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MARIA MEDIATRIXWANDELING

VERTREK  parking aan wij k Zegershof, Hekelgem   
& AANKOMST   

LENGTE 6,5 km

WEGEN 2,5 km verharde weg
 4 km onverharde weg

TYPE Niet geschikt voor buggy’s en rolstoelen.

HORECA Pizzeria 4 Stagioni, Brusselbaan 181

 Italiaans restaurant Oud Zandtapij t
 Brusselbaan 92

 Kore & Koffi e, Brusselbaan 45

’t Kasteeltje
 Maria Mediatrix
 Wij ndomein
 De Kluiskapel
 Domein Verbrugghen

We vertrekken van het Zegershof en gaan aan huisnr 62 naar rechts, richting Boekhoutstraat die we links 
inslaan; we komen vrij wel onmiddellij k op de Brusselbaan die we rechts instappen en volgen tot rechts 
de Moretteweg (volg 17)  die we volgen tot de Terlindenstraat die we rechts inslaan. Even verder stappen 
we links een klein baantje in (volg 17) dat we blij ven volgen tot huisnr 11 en daar het baantje achter de 
haag rechts inslaan tot we op de Langestraat komen die we links inslaan.
Even verder, voorbij  huisnr 87, kunnen we rechts een asfaltweg instappen die al snel overgaat in een 
veldweg; we blij ven die weg rechts volgen tot we op de Bosstraat aankomen die we links instappen. We 
volgen tot we aan huisnr 89 bis, links de Trafserdweg instappen (volg 10) die we rechts volgen tot de 
Affl igemdreef (knp 10, volg 11). Aan het volgend kruispunt, knooppunt 11, raden we aan een 100-tal 
meter door te stappen en een blik te werpen op de gewezen Benedictinessenabdij  Maria Mediatrix! 
We komen op onze stappen terug en gaan rechts de Kluisdreef in  (knp 11, volg 12) tot aan de Kluiskapel. 
Na een bezoek aan de kapel nemen we de Kluizenweg (knp 12, volg 17); op de volgende driesprong 
(knp 17, volg 19) stappen we rechts naar de Langestraat die we rechts volgen (19 niet meer volgen) tot 
we links (naast huisnr 20) de Steenpoelweg instappen. We blij ven die straat volgen, kruisen de Hulstbos 
en belanden in de Mazitsstraat die we schuin oversteken om naast de speelhal Napoleon steil omhoog 
op de Brusselbaan te belanden die we links volgen tot we links de Boekhoutstraat kunnen nemen om 
even verder links opnieuw op het Zegershof aan te komen. 

MARIA MEDIATRIXWANDELING 
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Deze wandeling voert ons langs de vroegere abdĳ  Maria Mediatrix. Zĳ  dankt haar ontstaan in 1921 
aan Dom Franco de Weyls, later abt van Affl igem en de Nederlandse bekeerlinge Gertrudis Schim van 
der Loeff. De kloostergemeenschap nam haar intrek in de nieuwe gebouwen in 1932. De abdĳ  kende 
snel een grote bloei want kort na de tweede wereldoorlog woonden er meer dan 60 zusters. Wegens 
een gebrek aan nieuwe intredingen telde de kloostergemeenschap in 2006 nog amper 7 zusters die in 
datzelfde jaar naar een gemeenschapshuis in Leuven moesten verhuizen. Na het vertrek van de zusters 
werd er met de ‘Kluizerĳ ’ een onthaastings- en bezinningscentrum gevestigd.      
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’T KASTEELTJE 
Een neoclassicistisch herenhuis gebouwd in 1871, kreeg als bijnaam 
‘’t Kasteeltje’. Het behoorde tot haar dood in 1876 toe aan Johanna 
Benedicta Van Lierde, zus van de priester Franciscus Van Lierde, lid van 
de Oratorianen en verblijvende op het eiland Nordstrand (Sleeswijk-Hol-
stein, Duitsland). Deze laatste schonk het huis aan de abdij Affligem en de 
monniken richtten er in 1877 het Benedictuscollege op, latere tuinbouw-
school. Toen wijlen dokter Romain t’ Kint het huis kocht werd de nieuwe 
benaming: ‘Il Palazetto’ actief.

 

MARIA MEDIATRIX 
De abdij Maria Mediatrix was een contemplatieve Benedictinessenabdij, 
toegewijd aan Maria Middelares. Ze werd in 1921 opgericht door Dom 
Franco de Wyels, later abt van de abdij Affligem, en de Nederlandse bekeer-
linge Gertrudis Schim van der Loeff.
Deze abdij is gelegen aan de Aalsterse Dreef, de sierlijke voorgevel met 
het ranke torentje springt vooral in het oog.Van de abdij met haar bijho-
rende landgoed van 10 ha wordt ongeveer 3 ha (1997) verhuurd aan een 
wijnbouwer (Herman Troch). 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 abdijgebouwen worden nu 
ook gehuurd door de vzw De Kluizerij. De Kluizerij biedt een schitterend 
en onvergelijkbaar kader om vergaderingen, cursussen, jaaractiviteiten, 
herbronning of trainingsdagen tot een succes te maken, eventueel met 
overnachting.

DE WIJNGAARD
Herman Troch is als wijnmaker van Domein De Kluizen actief sinds 1997. 
De wijngaard is gelegen binnen de muren van de gewezen abdij Maria Me-
diatrix is ongeveer twee hectaren groot. Herman kiest druivenrassen die 
aangepast zijn aan ons klimaat. De ranken zijn ook relatief ver uit elkaar 
geplaatst. Zo kan Herman de beste kwaliteit garanderen doordat de druiven 
optimaal kunnen genieten van het licht en de zon tijdens het rijpingspro-
ces. Het zorgt er ook voor dat de kans op schimmels en rotting aanzienlijk 
verkleint.
Herman is te bereiken op www.domein-de-kluizen.be of 0472/41 42 00.

KLUISKAPEL 
Kapel in de Kluisdreef met geneeskrachtige bron, het ‘Kluizeputteke’, ook 
‘kinderbron’ genoemd (oorsprong van de Hekelgemse borelingen). 
De legende zegt dat de Affligemse monnik Radulphus hier zou gestorven 
zijn. Zijn lichaam zou begraven zijn in de kapel, waar zijn aandenken nog 
steeds levendig is gebleven. De stichting van de kapel wordt toegeschreven 
aan Sint-Ursmarus (einde 7de begin van de 8ste eeuw), die de streek ker-
stende en er meerdere cella bouwde. Het koor van de vroegere kapel is het 
huidige gebouw en dateert van 1758. 
In deze kapel troont het Onze-Lieve-Vrouwebeeld tussen een engelenkrans. 
Het wordt speciaal vereerd tijdens de begankenis met Beloken Pasen en 
in de meimaand. In 1976 werd de Kluizekermis in ere hersteld door de 
‘Vrienden van de Kluis’, die ook het initiatief namen de kapel te herstel-
len (1977).

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 wenste 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.

 

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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