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HOPCULTUURTRIP

VERTREK  parking aan de abdij toren,      
& AANKOMST Abdij straat 6,  Affl igem  

LENGTE 6,5 km

WEGEN 3 km verharde weg
 3,5 km onverharde weg

TYPE Niet geschikt voor buggy’s en rolstoelen.
 Er is van deze wandeling een versie voor 
 rolstoelgebruikers beschikbaar op de website. 

HORECA Café Marina, Nedermolenstraat 7, Meldert 
 Chalet de Goudkarper, Nedermolenstraat, 2
 Bij  Ingrid, Meldert-dorp 36
 ’t Vertier, Brasserie, Dorp 1, Meldert
 Hof Den Tuitelaar, Putstraat 15, Meldert
 Kozakkeshof, Bistro, Nedermolenstraat 91
 Gasthof d’Oude brouwerij , Abdij straat 6
 Affl igem

Abdij  Affl igem
 Meldertvij ver en watermolen
 Meldert dorp
 Sint-Rochuskapel

We vertrekken van de parking en stappen rechts de Abdij straat in; aan het einde van de abdij muur (waar 
vroeger de Bospoort was) (knooppunt 1, volg 2) stappen we rechtdoor de veldbaan in. We volgen die 
weg een paar honderd meter tot we rechts (volg 2 niet meer) een aardeweg instappen. Die brengt ons 
aan het hopveld van Aalst; spij tig genoeg worden de ranken momenteel laag gehouden voor de kweek 
van de hopkeesten. We laten het hopveld rechts liggen en stappen rechtdoor (knp 44, volg 39) tot het 
volgende knooppunt (knp 39, volg 38). Wat verder komen we aan een splitsing (knp 38, volg 41) en 
stappen we rechtdoor tot we links de Nedermolenstraat kunnen inslaan (volg 41 niet meer). 
We volgen die straat tot we rechts de Vossenhofweg kunnen inslaan, die volgen we tot de Stevensveld-
straat die we rechts nemen om even verder in Meldert dorp te komen. We houden ons rechts en wan-
delen langs de Kempinnestraat naar beneden (knooppunt 40, volg 41) tot de Meeterstraat (volg 41) die 
we rechts een 50 tal meter volgen tot we links de Meulenkouterweg instappen (knooppunt 41, volg 43); 
we houden rechts aan (knp 43, volg 44) tot we opnieuw in de Nedermolenstraat belanden. We volgen 
die straat links tot we even verder, opnieuw links de Nievelvelddriesweg inslaan tot de Horingsstraat. 
Als je de Sint-Rochuskapel wil bezoeken moet je rechts de Horingstraat instappen tot de de Nedermo-
lenstraat, een beetje verder op de rechterkant vind je de kapel. Na dat bezoek keren we op onze stappen 
terug, volgen rechts de Horingstraat tot we verder weer rechts de Nievelveldweg instappen (knooppunt 
42, volg 14). Die brengt ons op de Nievelstraat (knp 14, volg 15) die we links instappen en verder rechts 
(volg 15 niet meer) de Langestraat nemen. 
Die brengt ons naar de Abdij straat die we rechts instappen tot de abdij . 

HOPCULTUURTRIP 
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De hop uit Affl igem en die van de hele regio Aalst-Affl igem-Asse werd ooit ‘het groene goud’ genoemd 
omdat ze in de loop der geschiedenis welvaart bracht voor onze mensen. Na WO II verdwenen de kleine 
hopboeren uit onze streek, hun bedrĳ f was verlieslatend geworden wegens de schaalvergroting en de 
dure investeringen die daarvoor nodig waren. Deze wandeling leidt ons door de streek waar eens hop-
lochtingen en stakenhuizen het uitzicht bepaalden, welke richting men ook uitkeek.    
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start &
aankomst

 1  Abdij  Affl igem

  2  Meldertvij ver/watermolen

  3  Meldert dorp

  4  Sint-Rochuskapel 

  A  Café Marina

 B  Chalet de Goudkarper

  C Bij  Ingrid

  D ’t Vertier

  E Hof Den Tuitelaar

  F Kozakkeshof

  G Gasthof d’Oude brouwerij 
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ABDIJ AFFLIGEM
De Sint-Pieter- 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 be-
waard. Ook contemplatief zeer vooraanstaand: de Heilige Lutgardis noemde 
haar daarom ‘van alle cloosteren spiegel’. Na zeven eeuwen van religieuze 
en culturele uitstraling in 1796 vernield door de Fransen. Pas in 1870 keer-
den de monniken terug. 

 

MELDERTVIJVER EN WATERMOLEN 
Op het diepste punt van de Nedermolenstraat zien we rechts ‘Meldertvijver’; 
die maakte vroeger deel uit van het draineringproject van abdij Affligem. 
Deze vijver diende ook als viskweekvijver en potvijver. Nu is de vijver in 
de streek vooral gekend als visvijver; het kan er soms heel druk zijn met 
tientallen vissers maar ook door de succesvolle taverne ‘Chalet de Goud-
karper’.
Aan de overkant van de straat stond vroeger de watermolen; vandaag zijn 
de oorspronkelijke gebouwen verbouwd tot een exclusief complex met 
feest- en conferentiezalen.

  

MELDERT DORP    
De driehoekige vorm van het dorpspleintje van Meldert dankt zijn oor-
sprong aan de Frankische nederzetting die er destijds was: de woningen 
werden gebouwd langs de drie benen van de driehoek met in het midden 
een weiland waar de dieren konden samengedreven worden.
Je kan er rechtopstaande zandstenen zien als herinnering aan de zandsteen-
groeven die door de abdij Affligem destijds geëxploiteerd werden. Als je 
goed kijkt kan je er nog sporen van fossielen in vinden; deze zandsteen is 
in feite ontstaan uit het bezinksel van een tropische zee die hier ooit het 
land overspoelde.
Verder op het dorpsplein staat het hopmonument, het is een ontwerp van 
Jean Bernard Koeman. Hij creëerde een omgekeerde abstracte hopbel, in 
een metalen constructie van 5,5 meter hoog en een diameter van 6 meter. 
Die wordt beplant met levende hopbellen, die tot 7 meter hoog worden. Op 
het kunstwerk prijkt de tekst “op de omtrek van de aarde komen begin en 
einde samen”, een citaat van de Griekse filosoof Heraclitus, waarbij Koeman 
‘een cirkel’ verving door ‘de aarde’.
De Sint-Walburgakerk is gelegen op een verhevenheid bij het kruispunt 
van de hoofdstraten van het dorp.
Tegenover de kerk kan je de pastorie zien; ze werd in 1717 na een verwoes-
ting opnieuw opgebouwd. In het begin van de 19de eeuw kreeg ze haar 
huidige vorm. Recentelijk kreeg het gebouw een nieuwe functie: ze wordt 
heringericht tot  ‘Huis van de Streek’ met een museumcafé, een toeristisch 
infopunt en een streekwinkel.

 

SINT-ROCHUSKAPEL 
De Sint-Rochuskapel dateert van 1560; ze werd gebouwd ter ere van deze 
volkse heilige en beschermer van de hoplochtingen tegen allerlei plagen. 
In de volksmond wordt ze ook ‘kapel van Nievel’ genoemd. Vroeger 
werd in deze kapel de week na 15 augustus iedere avond de rozenkrans 
en de litanie van alle heiligen gebeden door de toenmalige bewoners 
van Nievel. Het waren overwegend boeren. Het was een eeuwenoude tra-
ditie die de geburen samenbracht. Als afsluiting van deze week werd op 
zondag een openluchtmis opgedragen op de ‘kapellenboomgaard’. 
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Sint-RochuskapelMeldert vijver

Abdij Affligem - oosten zicht op bibliotheek

Zicht vanuit Aalsterse dreef rond 1950 - olieverf op doek

Pastorie

Meldert dorp


