
VERTREK  parking aan de abdijtoren, Abdijstraat 6
& AANKOMST 

LENGTE 6 km

WEGEN 5 km verharde weg
 1 km onverharde weg

TYPE doenbaar voor rolstoelen en buggy’s, 
 uitgezonderd het laatste stuk 
 (zie routebeschrijving ) 

HORECA D’ Oude Brouwerij, Abdijstraat 6
 Korre en koffie, Brusselbaan 45
 Den IJsbeer, Kerkstraat 82
 Café Dachterdeer, Langestraat 88
 

  
 

 Sint-Pieter-en Paulusabdij  
  Griffiershof 
  Oud Zandtapijt 
  De Nieuwe Molen 
 De Oude Molen 
 Kasteeltje 
  

Vertrek van de parking aan de abdijtoren en wandel links door de Abdijstraat tot de Langestraat, hier 
rechts. Loop door tot de tweede straat links en sla de tweede toegangsweg tot De Mattein in, neem 
vervolgens het baantje dat door het speelpleintje loopt tot de volgende straat die je rechts neemt. 
Blijf deze straat volgen tot ze splitst met een groenperk in het midden. Stap links de Kruisstraat in en 
volg even verder links bergop de Leenweg tot de Brusselbaan die je dwarst (volg 101). 
Wandel aan de overkant door het steegje om aldus in de Kapruinweg te komen die uitgeeft op de 
Kerkstraat.  Aan de overkant even links om dan de Zwarteberg te beklimmen (volg 102).  
Draai verder rechts de Molenberg in tot aan de Romeinse weg. Hier rechts (op de hoek zie je 
het Huis Ter Berken, volg niet langer 102) door de Grobbestraat tot de Brusselbaan. Volg aan de 
overkant de Morette-weg tot de Terlindenstraat (volg 17). Ongeveer halfweg de Moretteweg kan je 
rechts de diepte zien als gevolg van de laatste zandsteenwinning die in Affligem plaatsvond. 
De Terlindenstraat stap je rechts in, neem even verder de voetweg (volg 17) en  volg die tot Heuvel.  
Neem rechts het baantje dat uitgeeft op de Langestraat en sla rechtsaf. In de Langestraat na een 
200-tal meter links: de Bosstraat tot woning nr. 67 van kunstenaar Pierre Van Holsbeeck.  
Sla rechtover deze woning de aardeweg in die je via enkele kronkels tot aan het hopveld brengt  
Loop langs de Blokweg naar de abdij. 

’s Winters en bij slechte weersomstandigheden is deze aardeweg moeilijk beloopbaar. 
Als alternatieve weg kan de Bosstraat verder gevolgd worden tot de Aalsterse dreef. 
Sla rechtsaf tot de Abdijstraat en de Bospoort van de abdij. 
Volg deze alternatieve weg ook met buggy’s en rolstoelen. 

ABDIJWANDELING 
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Ontdek het landschap in de omgeving van de abdij Affligem; passeer langs blikvangers die 
getuigen van het grootse verleden van wat eens één van de grootste, zo niet dé grootste abdij 
van de Nederlanden was.  

5.45 km (rond trip)
Totale stijging: 50 m, Totale daling: 50 m

Hoogteverschil 45 m (Hoogte van: 29 m tot 74 m)
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 1 Sint Pieters en Paulus abdij  

  2 Langestraat 

  3 Griffiershof 

  4 Oud Zandtapijt  

  5 Zandtapijtmuseum 

  6 De nieuwe molen 

  7 De oude Molen 

  8 Domein Verbrugghen  

  9 Kasteeltje 
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11 Visvijvers
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ABDIJ
De Sint-Pieter- en Paulusabdij dankt haar ont-staan in 1062 aan zes ridders 
die door de prediking van monnik Wedericus van de Sint-Pietersabdij te Gent 
tot inkeer kwamen. Door toedoen van de Heilige Anno, aartsbisschop van 
Keulen, vestigden zij zich op grond van de Duitse paltsgraaf Hermann II te 
Affligem. In 1085 namen zij de Regel van de Heilige Benedictus aan. De abdij 
groeide weldra uit tot “Primaria Brabantiae“ de voornaamste abdij van het 
hertogdom Brabant. De banier van de hertogen van Brabant werd er bewaard. 
Ook contemplatief zeer vooraanstaand: de Heilige Lutgardis noemde haar 
daarom “van alle cloosteren spiegel”. Na zeven eeuwen van religieuze en 
culturele uitstraling in 1796 opgeheven. 

De terugkomst van de monniken in 1869 ging gepaard met de 
wederoprichting van een aantal gebouwen: 
• de grootse refter door Dom P. Bellot en architect E. Stassin (1927)
• de monumentale kloostervleugel met onder meer kruisgang, 
 huiskapel en trapzaal door architect A. Krop-holler (1932)
• de bibliotheek met thans 72.000 boekdelen;
• de moderne zaalkerk van architect Vandenbroeck (1972)

Van de oude gebouwen zijn bezienswaardig gebleven 
en beschermd als monument:
• De schilderachtige kerkruïne met vijf gotische vensters (14de eeuw),
• Het statige Bisschoppenhuis in laatbarokstijl (1720).
• De St. Benedictuspoort (1720)

LANGESTRAAT 
De Langestraat nam in de 11de eeuw de functie van oude heirbaan over 
als verbindingsweg tussen handelscentra Brugge en Keulen. Aan huisnummer 
207 zie je de gebouwen van de vroegere herberg en brouwerij De Valck, 
bouwjaar 1650, gedurende vier eeuwen bewoond door de familie Schoon. 
Bewonder hier de Spaanse baksteen, met zandsteen omlijste vensters, 
twee gewelfde kelders met waterput. Er waren drie oude Vlaamse schouwen, 
twee werden aangekocht door Dr. Jozef Weyns.  Ook de mooie houten trap is 
het vermelden waard.  

GRIFFIERSHOF   
Het Griffiershof of hoeve De Witte is een semi-gesloten hoeve daterende uit 
1752. Het huis dankt zijn naam aan de familie De Witte die hier woonde en 
vanaf 1686 gedurende vier generaties griffiers leverde aan de abdij Affligem. 
In het hof hield Dom Beda Regaus als laatste proost van de abdij zich schuil 
tijdens de Franse Revolutie. Zorgvuldig heeft hij de kronieken van de abdij bij-
gehouden en een deel van de schatten verborgen. Dom Beda Regaus verbleef 
hier 10 jaar tot aan zijn dood op 90 jarige leeftijd in 1808. Aan deze hoeve zijn 
een aantal sterke verhalen verbonden.

OUD ZANDTAPIJT    
Het Oud Zandtapijt was de bakermat van de Hekelgemse zandschilderkunst, 
opgericht in 1873 onder de naam ‘Den Destel’. 
Het Hekelgemse volksmeisje, Adèle Callebaut (1860-1924) zette een aloud 
volksgebruik om tot kunstvorm. De traditie werd voortgezet door de familie 
De Boeck (Rutger De Boeck, Roger De Boeck 1930-1984 en Greet De Boeck).
Zandstrooien/zandtekenen: met wit zand versieringen aanbrengen in de haard, 
rond de kachel, op de ach-tervloer of op de straat ter gelegenheid van de processie. 
Adèle Callebaut ging het zand kleuren en op groot paneel uitstrooien tot mooie 
taferelen. Door het zand te fixeren kon het tafereel worden opgehangen als 
schilderij.  De belangrijkste zandschilders waren Pierre Van Ransbeeck, maar 
vooral Roger De Boeck. 

ZANDTAPIJTMUSEUM (definitief gesloten) Brusselbaan 56. Het geboortehuis 
van zandtapijtkunstenaar Roger De Boeck was tot enkele jaren geleden het 
zandtapijtatelier en museum van Elise De Boeck.
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Griffiershof

NIEUWE MOLEN &  OUDE MOLEN
Dateert van 1827 en staat op de westflank van de Molenberg. Hij was de trots 
van het molenaarsgeslacht De Vis. Sedert 1952 is de molen buiten gebruik 
en verviel zienderogen. Het molenhuis waar eens de heemkundige professor 
Henri De Vis gewoond heeft, bleef bewaard. Thans eigendom van de familie 
Krauch die de molen en bijhorende gebouwen grondig laten restaureren.  

De Oude Molen ligt op 74 m hoogte op “Hoogboekhout” en dateert van 
1785. Hij werd gebouwd door Jozef Van Lierde op een plek waar voorheen 
een houten molen stond. In 1942 werd deze stenen molen als monument be-
schermd en tot 1950 werd er gemalen. In 1957-1958 werd hij gerestaureerd 
door Dr. Cuvelier en in 1993 opnieuw door de huidige eigenaar Dirk Nevens.   

DOMEIN VERBRUGGHEN    
Heel wat jeugdbewegingen brachten op Domein Verbrugghen kampen door 
en organiseerden er tal van activiteiten. Inmiddels ook eigendom van de familie 
Krauch. Er bevinden zich de duivelsputten met al de lugubere verhalen van 
de terechtstellingen die er plaatsvonden. 

’T KASTEELTJE     
Een neoclassicistisch herenhuis gebouwd in 1871, kreeg als bijnaam 
“’t Kasteeltje”. Het behoorde tot haar dood in 1876 toe aan Johanna Benedicta 
Van Lierde, zus van de priester Franciscus Van Lierde, lid van de Oratorianen 
en verblijvende op het eiland Nordstrand (Sleeswijk-Holstein, Duitsland). Deze 
laatste schenkt het huis aan de abdij Affligem en de monniken richtten er in 
1877 het Benedictuscollege op, latere tuinbouwschool. Toen wijlen dokter 
Romain t’ Kint het huis kocht werd de nieuwe benaming: “Il Palazetto”actief.  

VISVIJVERS & HOPVELD   
Vanaf de Bosstraat komen we in het vroegere vijvergebied van de abdij.  
Omdat de monniken weinig vlees aten, legden ze visvijvers aan. 
Vijf vijvers met name de Weimeersvijver, de Rietvijver, de Grauwvijver, de 
Paddeputvijver en de Ouden vijver waren verbonden met loden buizen, ver-
spreid van aan de Langestraat tot aan de Aalsterse dreef. De abdij zou in totaal 
wel 17 vijvers gehad hebben.  
Het aangelegde hopveld dient als herinnering en eerbetoon aan de teloor-
gegane hopteelt in de streek. De abdij heeft gedurende vijf eeuwen hier een 
voortrekkersrol gespeeld. Eens werd Affligem de “Hoptuin van Europa” 
genoemd, samen met Asse en Aalst. Het groene goud bracht hier welvaart 
voor de mensen. Voor de laatste wereldoorlog waren er om en bij de 1000 
hopplanters in de streek. Het laatste hopveld werd gerooid in 2007.   

KAMGRACHT     
De Kamgracht, waar de vroegere brouwerij, bakkerij, ast en verder het vissers-
huis en blekerij, alsook het hopveld gelegen was. Een terp ten westen van het 
huidig Cultureel Centrum is nog een getuige van de vroegere windmolen. 
Het was een houten staakmolen en voor het eerst vermeld in 1648. Een storm 
op zondag 9 november 1800 rukte hem van zijn voetstuk.  

DREVEN & FALUINTJES      
De vroegere Bospoort, aan het begin van de Aalsterse Dreef, dateert uit de 13e 
eeuw.  We hadden als voornaamste poorten ook nog de Voorpoort, die aan het 
begin van de Abdijstraat stond en de Koningspoort, net voorbij het huidige 
jeugdheem. De Bospoort ligt op de kruising van verschillende dreven. Tussen 
de Voorpoort tot de Bospoort loopt nu de Abdijstraat.  Verder vanaf de Bospoort 
liep de dreef naar Meldert. De indrukwekkendste dreef was de verbindingsweg 
Asse-Aalst met de Voorpoort en was ongeveer 1km lang, nu de Nieuwe Kassei. 
De Faluintjes, dat heden grotendeels uit weiland bestaat, maar voorheen 
een moeras was en zich uitstrekte van de kerk van Moorsel tot de pastorie 
van Meldert. Waarschijnlijk werd deze plaats vroeger door de monniken door-
waadbaar gemaakt door houtbussels in het water te leggen.
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De Oude Molen

Aalsterse Dreef zicht op de abdij (schilderij anno 1950)

De Nieuwe Molen

hopveld


