
1.3°E

1/26/21

M200 0 200 400 600

MI0.1 00.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Scale 1:11388 Datum WGS84

54 m
18 m

km 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4 

4.125 4.130 4.135 4.140 4.145 4.150

4.125 4.130 4.135 4.140 4.145 4.150

50
.9

10
50

.9
05

50
.9

00
50

.8
95

50
.8

90

50.910
50.905

50.900
50.895

50.890

1.2°E

2/10/21

M200 0 200 400 600

MI0.1 00.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Scale 1:11383 Datum NAD27

74 m
12 m

0 km 2.0 km 4.0 km 6.0 km 9 

© Mapbox (https://www.mapbox.com/about/maps/) © OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org/about/)

4.085 4.090 4.095 4.100 4.105 4.110

4.085 4.090 4.095 4.100 4.105 4.110

50
.9

25
50

.9
20

50
.9

15
50

.9
10

50.925
50.920

50.915
50.910

5 2

HOPTEELTTOCHT

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

LENGTE 8,8 km

WEGEN 6,2 km verharde weg
 2,6 km onverharde weg

TYPE Niet geschikt voor buggy’s en rolstoelen.

HORECA Kore en Koffi e, Brusselbaan, 45 Hekelgem 

Abdij  Affl igem
 Kluiskapel
 Maria Mediatrix
 Domein Verbrugghen
 De Oude Molen
 De Nieuwe Molen

Vanaf de parking stap je rechts tot voor De Kruidenier van Affl igem; daar neem je links de veldweg naar bene-
den (knooppunt 1 volg 18). Aan het hopveld blij f je de veldweg verder volgen (volg 18), je stapt over het brugje 
van de beek en volgt het smalle pad tot de Langeweg die je rechts opstapt (volg 18). Je komt aan de Bosstraat 
die je links volgt (knooppunt 18, volg 17) tot voor het huis met nummer 53 (volg 17) waar je de veldweg neemt. 
Je volgt dit slingerende pad tot op de driesprong waar je rechts neemt (blij f steeds 17 volgen) tot je rechts, na 
een paar haakse bochten, een kleine veldweg ziet (knooppunt 12, volg 17). Je volgt deze Kluizeweg tot de 
Kluiskapel.  Aan de Kluiskapel nemen we rechts de Kluizerij  die ons naar de Hekelgemstraat brengt; we steken 
deze straat over en gaan rechtdoor (voor huis nummer 100) het baantje in en volgen dit. Aan de driesprong 
stappen we naar links (rechts huizenstraat – Fonteinbos) en komen wat verder terug aan een driesprong die we 
rechts ingaan. We komen uit op een veld met daarachter een hopveld.  We stappen hier naar rechts en gaan 
naar de Vinkenlaan die we links ingaan. We volgen de Vinkenlaan tot de Brusselbaan; we kruisen de steenweg, 
gaan even naar links om dan rechts Roeveld in te stappen; aan het einde van die weg stappen we links de 
Letterveldweg in (zie hopveld op je rechterkant – biologische teelt). . We blij ven steeds rechtdoor stappen tot 
we rechts de Romeinse baan (volg 102) kunnen inslaan (zie de beschermde zwarte populier op je linkerkant).
Op de volgende T-splitsing klimmen we links omhoog tot we de Molenberg kunnen kruisen en rechtdoor de 
Molenberg afdalen tot aan de Brusselbaan (volg 19). We volgen die drukke baan even links om aan de over-
kant rechts de Moretteweg (knooppunt 19,volg 17) in te slaan (zie rechts de resten van een steengroeve-diepe 
put). Die weg brengt ons in de Terlindenstraat, die we rechts instappen (volg 17) om even verder links een klein 
baantje (volg 17) tot we voorbij  huisnr 11 het baantje rechts volgen in te stappen dat ons naar de Langestraat 
brengt. We stappen die rechts in en wandelen voorbij  het volgende kruispunt en gaan langs het schooltje tot 
we links de Langeweg inwandelen (voorbij  huisnr 207- gewezen brouwerij  en herberg De Valk); we volgen die 
tot we rechts een smal wegeltje nemen; dat leidt ons naar het hopveld; we zien de abdij  al staan. Voorbij  het 
hopveld volgen we links de veldbaan die ons naar ons vertrekpunt brengt. 

HOPTEELTTOCHT 

5 2

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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ABDIJ AFFLIGEM
Deze benedictijnerabdij werd in 1083 gesticht door zes krijgslieden. 
Fulgentius werd als eerste abt gekozen in 1087. Onder zijn bestuur kende de 
abdij een buitengewone expansie. De abdij groeide uit tot één van de belang-
rijkste abdijen van de oude Nederlanden. Van de oorspronkelijke gebouwen is 
haast niets meer over. Onafhankelijkheids- en godsdienstoorlogen, en later ook 
de Franse Revolutie, hebben de abdij niet gespaard.
De abdij kan niet bezocht worden maar in het najaar 2021 zal een 
abdijbeleving met filmopname in en rond de abdij mogelijk zijn. De schilder-
achtige kerkruïne met vijf gotische vensters, daterend uit de 14de eeuw, en het 
statige Bisschoppenhuis in laat-barokstijl (1720) zijn een bezoek zeker waard.

Het is zeer aannemelijk dat de abdij een voortrekkersrol speelde in de hopteelt 
in onze streek. De monniken brouwden zelf hun bier en een oudste vermel-
ding daarvan dateert van 1129. Afffligem had bovendien goede contacten met 
Duitse en Hollandse abdijen waar het hopgebruik al vroeger plaatsvond.

* Lithografie Bisschoppenhuis en ruine 1825

 

KLUISKAPEL 
De Kluiskapel, gelegen in de Kluisdreef, staat bij een geneeskrachtige bron: 
het ‘Kluizeputteke’. Volgens de legende is de Affligemse monnik Radulphus 
hier gestorven en ligt hij begraven in de kapel.

De kapel werd opgericht aan het einde van de 7de eeuw, begin 8ste eeuw. Het 
koor van het huidige gebouw dateert van 1759. Het Onze-Lieve-Vrouw-beeld in 
de kapel wordt speciaal vereerd tijdens de begankenis van Beloken Pasen en 
in de maand mei.

MARIA MEDIATRIX
Op onze weg naar de Kluiskapel langs de Kluizenweg kunnen we in noordelijke 
richting een glimp opvangen van de tweede abdij die Affligem ooit rijk was. 
De vroegere abdij Maria Mediatrix was een contemplatieve benedicti-
nessenabdij, toegewijd aan Maria Middelares. Ze werd in 1921 opgericht 
door Dom Franco de Wyels, later abt van abdij Affligem, en de Nederlandse 
bekeerlinge Gertrudis Schim van der Loeff. 
Gelegen aan de Aalsterse Dreef, springt vooral de sierlijke voorgevel met het 
ranke torentje in het oog.
Van de abdij met haar bijhorend landgoed van 10 ha wordt sinds 1997 on-
geveer 3 ha verhuurd aan wijnbouwer Herman Troch en in 1999 werd ook 
een achtervleugel van het abdijgebouw verhuurd aan de vzw De Kluizerij, 
een centrum voor vorming en ontmoeting. In 2006 zijn de zeven slotzusters 
in alle stilte verhuisd naar een woning in Leuven. De imposante abdijgebou-
wen worden nu ook gehuurd door de vzw De Kluizerij. De Kluizerij biedt een 
schitterend en onvergelijkbaar kader om vergaderingen, cursussen, jaaracti-
viteiten, herbronning of trainingsdagen tot een succes te maken, eventueel 
met overnachting.

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 nog 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 over-
gebleven nadat ook hier de befaamde witte zandsteen ontgonnen werd.

 

DE OUDE MOLEN 
De oude molen dateert uit 1785. Hij werd gebouwd door Jozef van Lierde, 
op een plek waar voorheen een houten molen stond. 
De molen is als monument beschermd. Er werd gemalen tot in 1950. 
De huidige eigenaar, Dirk Nevens, heeft de molen prachtig gerestaureerd.

DE NIEUWE MOLEN  
Deze molen, gebouwd in 1827 op de westflank van de Molenberg, was de 
trots van het molenaarsgeslacht De Vis. Sedert 1952 is hij buiten gebruik 
en verviel hij zienderogen. Enkele jaren geleden heeft de familie Krauch 
de molen en het molenhuis aangekocht en prachtig gerestaureerd.

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
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De nieuwe molen voor 1952De vroegere abdij Maria Mediatrix

Abdij Affligem

*Bisschoppenhuis en ruine

Kluiskapel

Domein Verbrugghen 

De oude molen


