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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.
De Heilige of Miraculeuze Kruisen speelden in het verleden
een belangrijke rol en maakten van Asse een geliefkoosd
bedevaartsoord.
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 Brabantse Kouters vzw, de provincie Vlaams-Brabant
en eigenaars en beheerders de veldkapellen en kruisen van de
Kruisborre-ommegang restaureren. Ook de trage wegen langs
deze erfgoedelementen werden opgewaardeerd. Samen met de
restauratie kreeg elke kapel en kruis een infobord.
In 2019 werd de omgeving van Kruisborre opgenomen in het
wandelnetwerk Brabantse Kouters.
Doe de weg-om van Kruisborre en ontdek de prachtige vallei, de
kapelletjes en het verhaal van de Heilige Kruisen.

Natuur en landschap
De Kruisborre-ommegang ligt in
een heel waardevol landschappelijk
gebied met de vallei van de
Nieuwermolenbeek, het Vrijthoutbos
en de Moretteberg.
Laaggelegen drassige gebieden
en hooggelegen open en beboste
plateaus kenmerken het landschap.
Op verschillende plaatsen geven de
kleine bosjes een doorkijk en bieden
prachtige uitzichten.
Door erosie ontstonden taluds en
steile hellingen. Kleine percelen met
houtkanten en bomenrijen bieden
veel afwisseling.
Verschillende natuurlijke bronnen in
de Kruisborrevallei zorgen vooral in
de laaggelegen gebieden voor een
erg vochtige zandleembodem.
In deze groene vallei werden vroeger
aardbeien, vroege aardappelen
en hop geteeld. Vandaag vind je
er maïsvelden, boomgaarden en
grasland.

Wandeling ‘De weg-om naar Kruisborre‘
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Aan de Kruisborrekapel start de eigenlijke weg-om. Via de trap ga
je voorbij de Kruisbron. De volgende kapel die je ziet, is de kapel van
Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten.
Hier ga je naar rechts voor de kapel van Sint-Jozef. Vandaar gaat
het links omhoog naar het Kruis van Sjat. Boven op de berg staat de
kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Hier sla je rechtsaf voor
de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Neerwaver.
Op de hoek van de Kruisborreweg en de Edingsesteenweg staat het
laatste kapelletje, gewijd aan Sint-Antonius.
Op de Edingsesteenweg hou je rechts tot je aan de eerste voetweg
komt. Hier staat de Kruislieveheer. Sla de voetweg in. Je hebt hier
een heel mooi zicht op de Kruisborrevallei.
Volg de voetweg tot je opnieuw op de Edingsesteenweg uitkomt. Ga
op de Edingsesteenweg naar rechts. Voorbij fietsknooppunt 92 sla
je rechts de Mazier in. Ter hoogte van huisnummer 13, tegenover de
Kruisborreweg, neem je de voetweg links, richting knooppunt 237 .
Op het einde van deze voetweg, neem je het wegje rechts, tussen de
huizen 123 en 125. Daar volg je onmiddellijk links.
Op het einde van de voetweg volg je naar rechts. Je komt nu uit bij
de bushalte van Terlinden. Hier ga je naar links.
Bij de Y-splitsing neem je de voetweg rechts. Aan het einde van deze
voetweg ga je naar links. Op het einde ga je opnieuw naar links tot de
Witteramsdal.
Sla de Witteramsdal links in. Na 20 m neem je de eerste buurtweg
rechts, de Potteelseweg. Neem hier de eerste weg links en volg het
eerste pad links.
Aan het einde van de Potteelseweg hou je rechts aan en loop je
Muurveld in. Vervolgens ga je naar links, Hofveld. Aan het einde van
de straat ga je links. Op de Bloklaan neem je de eerste straat rechts,
de Sint-Martinusstraat. Zo kom je opnieuw aan de kerk, het eindpunt
van de wandeling.
De Kruisborrewandeling (9 km) loopt deels gelijk met deze wandeling.
De Kruisborrewandeling vertrekt op de Hopmarkt en volgt
knooppunten:
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De legende van de Heilige Kruisen

Een arm vrouwtje uit Koudertaverent ging naar de Joodse
Lombarden om haar enig degelijk kleed te verpanden. Zij
beloofden haar veel geld in ruil voor de Heilige Hostie die ze met
Pasen zou ontvangen.
Het vrouwtje ging akkoord en verborg na de paascommunie de
hostie. Onderweg naar de Lombarden kreeg ze spijt en verstopte
de hostie in een dorre elzenstruik. Op dat ogenblik herleefde de
struik en begon te bloeien.
Van overal kwamen pelgrims naar dit mirakel kijken. De eigenaar
van het veld was boos omdat zijn vruchten vertrappeld werden.
Na een tijdje had hij genoeg van de volkstoeloop en hakte hij de
struik om. Op dat moment gebeurde er opnieuw een wonder: de
spaanders vielen in de vorm van een kruis, bedekt met een druppel
bloed.
De boer stopte met hakken en de pastoor werd erbij gehaald. De
vrouw bekende haar fout en de hostie werd uit de struik gehaald
en in processie naar de Sint-Martinuskerk gebracht.
Uit de elzenstruik werd later een kruis vervaardigd.
Nu begon de grote toeloop pas echt. Van overal kwam men naar
Kruisborre. Enkele verdwaalde bedevaarders vroegen op Vrijthout
de weg aan een boer. De ongelovige boer antwoordde: ‘ Ik geloof
zo min in een kruis als er een kruis in mijn notelaar hangt.’ De
bedevaarders keken omhoog en zagen een kruis in de notelaar.
Ook dat kruisbeeld werd naar de Sint-Martinuskerk gebracht.

Het Kruiskoor
Vanaf de 14de eeuw worden de H. Kruisen in de Sint-Martinuskerk
vereerd. In het Kruiskoor wordt de legende verbeeld op de houten
lambrisering en op de glasramen. De lambrisering dateert uit het
midden van de 18de eeuw en werd gemaakt door Nicolaas Roosens.
De glasramen werden in 1892 geplaatst door Jules Dobbelaere.
In 2016 werden ze samen met de andere glasramen van de kerk
gerestaureerd.

Op bedevaart
Asse werd in de 14de eeuw een bekend bedevaartsoord. Van overal
kwamen mensen naar Asse, uit devotie of op boetetocht.
Het belang van het bedevaartsoord blijkt ook uit de aflaatbul die paus
Benediktus XII in 1337 uitvaardigde.
Oude kerkrekeningen geven aan dat er toen reeds een kapel op
Kruisborre was.

Bedevaartvaantje het Heilig
Kruis van Asse met taferelen
uit de legende, verspreid in
de 17de eeuw.

Grote stoeten, processies en feestelijkheden brachten de tradities
en de legende van de H. Kruisen tot leven. In 1862 werd 525 jaar
H. Kruis gevierd met een processie. In 1912 (600 jaar) ging er
opnieuw een stoet uit, met meer dan 900 figuranten. De viering
van 1937 verliep in mineur vanwege de dreigende oorlogssituatie.
In 1987 werd 650 jaar H. Kruis gevierd met een boek, stoet en
tentoonstelling. Ook in 2012 organiseerde heemkring Ascania
een tentoonstelling.
De echte oorsprong van de verering van het Heilig Kruis is niet
bekend. Doorgaans wordt 1312 (de verschijning van het tweede
miraculeuze kruis) als begindatum genomen.

Kruisborrekapel
In 1622 liet pastoor Calenus een nieuwe kapel bouwen op de plaats
waar het mirakel van het Heilig Kruis zich afspeelde. Daarmee blies hij
de kruisverering in Asse nieuw leven in.
De Kruisborrekapel werd meermaals hersteld en vernieuwd. In 1644
werd het dak herlegd en het torentje gebouwd. De kapel overleefde
gelukkig de woelige jaren van de Franse revolutie op het einde van
de achttiende eeuw doordat een boer ze kocht en liet doorgaan voor
schuur. Sinds 1962 is de kapel ook beschermd als monument.

Een bedevaart naar Kruisborre begon met een gebed aan de
Kruisborrekapel. Daarna ging de ommegang, via de bron, langs de
verschillende kapelletjes. Deze werden meestal gebouwd als dank
voor een verkregen gunst na een bedevaart naar Kruisborre maar
hebben verder geen rechtstreeks verband met de kruisverering.

De Kruisbron
Aan de bron of borre maakte men een kruisteken met het bronwater.
Sommigen dronken ervan en namen het mee naar huis als
bescherming tegen onheil. Ook boeren namen het vaak mee om
hun huis en stal te beschermen tegen allerlei gevaren.
Dat de Kruisborrekapel vlakbij de zogenaamde Kruisbron gebouwd
werd, kan in verband gebracht worden met de bronnenverering
bij de Germanen en Kelten. Zij schreven aan bronnen een zekere
geneeskracht toe, die later bij de kerstening van onze streek een
christelijke tint kreeg.

Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten
Deze kapel wordt ook wel ‘de kapel van Suske Mol’ genoemd. De
familie Van Mol liet ze in 1883 bouwen omdat ze gespaard bleef van
cholera.
Het opschrift in de kapel verwijst naar de smarten van Maria:
- de profetie van Simeon in de tempel
- de vlucht naar Egypte
- het zoek raken van Jezus in de tempel
- ontmoeting met Jezus op weg naar de Calvarieberg
- Maria staat onder Jezus’ kruis
- Maria omhelst Jezus’ dode lichaam
- Jezus wordt begraven
De kapel wordt omgeven door een grote, oude eik en prachtige
lindebomen, symbolen voor het mannelijke en het vrouwelijke.

Sint-Jozef
Op het einde van de 19de eeuw liet de familie Van Nieuwenhuyzen
de Sint-Jozefkapel bouwen omdat ze gespaard bleef van cholera.
Sint-Jozef is de patroonheilige van de timmerlieden en arbeiders.
De hamer die hij vasthoudt, verwijst daarnaar.
De coniferen rond de kapel vormen een markant element in het
landschap. De zogenaamde ‘levensbomen’ symboliseren het
eeuwige leven.

Kruis van Sjat
Sjat, Louis Moerenhout (1868-1957), de smid en wagenmaker
uit Koudertaverent, maakte het houten kruis tijdens de tweede
wereldoorlog.
Hij beloofde de Kruisborre-ommegang op zijn knieën af te leggen en
een Christusbeeld te smeden als zijn vrouw zou genezen.
Van hier zie je (met je rug naar het kruis) de beruchte ‘Jodenput’.
De Jodenput is de plaats waar volgens de legende het ‘kasteel’ stond
van de Lombarden die het arme vrouwtje wilden omkopen. Een
dondersteen vernielde het huis van de ‘joden’ en sloeg een diepe
put in de bodem. Andere bronnen spreken over een ingestorte
steengroeve.

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
Deze kapel wordt ook wel de ‘kapel van Baas’ genoemd, naar de
familie Baussens die het eerste kapelletje liet bouwen.
Afstammelingen van de familie Baussens lieten het aan het einde
19de, begin 20ste eeuw herbouwen nadat een storm het volledig
vernielde.
Verteld wordt dat een zekere Baussens als steenpoeler in de ‘Jodenput’
werkte. Op een dag leek het alsof hij zijn vrouw hoorde roepen. Omdat
hij niets zag, werkte hij gewoon verder. Toen hij een tweede keer hoorde
roepen, ging hij toch eens kijken. De steenpoeler was nauwelijks de groeve
uit toen de put instortte. Uit dankbaarheid liet hij de kapel bouwen.

Vroeger vond je achter de kapel hopvelden, omgeven door
loofbossen.

Onze-Lieve-Vrouw Van Neerwaver

Oorspronkelijk stond de grotere kapel van Onze-Lieve-Vrouw
van Neerwaver op de ‘Kerkberg’, een beboste heuvel aan de
Edingsesteenweg. In 1945 moest ze plaats ruimen voor de bouw
van een villa. Een deel van het bouwmateriaal werd gebruikt voor de
heropbouw langs de Kruisborreweg.
Volgens de legende trok er honderden jaren geleden een herder
van een pachthof dagelijks met zijn kudde schapen voorbij het
bos op de Keierberg. Langs die weg hing er een Mariabeeldje
aan een boom.
De herder was zo gehecht aan dat beeldje dat, toen hij zijn
dienst opgaf en in Neerwaver ging wonen, hij het beeldje
meenam. De volgende ochtend was het beeldje verdwenen.
Toen de herder eens naar Asse ging, zag hij het beeldje opnieuw
bij het bos hangen. Hij nam het mee terug naar Neerwaver.
Maar het beeldje verdween opnieuw en hing weer aan de boom
in Asse. Toen de herder vertelde wat hem was overkomen,
stroomden mensen van heinde en verre toe om te bidden aan
het beeld. De herder zelf verhuisde opnieuw naar Asse omdat hij
niet zonder het Mariabeeldje kon leven.

Sint-Antonius

De Sint-Antoniuskapel werd gebouwd rond 1930.
Sint-Antonius is de beschermheilige van de verloren voorwerpen,
Franciscanen, vrouwen en kinderen, armen, bakkers, mijnwerkers, het
huwelijk, verliefden, pelgrims en reizigers en beschermheilige tegen
schipbreuk, koorts en de pest.
Vreemd genoeg werd aan deze kapel weinig aandacht besteed bij de
weg-om.

Kruislieveheer
Het overluifeld houten kruis met ijzeren Christus dateert uit het begin
van de 20ste eeuw. De familie Van der Borght plaatste het aan de
voet van wat men vroeger de ‘Kerkberg’ noemde.
Het kruis werd ooit omgeven door twee lindebomen. Vandaag
staat hier nog maar één linde, symbool voor de bescherming en
verbondenheid van de gemeenschap. Beschouwd als een boom van
rust, trouw en liefde wordt de lindeboom vaak met vrouwelijkheid
geassocieerd.

v.u. Koen Van Elsen p./a. Gemeenteplein 1, 1730 Asse

