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BLAROWANDELING

VERTREK  parking voor hotel The New Fox, 
& AANKOMST Brusselbaan 182 

LENGTE 2,88 km

WEGEN 1,88 km verharde weg
 1 km onverharde weg

TYPE niet geschikt voor rolstoelen en buggy’s 

HORECA Brasserie The New Fox
 Brusselbaan 189 - Hekelgem

     
  Blaro
 Koudenbergbeekvallei
 Dries
 Nieuwe kassei
 Bleregemstraat

Vanaf de parking voor het hotel stappen we rechts de Brusselbaan op; we volgen die een paar honderd 
meter om dan links de Postweg (voetweg 41 – naast bvba De Brandt) te nemen. 
We volgen die weg tot we op de T rechts nemen en even verder kruisen we de Bleregemstraat naar de 
Veldekenslos (richting GNOP, volg 100). 
Aan knooppunt 100 stappen we verder door deze prachtige natuurlij ke omgeving en we volgen 1. 
We belanden uiteindelij k opnieuw op de Bleregemstraat (volg 1). 
Op de ‘dries’ houden we links aan (volg 1) en op het kruispunt met de 5 wegen stappen we links de Nieuwe 
Kassei in (naast de begrafenisondernemer – volg niet langer 1). 
We blij ven deze straat volgen tot we rechts, tussen huisnummers 59 en 61 het paadje nemen dat ons naar 
de Fosselstraat brengt. Die straat volgen we tot de N9 en we bereiken ons eindpunt.

BLAROWANDELING 

5 2

Het is algemeen geweten dat ‘op Bleregem’ alles groter, mooier en fantastischer is dan in de rest van 
Affl igem. Hier kunnen de meest onwaarschĳ nlĳ ke en onverwachte zaken zich voordoen: heb je ooit al 
eens een groen of gouden konĳ n gezien? Hier kan je er eentje tegenkomen met de opmerkelĳ ke naam 
Blaro. Laat ons achteraf weten waar je dit merkwaardige dier ontmoet hebt.
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BLARO 
Aan de Salische Franken danken we de naam Blaro. 
Hij was één van drie herenboeren die zich, met zijn gezin en gevolg, 
in deelgemeente Hekelgem, heeft gevestigd. Zijn afstammelingen gaven 
het ‘heem’ verder vorm. De bewoners van de wijk Bleregem zijn een 
volk van overdrijvers. Het groene konijn Blaro, mascotte van de kermis 
werd in 2017 gestolen. De organisatoren van Bleregemkermis lieten 
daarna een gouden exemplaar maken. 
 
 

KOUDENBERGBEEKVALLEI  
In 1998 besliste de gemeente Affligem om het gebied van 70 ha. langs de 
Bleregemse Broeken en de Domentse bossen om te vormen tot 
Gemeentelijk Natuur Ontwikkelingsgebied (GNOP). 
Dit gebeurde onder druk van de gemeentelijke milieuraad en Natuurpunt 
Vlaanderen om dit stukje natuur voor de komende generaties veilig te 
stellen. Afwisselend zie je hier bossen, akkers, weilanden en bomenrijen. 
Ook de ondergrond, van droog tot nat, en de bodem, van zandleem tot klei, 
variëren enorm. Dit zorgt voor een zeldzame natuur op een historisch 
bijzondere plek.

DRIES
Een ‘dries’ is een kenmerkend gegeven voor de Frankische nederzettingen; 
rondom een centraal driehoekig plein bouwde men de huizen. 
Het plein zelf deed dienst als gemeenschappelijke weide voor het vee; 
meestal was er ook een drinkpoel. 
Hier woonde Blaro en zijn nakomelingen.  

  

ABDIJ AFFLIGEM 
De Sint-Pieters- en Paulusabdij dankt haar ontstaan 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 werd de abdij onder Frans bewind 
in 1796 opgeheven. 

NIEUWE KASSEI
In de eerste helft van de 17de eeuw liet de abdij verschillende kaarsrechte 
dreven aanleggen: richting Aalst, Moorsel, Meldert en Brussel. 
Deze dreven waren heel belangrijk voor de economische groei van de abdij.
De Nieuwe Kassei was ooit 12 meter breed, aan beide zijden omzoomd 
met een dubbele rij beuken. Aan beide zijden van de gekasseide weg lag 
een strook voor ruiters en voetgangers. Deze straat is het verlengstuk van 
de huidige Abdijstraat (vroeger de Lindendreef) en vormt de verbinding 
van de abdij met de N9.

BLEREGEMSTRAAT 
Ooit vormde deze straat een belangrijke verbindingsweg tussen de 
Oude Baan (handelsweg sinds de Kelten), de Langestraat en de abdij. 
Hier woonden veel ambachtslieden: karrenmakers, smeden, kolen -en 
houthandelaars, veehandelaars, bierstekers en natuurlijk waren er ook 
veel herbergen. 
Op Bleregem woonden er ook veel bloemisten. Na de Grote Oorlog 
kende de rozenteelt een grote bloei. Aan deze snijbloem werden mooie 
namen gegeven : Mercedes, Madelon, Golden Times en Goodfinck. 
Het ‘Hof ter Klaveren’ getuigt als laatste van de vroegere glorietijd.
Vandaag is de Bleregemstraat een rustige straat met weinig handelsactiviteit.

DIENST TOERISME  I   toerisme@affligem.be   I   053 64 00 45  I   www.toerismeaffligem.be

Trappenhal abdij Affligem
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Bleregemstraat aan Hof ter Klaveren

Nieuwe Kassei

Dries Bleregem op Farrariskaart

het groene konijn Blaro

de zwarte populier in de Koudenbergbeekvallei


