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Het laatste gedeelte van de wandeling volgt de E40 autoweg. Voor de aanleg ervan in het begin van de
jaren vĳftig van de vorige eeuw was dit open landbouwgebied waar de hazen hun speelterrein hadden.
Het wildbestand staat hier fel onder druk maar met een beetje meeval kan je er toch nog eentje door
de velden zien huppelen.
De haas lĳkt op het konĳn maar is groter, heeft langere, krachtige achterpoten en kortere voorpoten.
Daardoor kan hĳ heel snel springen en zigzaggend de vĳand van zich afschudden. Zĳn grĳzig, geel tot
roestbruine kleur dient als camouﬂage. Dit zoogdier heeft een uitstekend gehoor want zĳn grote oren
bewegen los van mekaar.

We vertrekken via de trapjes in de rechterhoek van de parking en stappen links de Geertruidebaan op
tot we aan het containerpark het baantje rechts instappen. Dat blijven we volgen voorbij de wielerpiste
waar we links in de richting het Geertruidebos stappen. We nemen de eerste veldbaan links die ons naar
de Blakmeershoeve leidt. Hier slaan we links de Geukenshage in (knooppunt 107, volg 105), amper een
eindje verder draaien we rechts in (let op de mooie eik op de hoek!). We nemen de eerstvolgende links
naar beneden en aan knooppunt 105 draaien we rechts in (volg 104) naar de Kasteelstraat die we links
instappen. We kruisen de Bellestraat (opgepast: drukke straat !) en stappen steil omhoog de Kouterweg
op (volg 102). Aan knooppunt 102 stappen we rechts bergop de Zwarteberg op (volg101). Op de top van
de Zwarteberg nemen we links, nog (steeds bergop) de Molenberg (volg niet langer 101). Die volgen
we tot we, voorbij de molen, aan de kapel, links de Romeinse Weg instappen en even verder, rechts,
een weg die parallel loopt met de Molenberg inslaan. Aan het volgende T kruispunt nemen we links het
veldwegje (Eynbroecklos) dat naar Ten Bos leidt. Wanneer we de verharde weg bereiken blijven we de
klinkerbaan volgen tot aan huisnummer 8 waar we het baantje (Tenboswegsken) links inslaan.
Dat paadje volgen we tot we op het betonbaantje links naar omhoog indraaien. We stappen verder in
Tenbos tot huisnummer 45 en daar gaan we links in en volgen de eerste draai naar rechts.
Aan de splitsing gaan we niet de brug over maar vervolgen de weg links en gaan langs de bomenrij op
de Haezenweg. We passeren nu ook parallel aan de autosnelweg en gaan langs het voetbalveld op de
Haezeweg tot aan de Bellestraat. We kruisen de Bellestraat en gaan langs de Geertruidebaan naar ons
beginpunt.

GEMEENTELIJK CENTRUM BELLEKOUTER

HOF TER SAELE

Het gemeentelijk centrum ‘Bellekouter’ bevindt zich op het raakpunt
van de drie samengevoegde gemeenten (Hekelgem, Teralfene, Essene).
In juni 1977 kocht de gemeente de gebouwen en gronden van het failliete houtverwerkend bedrijf Boplaco. Het kreeg drie bestemmingen,
een administratief-, een cultureel- en een sportcomplex.
In 1998 werd de cultuurzaal ‘Sanderus’ geopend. Boven de cultuurzaal staat een beeld van de Affligemse kunstenaar Patrick Van Craenenbroeck ‘Ik-Hij-Zij’. Op 11 november 2011 werd een nieuwe wielerpiste
in gebruik genomen.
In 2013 werd een volledige nieuwbouw met een grote A van Affligem
gebouwd en werd een deel van het oude gebouw vernieuwd en uitgebreid. In het nieuwe gebouw bevinden zich een prachtige bibliotheek
en de kantoren van de sociale diensten.

Het Hof ter Saele in de Diepestraat werd in 1985-1986 grondig gerestaureerd. Het was de hoeve aan het middeleeuws kasteel van Hekelgem.
Deze hoeve viel meermaals ten prooi aan vijandige legerbenden en in
1689, na actie van de Fransen, bleven slechts verkoolde muren over.
Het werd heropgebouwd onder toezicht van de abdij die er een grote ruimte
in voorzag waar de schepenbank van de abdij haar zittingen kon houden.
Met de Franse Revolutie werd het hof openbaar verkocht en kreeg het
verschillende opeenvolgende eigenaars. De huidige eigenaars lieten het
grondig restaureren.
Bellekouter

Hof Ter Saele

DE NIEUWE MOLEN
Deze 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
gebruik en verviel zienderogen. Het molenhuis waar eens de heemkundige
professor Henri De Vis gewoond heeft, bleef bewaard. Thans is hij eigendom
van de familie Krauch die het prachtig liet restaureren.

BLAKMEERSHOEVE
Het hof ten Blakmeers was een van de vele bezittingen van de abdij Affligem
tot de Franse revolutie.
Vroeger zou hier al een Keltische versterking gestaan hebben. Geschreven
bronnen vinden wij terug tot 1615, in 1689 door de Franse troepen volledig afgebrand en later terug opgebouwd.

De nieuwe molen
Blakmeershoeve

PASTORIE EN PASTORIEPARK

DE OUDE MOLEN

De pastorie van Hekelgem was in de 14de eeuw een aanzienlijk gebouw
en één der voornaamste pastorieën van West-Brabant. Het heerlijk landgoed is nog steeds omringd door brede grachten die in verbinding staan
met een visvijver (vroeger twee oude visvijvers). Het pastoriedomein
kan vrij bezocht worden (ingang naast de parochiezaal ‘De Patro’).

Pastorie Hekelgem

De oude molen

DOMEIN VERBRUGGHEN
Heel wat jeugdbewegingen brachten hier kampen door en organiseerden
tal van activiteiten. Ook de Affligemse Recreatiesporters waren hier actief
en hadden hun zondagse afspraak om 9u30 met iedereen die wenst te sporten of te bewegen. Sinds een paar jaar is het domein in privébezit en niet
meer vrij toegankelijk.
We vinden er ook de ‘duivelsputten’. Volgens de legende kan men er tot
vandaag soms nog ijselijk geschreeuw horen: hier stond immers de galg
waaraan al dan niet terecht veroordeelden opgeknoopt werden. Hun lijken
werden na hun ophanging in de sleuven gegooid, die waren overgebleven
nadat ook hier de befaamde witte zandsteen ontgonnen werd.

SINT-MICHIELSKERK
De Sint-Michielskerk van de parochie Hekelgem wordt reeds vermeld in
de 11de eeuw. Deze kerk behoorde bij de burcht, die vermoedelijk door
Frankische heren werd gebouwd. Dat kasteel diende als strategische vesting
bij de Denderovergang.
In 1977-1978 werd de kerk fraai gerestaureerd en kreeg een nieuw uurwerk.
Sint-Cornelius wordt er vereerd.

ZWARTE POPULIER

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

Deze knotboom bepaalde jaren de administratieve grens tussen Vlaanderen en Brabant.
Wegens historische, volkskundige en sociaal-culturele waarde werd deze
boom geklasseerd in 2009. Hij wordt ook Europees zwarte populier genoemd
en is een van de meest bedreigde boomsoorten in Europa.

Domein Verbrugghen

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

* fotografie © Jan Van Liedekerke, Tim De Backer, Michel Verdoodt

De oude molen ligt op een hoogte van 74m 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 en tot 1950 werd
er gemalen. In 1957-1958 werd hij gerestaureerd door Dr. Cuvelier. Sinds
1993 wordt hij bewoond door de huidige eigenaar Dirk Nevens.

