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TEN BOSWANDELING

VERTREK  Molenberg, aan de Oude Molen 
& AANKOMST

PARKING langs de Molenberg 

LENGTE 3,73 km

WEGEN 1 km verharde weg
 2,73 km onverharde weg

TYPE niet geschikt voor rolstoelen en buggy’s 

HORECA Langs het traject van deze wandeling 
 zij n er geen horecazaken.

De Oude Molen
 Sint-Amanduskerk
 Hopveld van Erembodegem (Aalst)
 Domein ‘ Verbrugghen’
 De Nieuwe Molen
 De Zwarte populier

We vertrekken op de Molenberg aan de Oude Molen; met de rug naar de molen lopen we links even de 
straat af; we hebben vandaar een prachtig zicht op de kerk en de dorpskern van Hekelgem. We keren op 
onze stappen terug en, voorbij  de manege, slaan we aan de verkeersdrempel linksaf de veldbaan in.  

We blij ven rechtdoor stappen (volg 102) richting het gehucht Ten Bos. Waar het bord ‘Aalst/Erembodegem’  
staat gaan we even rechtdoor, op het volgende kruispunt stappen we rechts de betonbaan op. 
Na een 300-tal meter wandelen we tussen huisnummers 35A en 35B, het betonbaantje in. 
Dit smalle baantje daalt eerst om daarna terug te stij gen; eens boven kunnen we links het moderne 
kerkje van Ten Bos (Sint-Amanduskerk) zien. Aan de rechterkant bemerken we een paar hopvelden 
van Erembodegem. 

Aan het einde van het baantje gaan we rechts en blij ven, door het bos steeds rechtdoor wandelen. We 
blij ven stij gend wandelen tot we links langs de haag stappen van domein Verbrugghen. 
Even verderop slaan we, op de Romeinse Weg, rechtsaf (volg 102), van hieruit hebben we ook zicht op de 
Nieuwe Molen. We blij ven deze trage weg volgen (volg 102) en zien de Zwarte Populier even verderop. 
Op de T gaan we naar links naar omhoog en komen we weer op de Molenberg, ons vertrekpunt.

TEN BOSWANDELING 

5 2

Het gehucht ‘Ten Bos’ ligt grotendeels op het grondgebied van Erembodegem, deelgemeente van 
Aalst. Deze wandeling leidt ons eerst bergaf door de velden met prachtige zichten op de Dendervallei. 
De terugweg brengt ons klimmend terug tot de Molenberg op 74 meter hoogte. 
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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 beschermd; tot 1950 
werd er gemalen. In 1957-1958 werd hij gerestaureerd door Dr. Cuvelier 
en in 1993 opnieuw door de huidige eigenaar, Dirk Nevens. 
 
 

SINT-AMANDUSKERK  
Naast de kerk staat Het Kruis van Ten Bos. Uit dankbaarheid werd dit kruis, 
in 1895, geplaatst in  opdracht van de familie Jacob. 
Op Goede Vrijdag kwam men, biddend, naar deze plek. Verschillende fami-
lies schonken grond zodat, naast het kruis de kerk kon gebouwd worden; 
ze werd op 1 mei 1968 gewijd. De meter van de klok ‘Modestus’ was 
de zuster van Dom Modest Van Assche (1891-1945). Zijn geboortehuis 
staat hier in de buurt. Tijdens de Groote Oorlog gaf hij les aan Belgische 
vluchtelingen in Ramsgate; hij was later aan het front ook aalmoezenier 
van een Waals regiment. Na de Eerste Wereldoorlog was hij bezieler van de 
Nederlands Liturgische Beweging. In 1932 werd hij tot abt gekozen van de 
Sint.-Pietersabdij van Steenbrugge. 

HOPVELD
Ooit behoorde de Aalsterse hop, samen met die van Affligem en Asse tot de 
beste van heel Europa. Tot het midden van de 20ste  eeuw was de hopteelt 
voor deze streek een belangrijk economisch gegeven, in die mate dat men de 
hop ‘het groene goud’ noemde.   

  

(JEUGD)DOMEIN ‘VERBRUGGHEN’ 
Het domein was vroeger vooral gekend als kampeerplaats voor jeugd-
bewegingen.
In de middeleeuwen werd hier, in opdracht van abdij Affligem zandsteen 
‘gepoeld’; de geulen die als gevolg daarvan ontstonden werden nooit ge-
dempt. Hier, op de grens tussen Vlaanderen en Brabant stond indertijd de 
galg; de ‘gehalsrechtigden’ werden in de geulen gegooid. Vandaar dat 
deze lugubere plek in de volksmond ‘Duivelsputten’ genoemd wordt.   
Sedert een paar jaar is het domein aangekocht door de familie Krauch en 
is het niet langer toegankelijk voor het publiek. 
 

DE NIEUWE MOLEN
Dateert van 1827 en staat op de westflank van de Molenberg. Hij was de 
trots van het molenaarsgeslacht De Vis. Sedert 1952 is hij buiten ge-
bruik. Het molenhuis waar eens de heemkundige professor Henri De Vis 
gewoond heeft, bleef bewaard. Thans eigendom van de familie Krauch.
die het huis en de vervallen molen prachtig liet restaureren 

DE ZWARTE POPULIER
Deze knotboom bepaalde vele jaren de administratieve grens tussen 
Vlaanderen en Brabant. Wegens historische, volkskundige en sociaal-
culturele waarde werd deze boom geklasseerd in 2009. 
De zwarte populier is een van de meest bedreigde boomsoorten in 
Europa.

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

domein Verbrugghen
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