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HEUVELPARKWANDELING

VERTREK  parking seminariecentrum De Kluizerij ,     
& AANKOMST Aalstersedreef 1, Affl igem  

LENGTE 6,1 km

WEGEN 1,1 km verharde weg
 5 km onverharde weg

TYPE Aangepast schoeisel is raadzaam. 
 Niet geschikt voor buggy’s en rolstoelen.
 Picknicktafels onderweg.

HORECA Restaurant Controverse, Zandberg 6, Aalst

Seminariecentrum De Kluizerij  
 (gewezen abdij  Maria Mediatrix)
 Wij ndomein De Kluizen
 Kluiskapel en Kluizeputteke
 Somergembos
 Heuvelpark
 Levend kunstwerk ‘The Observer’

11 - 12 - voorbij  ingang Kluizenbos volg blauwe route Natuurpunt - 5 – 11
Vanaf de parking stappen we rechts, richting Affl igem tot we aan het kruispunt komen met de Waver-
straat en de Kluisdreef. We gaan rechts de Kluisdreef in (knooppunt 11, volg 12) tot aan het kruispunt 
met de Kluizenweg (knooppunt 12, volg 5). Sta even stil bij  de Kluiskapel.
Je blij ft de veldweg volgen voorbij  de ingang van het Kluizenbos doorheen het bos en volgt de kronke-
lende weg (volg blauwe rechthoek Natuurpunt of volg 5). 
Iets verder kom je in het Somergempark en nu volg je blauw verder naar links (volg 5 rechtdoor niet 
meer!). Je kan eventueel het wegje onmiddellij k rechts nemen langs de takkenril want deze komt terug 
uit op de rechte weg. Voor je zie je een woonwij k maar je verlaat het pad niet en slaat rechts in (volg 
blauw) tot je aan de asfaltbaan ‘Hof Somergem’ komt. 
Die steek je over en gaat onmiddellij k links de aardeweg in (blauw). Een 50-tal m verder vervolg je links 
de weg en blij f je rechtdoor blauw volgen langs het smalle paadje. Je komt aan de Natuurschuur en 
voor je zie je het levend kunstwerk ‘The Observer’.Ga gerust een kij kje nemen! Wat verder zie je links 
woningen maar je blij ft rechtdoor stappen, het smalle wegje in en op het einde van deze weg neem je 
een kij kje links. Daar zij n momenteel grondwerken bezig als voorbereiding van een woonuitbreiding. 
Je keert op je stappen terug en vervolgt je weg (blauw volgen) tot je terug aan Hof Somergem komt. 
Je steekt de straat over en neemt terug dezelfde verharde weg, de weg naast de kapel. Je volgt het pad tot 
je weer rechts de woonwij k tegenkomt (blauw volgen). Hier stap je links in en er is de optie om onmiddel-
lij k rechts het paadje langs de takkenril te nemen doorheen het bos (is een meerwaarde!). Je komt uit aan 
een picknick tafel en stapt verder tot je uitkomt op de rechte weg die je ook rechtdoor kon nemen. 
Je vervolgt de weg naar rechts (indien je het wegje langs de takkenril nam)  tot je op het einde ervan 
het verharde wegje naar links neemt (volg 5). Je komt uit aan de golfclub De Kluizen en stapt verder 
rechtdoor (volg 5 of blauw). Aan huisnummer 65 sla je rechts het aarden wegje in en je blij ft rechtdoor 
stappen naast de golfterreinen tot je in de Affl igemdreef komt (blauw volgen, knooppunt 5). 
We stappen verder de Affl igemdreef in (die binnenkort overgaat in de Aalstersedreef) tot onze bestem-
ming terug bereikt is.

HEUVELPARKWANDELING 
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Eén van de wandelingen in het Kluizengebied. Met start aan een plaats in een schitterend kader trekken 
we door een heerlĳ ke oase van groen, langs de Kluiskapel naar het Heuvelpark waar ook kinderen zich 
kunnen uitleven in het speelbos.
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SEMINARIECENTRUM DE KLUIZERIJ 
(GEWEZEN ABDIJ MARIA MEDIATRIX)
Dit was een contemplatieve benedictinessenabdij toegewijd aan 
Maria Middelares. De abdij dankte haar stichting in 1921 aan Dom Franco 
de Wyels, later abt van Affligem, en aan de Nederlandse bekeerlinge Gertru-
dis Schim van der Loeff. Om hun bouwschulden af te betalen verbouwden 
de zusters hop op de meer dan 10 ha gronden rond de abdij. Later schakel-
den de zusters over op het bakken van hosties en de verkoop van iconen. 
Wegens een gebrek aan nieuwe intredingen telde de kloostergemeenschap 
in 2006 amper 7 zusters die in datzelfde jaar naar een gemeenschapshuis in 
Leuven moesten verhuizen. In de ‘Kluizerij’, een zijvleugel van het klooster, 
heeft het Timotheus Project (vormingscentrum) een onderdak gevonden. In 
2006 werd ook het slotklooster omgebouwd tot een seminarie- en vormings-
centrum van de vzw De Kluizerij.

 

WIJNDOMEIN DE KLUIZEN 
Van het landgoed van de gewezen Maria Mediatrixabdij van 10 ha wordt 
ongeveer 3 ha verhuurd aan wijnbouwer Herman Troch. Er wordt gebruik 
gemaakt van een aantal Europese druivenrassen die in ons klimaat hun volle 
aromatische eigenschappen kunnen ontwikkelen. Zowel in de wijngaard als 
tijdens het vinificatieproces wordt er gewerkt met respect voor de natuur. De 
druiven worden manueel geoogst en artisanaal verwerkt in de moderne 
productieruimte in de Broekstraat in Herdersem.

KLUISKAPEL EN KLUIZEPUTTEKE
De geschiedenis van de Kluiskapel gaat terug tot de 7de of 8ste eeuw. De 
Heilige Ursmarus, abt van Lobbes (Henegouwen) die in onze streek het ge-
loof verkondigde, zou op die plaats een kapel hebben laten bouwen en werd 
later afhankelijk van abdij Affligem. Het huidig gebouw (1785) is slechts het 
koor van de verdwenen kerk. Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw, tronend bo-
ven het altaar tussen 2 engelen, wordt vereerd tijdens de begankenis van 
Beloken Pasen. De glasramen beelden 2 legenden van de Kluis uit. Dichtbij  
bevindt zich het Kluizeputteken, een bron waaruit de Hekelgemse kindjes 
worden geboren. Als je dat gelooft, kun je, met je oor op de rand van de 
put, de kindjes horen schreien. Sinds 1976 hebben de Vrienden van de 
Kluis zich ingezet voor de restauratie van de kapel en het herstel van de 
begankenis.  

SOMERGEMBOS  
Het Somergembos is gelegen in de vallei van de Somergembeek die ont-
springt in de omgeving van het Kluisbos en uitmondt in het natuurgebied 
de Gerstjens. Met een totale oppervlakte van 14 ha werd deze langwerpige 
strook ingericht als stadsbos met aandacht voor natuur. Het is een open 
landschap met grasland, moeraszones en aanplantingen van inheemse 
boomsoorten. De beekvallei wordt omzoomd door rijen knotwilgen.
 

HEUVELPARK 
Het Heuvelpark met zijn 8 ha bevindt zich tussen de Schietbaan en Hof 
Somergem en heeft naast speelheuvels een natuureducatieve schuur en 
een poel en een bijvriendelijk speelbos. Aalst heeft zo een 125 ha park in 
de onmiddellijke omgeving van het centrum. Een 150-tal kinderen heeft 
er 1400 bomen en struiken aangeplant in maart 2016. Het gaat om 
inheemse soorten waaronder lindes, tamme kastanjes, Gelderse roos, 
meidoorn en sleedoorn. Allemaal struiken en bomen die op de speelheu-
vels geplant zijn als buffer tussen het park en de woningen in het park. 
Maar het zijn ook soorten waar bijen van houden, met bloesems en fruit 
voor de vogels.

LEVEND KUNSTWERK 
‘THE OBSERVER’    
Kunstenaar Will Beckers, Willowman, maakte samen met de kinderen 
een levend kunstwerk. Dit werd langs de rand van de poel nabij de schuur 
opgetrokken. Met de aanplanting van voornamelijk wilgenpoten en het 
vlechten van wilgentenen maakte Willowman een 30 meter lang levend 
kunstwerk ‘The Observer’. Het kunstwerk heeft een kijkvenster langs waar 
je een prachtig uitzicht hebt over het water en het landschap.

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

* f
ot

og
ra

fie
 ©

 J
an

 V
an

 L
ie

de
ke

rk
e,

 T
im

 D
e 

Ba
ck

er
, M

ic
he

l V
er

do
od

t

The ObserverKluiskapel (airbrush Pierre Van Holsbeeck
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