meevolgen.
  In de Veegang vind je ter hoogte van nummer 52 aan een verlichtingspaal een 7de QR-code.

31 Veegang blijven volgen. Dan rechts: veldbaan. Op deze weg zijn enkele stukken moeilijk berijd-
 baar. Stap van je fiets en doe deze afstand te voet. 

32 Aan Dendermondsesteenweg: oversteken en rechts richting Krokegem-kerk. 
 Opgelet bij het oversteken! Druk verkeer.  

33 Links, d.i. Bakkerkesbaan. Tot einde, d.i. Oude Dendermondsebaan. 

34 Rechts. Volgen tot aan De Studio (rechts). 
 Daar vind je aan de ingang, rechts op de glaspartij, een 8ste QR-code.

35 Oude Dendermondsebaan volgen, GBS De Springplank voorbij.
 Gaat over in de Prieelstraat. 

36 Blijven volgen. Voorbij (telkens aan de linkerkant) Merchtemsebaan, Grotenbroek, Klein Veldeken,
 Mollemseweg en Tienbergen.  

37 Links, d.i. Mollestraat. 

38 Rechts, d.i. Mollestraat. 

39 Tot aan T-splisting met Steenweg. Oversteken naar Gemeenteplein via zebrapad. 

40 Op het Gemeenteplein aangekomen, is er je laatste halte: klein kunstencentrum ’t Smiske en
 Folkcorner Den Appel. Je vindt er nog een laatste QR-code: nummer 15.
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MÉÉR STRAFFE VERHALEN

Kom op vrijdag 2 oktober naar de Belpop Bonanza Asse-avond in CC Asse. Met Jan Delvaux en 
Jimmy Dewit natuurlijk, enkele van de Assese Belpop-helden én live muziek. 

Tickets en info via www.ccasse.be. 
De ticketverkoop start op zaterdag 29 augustus om 08.00 uur. 

www.asse.be/zomerboek



De muzikale geschiedenis van Asse is groter dan je zou denken én erg 

bijzonder. De hoogste tijd om die rijkdom letterlijk in kaart te brengen. Dan is 

er maar één adres: Belpop Bonanza! 

Dat is de wereld van journalist en muziekencyclopedie Jan Delvaux (Humo, 

Radio 1, Canvas) en Jimmy Dewit a.k.a. Bobby Ewing (Discobar Galaxie), twee 

olijke muziekfreaks met een specialisatie in Belgische popmuziek. 

De heren doken in de Assese Belpop-geschiedenis en spelen heel de zomer 

lang je gids. 

Jan en Jimmy nemen je mee op pad en houden o.a. halt aan de Crazy Pub, 

Poketino, De Studio, … Ze kloppen aan bij Hans Kusters, bij de prinses van het 

Vlaamse lied Cindy Nelson en bij Mary Boduin. Halen herinneringen op aan 

muzikale helden als Frans ‘Floere Franske’ Van Dyck, Frank Alwin en Rudy 
Silvester. Laten de grote Will Tura mooie woorden spreken over Assenaar en 

trombonist José Fontaine. En onthullen waar Raymond de mosterd haalde 

voor de titel van z’n hit ‘Meisjes’.  

Word je nostalgisch? Nieuwsgierig? Pomp de banden van je fiets op, controleer 

je remmen en zet je fietshelm op.

We schotelen je een pittige tocht voor langs 9 Belpop locaties. 

Vergeet je smartphone niet, want op elke locatie vind je een QR-code met 

daarachter een mooi verhaal in woord en beeld. 


