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VERTREK  parking abdij  Affl igem
& AANKOMST

LENGTE 5,3 km

WEGEN 2,2 km verharde weg
 3,1 km onverharde weg

TYPE niet geschikt voor rolstoelen en buggy’s 

HORECA D’Oude Brouwerij , Abdij straat 6

 Korre en koffi e, Brusselbaan 45

 Café Dachterdeer, Langestraat 88 

Abdij 
 Langestraat
 Griffi ershof 
 ’t Kasteeltje’

We beginnen onze wandeling aan de parking van de abdij  en stappen rechts de Abdij straat in die we vol-
gen tot de Kruidenier van Affl igem waar we links bergaf de veldbaan nemen (volg 18). We stappen verder 
met het hopveld aan onze rechterkant en volgen het smalle paadje tot de Langeweg (volg niet langer 18) 
die ons links naar de Langestraat brengt. Hier nemen we links in om even verder rechts de Mattein in te 
stappen. Aan het eind van de straat lopen we rechtdoor over het paadje dat ons opnieuw op de betonweg 
brengt; daar slaan we rechts in en volgen deze straat tot de weg breder wordt met een graspleintje in het 
midden. We stappen nu links de Kruisstraat in en houden even verder rechts aan naar de Leenweg; die 
kruist eerst de Guchtweg en daarna de Steenweg. We stappen rechtdoor het smalle steegje (volg 101) in 
dat ons naar de Oudebaan brengt; we blij ven rechtdoor stappen tot de Kerkstraat die we rechts nemen 
(volg 19). Even verder stappen we links de Kwezelsweg (volg 19) in die ons opnieuw op de Steenweg 
brengt; die steken we over en stappen links verder tot rechts de Moretteweg (volg 17) die we volgen tot de 
Terlindenstraat die we rechts in slaan. Even verder stappen we links een klein baantje in (volg 17) dat we 
steeds rechts blij ven volgen tot we opnieuw op de Langestraat komen die we links inslaan. We nemen het 
eerste straatje rechts (volg 18) dat doodloopt op een pad; dat blij ven we rechts volgen tot het ons op de 
Bosstraat brengt; daar nemen we links om verder voor het eerste huis op de rechterkant  de Langeweg in te 
stappen (volg 1). Die volgen we tot we links het smalle paadje inslaan dat ons langs het hopveld terugleidt 
tot ons vertrekpunt.         

DOM BEDA REGAUS WANDELING 

5 2

Met deze wandeling vernemen we iets meer over  Dom Beda Regaus (1718-1808), de laatste proost   
en historicus van de abdĳ  Affl igem. Hĳ  hield zorgvuldig de kronieken van de abdĳ  bĳ  zodat hĳ  ons een 
schat aan informatie naliet. Hĳ  zorgde er ook voor dat een groot gedeelte van de schatten van de abdĳ  
uit de handen van de Franse overheersers bleef. Dom Beda Regaus is begraven op de begraafplaats 
van de abdĳ .
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DE ABDIJ
In 1739 trad de Brusselse Martinus Regaus in de Affligemse Benedictijnen-
abdij in. In 1746 volgde zijn benoeming tot bibliothecaris en in 1763 werd 
hij als proost Beda Regaus aangesteld door aartsbisschop von Frankenberg. 
Sinds 1559 waren de aartsbisschoppen van Mechelen als abt van de abdij 
aangesteld en de proost nam het gezag in de abdij waar.
Hij besteedde 3 jaar aan de ordening en studie van het archief wat resul-
teerde in zijn historische en religieuze werken die nog altijd geconsulteerd 
worden voor historisch onderzoek van de abdij.
In 1768 besliste de communiteit onder invloed van proost Beda om een plan 
voor een nieuwe abdij te laten tekenen in classicistische stijl door L.B. Dewez, 
de meest vooraanstaande 18e-eeuwse architect in de Oostenrijkse Nederlan-
den. Een reusachtige rechthoek met vier binnenhoven die de kerk langs drie 
zijden insloot met een voorgevel die 120m lang was met 41 vensters op de 
eerste verdieping in de noordgevel. De ruwbouw was grotendeels klaar toen 
de middelen uitgeput waren en de Franse Revolutie definitief een einde aan 
de bouwactiviteiten maakte.
Bij de uitdrijving op 11 november 1796 telde de communiteit 33 religieuzen. 
De gebouwen, bezittingen en gronden werden aangeslagen en verkocht. 
In de abdij zijn van proost Beda nog de eikenhouten bidstoel en het tafeltje 
waarop hij de H. mis celebreerde. Aan de achtermuur abdijkerkhof staat zijn 
zerk.

 * Tekening Dom Beda Regaus gemaakt door Dom Joris Vertonghen.

 

 
De classicistische voorgevel van de abdij volgens het plan van L. Dewez. 
Uit: W. Verleyen en L. Van Eeckhout “Iconografie van de Sint-Pieters- 
en-Paulusabdij Affligem”

LANGESTRAAT  
De Langestraat nam in de 11de eeuw de functie van oude heirbaan over als 
verbindingsweg tussen de handelscentra van Brugge en Keulen. 
Het huis met het nummer 207 is een verbouwing van de vroegere herberg 
en brouwerij ‘De Valck’ die gebouwd werd in 1650. Deze herberg werd 
gedurende vier eeuwen bewoond en uitgebaat door de familie Schoon. 
Het oorspronkelijke gebouw was opgetrokken in Spaanse baksteen met in 
zandsteen omlijste vensters. Het had twee gewelfde kelders met waterput; 
in de herberg stonden drie Vlaamse schouwen en een prachtige houten 
trap. De bouwvallige aanbouw rechts van het huis is het enige wat overblijft 
van het originele gebouw.

GRIFFIERSHOF 
Het Griffiershof of hoeve De Witte is een semi-gesloten hoeve die dateert uit 
1752. Het huis dankt zijn naam aan de familie De Witte, die hier woonde. Deze 
familie leverde vanaf 1686 gedurende vier generaties griffiers aan de abdij 
Affligem. 
In het hof hield Dom Beda Regaus, als laatste proost van de abdij, zich schuil 
tijdens de Franse Revolutie. Hij hield zorgvuldig de kronieken van de abdij bij, 
voltooide zijn historische werken en hield er een deel van de schatten verbor-
gen. Dom Beda Regaus verbleef hier 10 jaar tot aan zijn dood op 90-jarige leef-
tijd in 1808. 

 

‘‘T KASTEELTJE’
Het neoclassicistisch herenhuis werd gebouwd in 1871 en kreeg als 
bijnaam ’t Kasteeltje.
Het herenhuis behoorde toe aan Johanna Benedicta Van Lierde. Zij bleef 
de eigenares tot haar dood in 1876. Zij was de zus van de oratorianer  pries-
ter Franciscus Van Lierde die op het eiland Nordstrand (Sleeswijk-Holstein) 
verbleef.
Franciscus Van Lierde schonk het huis aan de abdij Affligem. De monniken 
richtten er in 1877 het Benedictuscollege op. Een latere bestemming was 
een  tuinbouwschool. Toen wijlen dokter Romain t’ Kint het huis kocht 
werd de nieuwe benaming : ‘Il Palazetto’. 
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‘t kasteeltje
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Langestraat op oude Masse kaart 1719-1730

Dom Beda Regaus*

Griffiershof


