Hop‐ en Kluiswandeling ‐ Routebeschrijving
De wandeling start aan de abdij Affligem en gaat
doorheen de Faluintjes en het nieuw aangelegde
hopveld, als eerbetoon aan de teloorgegane hopteelt.
We zien een draadveld maar ook een voorbeeld van
hoe een staakveld eruit zag. Van hieruit aanschouwen
we de abdijgebouwen in verschillende bouwstijlen. U
volgt daarvoor de Blokweg rechtover de vroegere
Bospoort van de abdij. We kruisen de Weimeersbeek,
die eens vijf visvijvers van de abdij vulde.

Wij nemen het paadje genoemd “Trafserdweg”
rechtover de afspanning en belanden zo in de
Bosstraat om verder links terug in de Blockweg te
komen en de abdij te bereiken.

Lopen tot aan de weide. Vervolgens linksaf en volgen
de weideafsluiting tot we rechts de Weimeersweg
nemen. Kijk ook eens om naar de abdijgebouwen. We
komen op de Bosstraat, een geasfalteerde straat, die
we links inslaan en na 100 meter nemen we rechts het
wegeltje dat ons voert langsheen het scoutsheem. We
volgen verder de bosrand tot we de Steense
Meersbeek ontmoeten, en slaan bij het verlaten van
het bos linksaf, door de Kluiskouterlos.

We naderen de Langestraat tot op bijna 50m en
nemen daar rechts de Kluisdreef die ons brengt tot
aan de legendarische Kluiskapel. Na een bezoek aan
de Kluiskapel en het horen van de legenden over het
eeuwigheidsvogeltje, de H. Radulfus en het
“Kluizeputteke”, vervolgen we de Kluisdreef
langsheen het gewezen Benedictinessenklooster
“Maria Mediatrix”.

Hier rechts volgen we de Aalsterse dreef tot de
taverne “Oud Snas”. Indien je gehaast bent kan je
gewoonweg rechtdoor gaan en je komt nabij de
kloostermuren van Affligem. De mogelijkheid bestaat
ook om hier links na de taverne “’t Oud Snas” in te
slaan en een wandeling te maken door het
natuurgebied “De Faluintjes” en eventueel tot aan het
waterkasteel
van
Moorsel
(echter
geen
bewegwijzering).
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