
VERTREK  parking hotel New Fox Brusselbaan 182
& AANKOMST  

LENGTE 4,86 km

WEGEN 4,86 km verharde weg
 
TYPE geschikt voor rolstoelen en buggy’s mits 
 een paar kleine omleidingen 
 (zie routebeschrij ving) 

HORECA Pizzeria 4 Stagioni, Brusselbaan 181
 Kore & Koffi e, Brusselbaan 45     

 

 Griffi ershof
 Zandtapij ten 
 Heilig Hartkapel
 Oude molen
 Sint Michielskerk 
 Hof ter Saele
 Blakmeershoeve
 Oude baan

Te volgen knooppunten : 101-102-105-107-103-101

Aan de verkeerslichten steken we het zebrapad over en stappen naar links de Fosselstraat in, een klein eindje 
verder stappen we rechts de Oude Baan in. Die volgen we een paar honderd meter tot we rechts voetweg 
51 instappen. Aan het einde van dit ‘steegje’ komen we op de Brusselbaan (N9) en gaan naar links. Bemerk 
aan de overkant het voormalige Griffi ershof ‘Anno 1752’. Even verder staat het ‘Oud-Gemeentehuis’. In deze 
omgeving kon men veel zandtapij ten bewonderen.
We blij ven aan de linkerkant van de baan, steken aan de verkeerslichten het zebrapad over, stappen naar links 
de Kerkstraat in. We nemen de 1e straat rechts Kwezelsweg (volg 19). Blij f even stilstaan bij  de mooi geres-
taureerde H.Hartkapel. Op de T stappen we links de Molenweg op. (vooral voor rolstoelgebruikers is het beter 
hier rechts te nemen tot de Brusselbaan; die volg je links tot je links de helling van de Molenberg neemt. Je 
komt dan automatisch op het punt waar de Molenweg op de Molenberg eindigt ). Bovengekomen gaan we 
weer naar links voorbij  de Oude Molen. Op de T nemen we de Zwarteberg  rechts (volg 102) en slaan verder de 
1e straat links in, de Kouterweg (knp 102, volg 104). Beneden gekomen wandelen we naar rechts en steken 
veilig, via de verkeerslichten, de Bellestraat over. 
We  gaan even naar rechts, stappen links de Diepestraat naar beneden. Achter het hek ligt het Hof Ter Saele. 
We blij ven tot het einde van de straat rechtdoor stappen (volg 107) om een beter zicht te hebben op de Blak-
meershoeve. We keren 150m terug en gaan rechts de Geukenshage in. We nemen vervolgens de 1e straat 
links richting de St.-Michielskerk. Op de T stappen we naar rechts. Op de volgende T gaan we in de Kasteel-
straat(knp 105, volg 104) heel even naar rechts,  aan huisnummer 45 nemen we een wegeltje. ( vooral voor 
rolstoelgebruikers kan dit wegentje te smal uitvallen, neem op de T daarom links, sla even verder de Kruisweg 
in. Aan het eind van die weg kan je dan rechts de Pastorij weg nemen). Aan het einde van deze trage weg gaan 
we rechts omhoog de Pastorij weg op. Op de viersprong slaan we linksaf. De Oude Baan brengt ons terug in de 
Fosselstraat. We stappen naar de verkeerslichten en komen terug op de N9. 

HEKELGEM IN EEN NOTENDOPJE 
PANO BRUSSELBAAN

5 2

17/52

Op de N9 rij dt men haast in één rechte lij n van Aalst naar Asse. Wij k eens af van die route en ontdek 
aan de hand van deze wandeling de mooiste plekjes van Hekelgem, deelgemeente van Affl igem die 
haar landelij k karakter tot nu toe grotendeels wist te behouden. 
     

4.86 km (round trip)
Total climb: 43 m, Total descent: 43 m

Altitude range 30 m (Altitude from: 44 m to 74 m)
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Hekelgem in een notendop
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  8  Oude baan
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GRIFFIERSHOF 
De inrijpoort van ‘Hoeve De Witte’ of ‘Griffiershof’ is overluifeld met 
een zandstenen rondboog. De hoeve dateert van 1752. Destijds heb-
ben daar vier generaties griffiers van de abdij Affligem gewoond. De 
laatste proost van de abdij Affligem Dom Beda Regaus vond er een 
onderkomen toen hij op de vlucht was voor de Sansculotten. Een deel 
van de schatten van de abdij werd er verborgen. Beda Regaus overleed 
er in 1908. 

ZANDTAPIJTEN 
Zandschilderen groeide in Hekelgem uit tot een heuse kunstvorm. Het 
oude, functionele gebruik om zand op vloeren te strooien werd, onder 
impuls van Adèle Callebaut, verheven tot zandkunst. Vanaf 1873 strooi-
de zij in het ‘Oud Zandtapijt’. Langs de Brusselbaan kwamen van heinde 
en ver de toeristen op meer dan vijf plaatsen zandtapijten bewonderen.

HEILIG HARTKAPEL 
In 1929 werd deze kapel gebouwd door de familie Roseleth-Van Roy als 
blijk van dank omdat het gezin de Groote Oorlog had overleefd. In die tijd 
werden overal “Bonden van het Heilig Hart” opgericht. 

  

OUDE MOLEN  
     
Deze molen staat op ‘Hoogboekhout’ op 74 m boven de zeespiegel en 
dateert van 1785. Deze bovenkruier werd gebouwd in opdracht van Jozef 
Van Lierde als vervanging van een houten molen. Eerder stond er in de  
middeleeuwen al een andere houten molen die eigendom was van de 
abdij Affligem. In 1942 werd de stenen molen als monument beschermd. 
Tot midden vorige eeuw werd er gemalen. Tien jaar later gerestaureerd 
door Dr. Cuvelier en in 1993 opnieuw door de huidige eigenaar Dirk 
Nevens. 
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ST.-MICHIELSKERK 
De parochiekerk van deelgemeente Hekelgem wordt reeds in de 11e 
eeuw vermeld en maakte, samen met de pastorie en de hoeve of Hof 
ter Saele deel uit van het ‘Borgt-complex’. In de feodale tijd was er 
strijd tussen Vlaanderen en Brabant. Daarom liet de hertog Van Brabant 
een burcht ‘de Saele’ bouwen, opgetrokken in Doornikse arduin en 
omwald. In zijn huidige vorm is de kerk het resultaat van verschillen-
de bouwperiodes. Een vierkante Romaanse westertoren uit de 12e of 
begin 13e eeuw, een torenspits met kleine bol en met peerspits van 
1736. Het zuidertraptorentje is waarschijnlijk bijgebouwd in de loop 
van de 19e eeuw. In 1977-1978 werd de kerk grondig gerestaureerd. 
De klokkentoren, vroeger belfort genoemd, kreeg een nieuw uurwerk. 
Op Pinkstermaandag is er begankenis ter ere van Sint-Kornelius. 

HOF TER SAELE 
Oorspronkelijk was dit het neerhof van het middeleeuws kasteel “de 
Saele”. Na de onlusten op het einde van 17e eeuw werd alleen de hoeve 
heropgebouwd, deels met puin van de burcht en kreeg ze de naam 
‘Hof ter Saele’. In 1985-1986 werd het gebouw grondig gerestaureerd.

BLAKMEERSHOEVE 
Dit hof was, zoals het “Hof ter Saele”, tot het einde van 18e eeuw (Franse 
Revolutie) één van de vele hoeven van de abdij Affligem. De eerste geschre-
ven bronnen dateren van het jaar 1615. Na de verwoesting, in 1689, door 
Franse troepen werd ze op deze plaats herbouwd. Omstreeks 1800 kreeg ze 
haar huidige naam. Voorheen sprak men over ‘Hof te Broekagie’ omdat de 
eerste hoeve op moerasgrond of broekagie was gebouwd. Van het grootste 
pachthof (60 ha) van de abdij Affligem bleef er in 1978 nog 1 ha over. De 
huidige eigenaar Dirk De Nul liet de totaal vervallen hoeve met enorme 
schuur smaakvol restaureren. 

OUDE BAAN  
     
De Oude Baan werd vroeger de Romeinse Baan en in de middeleeuwen 
de heerweg of heerbaan genoemd. Bij de stichting van de abdij was ze 
reeds een drukke staatsbaan waar kooplieden en pelgrims van overal 
voorbijtrokken. In de middeleeuwen werd hij de handelsweg van Keulen 
naar Brugge tot aan de boorden van het Zwin. Het is bijlange niet zeker 
of hier ook een geharde Romeinse heirbaan liep (Keulen-Boulogne langs 
Tongeren en Bavay, tussen Asse en Velzeke), als verkeersweg bestond ze 
zonder twijfel voor de komst van de Romeinen en mag ze dus aanzien 
worden als een Nervische weg. 
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