
ASSE

Educatief wandelpad 

archeologie

4,5 km

PRAKTISCHE INFORMATIE

Met de gewaardeerde steun van:

Start wandelparcours:

- Inkomhal Oud-Gasthuis Asse, Gemeenteplein 26

- Permanent en vrij toegankelijk voor individueel bezoek

- Geschikt voor kinderwagens en rolstoelgebruikers 

met hulp

Schattentocht voor kinderen (9-14 jaar) langs het 

parcours & kleurwedstrijd voor kinderen < 9 jaar:

Opdrachten schattentocht en kleurprenten:

- Af te halen aan de balie van de bibliotheek

en het Cultureel Centrum, Huinegem 2-4.

- Te downloaden via www.agilas.be

- Via QR-code:

Begeleide groepstochten en schoolpakketten:

Enkel op aanvraag en na reservatie

Realisatie en beheer: Agilas vzw

Voor vragen, reacties en reservaties:

www.agilas.be  info@agilas.be  0474/29.95.67

v.u.: Agilas vzw, Steven Saerens, Kelestraat 35, 1730 Asse

2000 jaar gelden was Asse een 

bloeiend Romeins handelsdorpje 

(vicus). Anno 2016  treffen we 

hiervan nog steeds vele resten 

aan in de Assese bodem. 

 

 
Bank Asse &

Verzekeringen Kris De Meyst

Zin om een verre tijdreis te maken? Volg dan de 

Romeinse pottenbakker Lucius Macrinus, zijn 

zoon Marcus en de archeologe die je wegwijs 

maken in het verleden van Asse…

Lucius

Macrinus
Pottenbakker in 

Romeins Asse

Marcus

Macrinus
Zoon van Lucius en 

leerling-pottenbakker

De archeologe, werkzaam in Asse

Foto’s: Kristine Magerman, Agilas vzw en Fotoclub Asse

© Marleen De Smedt © Heleen Destuyver



Educatief wandelpad archeologie
+ Lengte: 4,5 km

+ Verharde paden

+ Niet bewegwijzerd

+ Rustpunten en speeltuintjes onderweg

+ Rolstoeltoegankelijkheid:
- enkele drempels tot 5 cm

- afgeschuinde boordstenen

- maximaal 50 m grind

- twee moeilijke doorgangen: zie alternatieve routes

P
Huinegem

P
HuinegemP

Nieuwstraat

P
Gildenhof

P
Hopmarkt

Oud-Gasthuis

Gemeenteplein 26

Legende

P

= startpunt

= wandelroute en beschrijving

= aftakking route naar apart paneel

= informatiepaneel

= rustbank

= speeltuin/speelplein

= eet- en drinkgelegenheid

= parking

= moeilijke doorgang voor rolstoel-

gebruikers

= alternatieve doorgang voor 

rolstoelgebruikers

= parking voor personen met 

beperkte mobiliteit
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P
Colruyt

1. Start: infopaneel inkomhal Oud-

Gasthuis (Gemeenteplein 26). Stap door

de bruine poort het gemeenteplein op .

2. Steek Huinegem over en sla rechts de

Mollestraat in.

3. Einde Mollestraat: rechts Prieelstraat

inslaan en volgen.

4. Neem in de Prieelstraat de tweede

straat links, de Mergelweg.

5. Mergelweg tot het einde volgen (na de

tweede speeltuin), daar links veldbaantje

nemen tot aan de Nerviërsstraat.
Rolstoelgebruikers keren op het einde van de

Mergelweg terug en volgende de alternatieve

route (groene stippellijn).

6. Links Nerviërsstraat volgen tot de oprit

recht tegenover Dats-Colruyt.

(7. Volg eventueel de Nerviërsstraat tot

het paneel t.h.v. nummer 54 en keer dan

terug naar de oprit.)

8. Sla de oprit in tot de bezoekers-

parking (grind).

9. Bezoekersparking (grind) oversteken

en rechts achteraan de Trage Weg

nemen.

10. Weg volgen rond de site van de

Federale Politie tot in de ‘verkaveling

Pottenbakkersweg’.

11. ‘Verkaveling Pottenbakkersweg’

verkennen en via de appartementen

vooraan terugkeren naar de Nerviërs-

straat en deze links meevolgen.

12. Nerviërsstraat rechtdoor volgen, aan

het kruispunt met lichten oversteken en

Steenweg rechtdoor verder volgen.

13. Steenweg: rechts Markt indraaien.

14. Volg Markt tot de kruising met

Hopmarkt (verschillende cafés en

restaurants verwelkomen jou hier graag

voor een hapje en een drankje).

15. Sla links de Hopmarkt in en bereik

op het einde ervan opnieuw het

Gemeenteplein met het Oud-Gasthuis

als eindpunt.

10.

10.

12.

14.


