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5,3 km

WEGEN

1,3 km verharde weg
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5.35 km (rond trip)
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De veldkapel
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Deze prachtige wandeling laat ons een uitzonderlijk natuurgebied ontdekken. Deze biotoop
bestaat uit gras-, bos-, en cultuurland; afwisselend zorgen natte en droge gebieden, leem-en kleigronden voor een grote verscheidenheid op het gebied van fauna en flora. Een echte aanrader!

Je vertrekt van de parking aan de abdij en stapt links langs de Abdijstraat, tot het kruispunt met de Langestraat.
Die steek je schuins over naar de Bleregemstraat (de straat naast de begrafenisondernemer). Die volg je een paar
honderd meter tot je links, naast huisnummer 124, de ietwat verdoken Zwijnweg instapt. (Vanaf het einde van
de veldweg kan je vanaf nu de plaatjes van het Roofridderspad volgen of de knooppuntaanduidingen van de
Brabantse Kouters).. Je neemt rechts (volg knooppunt 100) en dan onmiddellijk links; je wandelt door een gebied
dat door de gemeente aangekocht werd en waar zonevreemde struiken en bomen stelselmatig vervangen worden
door inheemse exemplaren. Via twee hekjes kruis je een weide (denk eraan deze hekjes na je doortocht goed
te sluiten zodat de koeien niet kunnen ontsnappen!)
Je komt opnieuw op de bredere weg waar je links neemt tot je aan het infobord komt aan de Veldekenslos. Hier ga
je rechtdoor (volg knooppunt 16). Let op de prachtige rij wilgen die de weide afbakenen. Wilgen groeien liefst op
drassige gronden; ze groeien makkelijk en snel en zijn goede houtleveranciers omdat ze om de drie tot vier jaar
moeten geknot worden. Je moet verderop opnieuw door twee hekjes, stapt door een weide en volgt het smalle
paadje tussen twee weideafsluitingen. Aan het einde en vlak voor je het bos instapt zie je de zwarte populier.
Je stapt door dit bos waar je rond midden april heel wat boshyacinten kan bewonderen.
Als je het bos verlaat kom je aan Karel’s hoekje. Voor de (uitgegraven poel) kan je even uitrusten op één van de
twee massieve banken. Je verlaat deze plek via het paadje naast de jachttoren, aan het eind ervan ga je links. Van
hieruit, op de Schaapschuurlos, heb je een prachtig zicht over de vallei van de Koudenbergbeek. Het is hier dat
het Hof te Cauwenbergh zou gestaan hebben. Voor je het bos induikt, kan je even rechtdoor tot de brug over
de Koudenbergbeek; je merkt hier links heel duidelijk de diepe sleuven als gevolg van de zandsteenwinning.
Je moet nu wel op je stappen terugkeren en rechts het bospad instappen. Je volgt de slingerende beek, over het
brugje, daarna bergop tot de trapjes je naar de Broekstraat leiden. Je volgt die links en neemt het smalle paadje
links tussen de huisnummers 33a en 35; je volgt hier dus niet langer het Roofridderspad en knooppunt 16. Aan
het eind van dit paadje ga je rechts en direct daarna neem je het smalle paadje links (naast huisnummer 63). Vanaf
nu volgen we opnieuw het Roofridderspad en nummer 14 van de Brabantse Kouters.
Een vlonderpad leidt je door de Koeyvijver; aan het eind ervan kom je via een klein trapje op de dam die eeuwen
geleden gebouwd werd om de vijver in te dammen. je komt op de Koeweidelos en passeert de veldkapel. Je volg
links de Domentstraat en even verder opnieuw links de Langestraat die je via de Abdijstraat naar je vertrekpunt
brengt.

HET GEBIED

HET PACHTHOF
VAN CAUWENBERGH

OIn 1998 stelde de Milieuraad van de gemeente Affligem het Gemeentelijk
Natuurontwikkelingsplan op (GNOP). Het omhelst een gebied van 70 ha dat
in grote lijnen afgebakend wordt door de Langestraat, Bleregemstraat,
Brusselsesteenweg en Broekstraat.

Het pachthof van Cauwenbergh moet zich hier gesitueerd hebben en paalde
eertijds ten noordwesten aan de Koeweyde en ten zuiden aan de weg van
Boekhout naar Asse-ter-Heide, de oude heerbaan. Meer dan waarschijnlijk
verving dit hof “het goet van den ouden hoeve“, uit de Karolingische tijd.
Uit de geschriften van Beda Regaus, befaamd geschiedschrijver van Abdij
Affligem leren we dat het hof verdween in 1650.

Sindsdien koopt de gemeente, waar mogelijk, percelen op; momenteel (2019)
heeft ze reeds 17 ha in haar bezit. Je vindt er bossen en weiden, akkers en
bomenrijen. Ook de ondergrond – van droog tot nat - en de bodem – van zandleem tot klei- variëren enorm en zorgen voor een natuurkundig bijzondere plek.
Dat alles zorgt voor een enorme verscheidenheid op het gebied van fauna en
flora; met een beetje geluk kan je er reeën spotten!

LANGS DE KOUDENBERGBEEK
Deze beek heeft haar voornaamste bron op de Koudenberg in Essene. Door de
afwisseling van kleigronden en leemgrond slingert de Koudenbergbeek zich
diep ingesneden door dit valleibos. Aan het begin van het paadje kan je rechts
nog zeer duidelijk de diepe sleuven zien als gevolg van de winning van de witte
zandsteen.
Aan beide kanten van de beek waren er vroeger visvijvers van Abdij Affligem;
een aantal van deze vijvers en putten als gevolg van de zandsteenwinning werden opgevuld met afval, met, onder andere bouwpuin van de Brusselse Metro
en puin van de brand van de Innovation.

ZWARTE POPULIER

dambos koeweide

Deze majestueuze boom is een “Mariliandica“ populier, geen zuivere zwarte
populier maar toch met 75% genen van de soort. De leeftijd van deze boom
wordt op 150 à 200 jaar geschat. Vroeger waren er in Vlaanderen enkel zwarte
populieren (Populus Nigra); vanaf 1750 zijn er soorten uit andere landen
geïmporteerd voor de snellere houtgroei. Als gevolg zijn nu alle populieren
kruisingen; de zwarte populier is de zeldzaamste boomsoort in Europa!
De boom groeit liefst aan de rand van rivieren en drassige gronden; hij wordt
vaak aangeplant als hoekboom of grensboom om percelen af te bakenen, zoals
hier. De klimop die langs de boom groeit is er geen bedreiging voor omdat
deze plant haar voedingsstoffen uit de grond haalt.

KOEYVIJVER
De Koeyvijver werd in de vroege middeleeuwen uitgegraven en gebruikt voor
visteelt. Deze vijver was zo’n drie hectare (of 6 voetbalvelden) groot, maar staat
nu droog. Hij werd gevoed door een klein beekje dat van Bleregem kwam; het
water kon door een houten schot een tweetal meter opgestuwd worden tot de
vijver vol was. Soms liet men het water aflopen om op een makkelijke manier
de vis te kunnen vangen!
de zwarte populier

DE VELDKAPEL

Karel De Bondt is ere-voorzitter van de Milieuraad; hij heeft zich jarenlang
ingezet met, onder andere, de realisatie van dit GNOP gebied tot gevolg.
Op de massieve bank kan je zijn naamplaatje vinden. De poel werd in 2014
aangelegd. Je kan er ook een zoutsteen op een stok zien; door er aan te likken
krijgen reeën de nodige zouten en mineralen binnen. Even verder staat er een
jachttoren; vier dagen per jaar mag er gejaagd worden op fazanten, hazen,
konijnen en reeën door de erkende Jachtgroep Blereghem.
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De kapel werd gebouwd in 1909 en is opgedragen aan Onze-Lieve-Vrouw van
Lourdes. Ze werd in 2004 grondig gerestaureerd. De eigenares van de grond
onderhoudt de kapel; ze vertelt dat haar toenmalige verloofde (later haar echtgenoot) zich voor de Duitse bezetter in de kapel verstopte. In de muur achteraan
de kapel was een mangat (nu verdwenen) gemaakt als vluchtweg, indien nodig.

KARELS HOEKJE

