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TEN ROZENWANDELING

VERTREK  parking van abdĳ  Affl igem      
& AANKOMST   

LENGTE 5,4 km

WEGEN 2,4 km verharde weg
 3 km onverharde weg

TYPE Niet geschikt voor buggy’s en rolstoelen.

HORECA Taverne De Oude Snas
       Affl igemdreef 248,  Meldert

Abdĳ  Affl igem
 Faluintjes
 Abdĳ  Ten Rozen
 Gewezen vliegveld ‘Ter Kluizen’
 Abdĳ  Maria Mediatrix

We vertrekken aan de abdĳ toren en we stappen naar rechts om even verder voorbĳ  de Kruidenier van Affl igem 
(streekproducten en kaarsengieterĳ ) links de Aalsterse dreef in te stappen; we volgen die dreef tot aan 
de taverne ‘ De Oude Snas’. Rechts van de taverne kunnen we via de parking een veldweg instappen. 
We volgen die weg voorbĳ  de serres tot aan de splitsing. We gaan naar links (volg nr 4) tot aan de 
Waverstraat. We steken die straat over en volgen de Asserenstraat. We blĳ ven rechtdoor stappen tot 
aan het T kruispunt, waar we links de Nieuwbosweg nemen (volg 5) . We blĳ ven die veldbaan volgen 
en na de bocht houden we rechts aan tot aan de Affl igemdreef. Voor ons zien we nu het golfterrein. 
We stappen naar links en blĳ ven de dreef volgen; even verder zien we rechts de vroegere abdĳ  Maria 
Mediatrix . 
Een beetje voor de taverne ‘De Oude Snas’ verlaten we de dreef en nemen rechts de Trafserdweg 
(knooppunt 10 volg 18) en blĳ f 18 volgen tot aan de Bosstraat. We slaan rechts de Bosstraat in en aan 
de bocht slaan we links de Weimeersweg in (knooppunt 18 volg 1). Op het  volgende kruispunt nemen 
we het eerste baantje links, de Langeweg (volg1) en zo komen we aan het hopveld. Rechts zien we 
reeds de abdĳ . Aan het hopveld stappen we links en komen zo terug aan ons vertrekpunt.  

TEN ROZENWANDELING 

5 2

Met deze wandeling gaan we de richting uit van abdĳ  Ten Rozen. Ze werd gesticht in de 13de eeuw; in 
1235 is er voor de eerste maal sprake van in de geschriften. De zusters volgden de leefregel van Citeaux 
en droegen de naam Cisterciënzerinnen. In de loop van de eeuwen heeft de abdĳ  een zware tol moe-
ten betalen door verwoestingen door wisselende legers en regimes. Maar de slag die de Fransen haar 
zouden toebrengen in de laatste jaren van de 18de eeuw, was onherroepelĳ k zwaar. Hĳ  betekende het 
einde van de abdĳ  in 1798.
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ABDĲ  AFFLIGEM 
Deze benedictĳ nerabdĳ  werd in 1062 gesticht door zes krĳ gsheren. 
Fulgentius werd als eerste abt gekozen in 1087. In de eeuwen die volgden 
kende de abdĳ  een buitengewone expansie; ze groeide uit tot één van de 
belangrĳ kste abdĳ en van de oude Nederlanden. Van de oorspronkelĳ ke 
gebouwen is haast niets meer over. Onafhankelĳ kheids- en godsdienstoor-
logen en later de Franse Revolutie, hebben de abdĳ  niet gespaard. De abdĳ  
kan niet bezocht worden en is dus enkel aan de buitenkant te bezichtigen. 
De gerestaureerde kerkruïne met vĳ f gotische vensters, daterend uit de 
veertiende eeuw en het statige bisschoppenhuis in laat-barokstĳ l (1720) 
zĳ n het bekĳ ken zeker waard.

FALUINTJES
Tĳ dens het eerste gedeelte van de wandeling liggen de Faluintjes rechts 
van ons; vandaag bestaat het gebied  grotendeels uit weilanden maar 
voorheen was het zeer moerassig; het strekt  zich uit van de kerk van Moorsel 
tot de kerk van Meldert.
De schrĳ fwĳ ze van dit gebied veranderde nogal eens in de loop der tĳ den. 
Waarschĳ nlĳ k werd deze plaats vroeger door de monniken doorwaadbaar 
gemaakt door houtbussels in het water te leggen. Dit sluit aan bĳ  de ver-
klaring van het begrip ‘Falaën’, een moerassige verlaten streek. Het oude 
Franse woord Falourdes, wat houtbussels of takkenbos betekent kan even-
eens de naamgeving uitleggen.
Of zou de benaming Faluintjes afgeleid zĳ n van het Franse ‘falun-falunière’, 
wat schelpzandgroeve van schelpmergel betekent. 
Deze cultuurhistorische verklaring  verwĳ st rechtstreeks naar de ontginning 
van de rĳ ke kalkzandsteenlagen in deze streek door de abdĳ  Affl igem tĳ dens 
de middeleeuwen.

ABDĲ  TEN ROZEN
Zoals de abdĳ en van de Bĳ loke te Gent en Roosenberg te Waasmunster, 
werd ook de abdĳ  Ten Rozen gesticht in de 13de eeuw. In 1235 is er voor de 
eerste maal sprake van. De zusters volgden de leefregel van Citeaux; ze 
behoorden tot de orde van de Cisterciënzerinnen. Te Citeaux in Bourgon-
dië stond het hoofdklooster van de orde; de mannen- en vrouwenkloosters 
werden meestal in de valleien gebouwd omdat ze gericht waren op de ont-
ginning van landbouwgronden. De Benedictĳ nen daarentegen bouwden 
hun kloosters op een heuvel; de abdĳ  Affl igem is daar een voorbeeld van.
In de loop van de eeuwen had de abdĳ  een zware tol moeten betalen aan 
wisselende legers en regimes. Maar de slag die de Fransen haar zouden 
toebrengen in de laatste jaren van de 18de eeuw, was onherroepelĳ k zwaar. 
Het betekende het einde van de abdĳ  in 1798; deze abdĳ  is volledig ver-
dwenen. Op de kaart van Ferraris (18de eeuw)  zien wĳ  nog de ligging van 
de oude abdĳ  in de buurt van de Fonteinstraat, Rozendreef, Paardendries 
en Botermelkstraat. 

GEWEZEN VLIEGVELD ‘TER KLUIZEN’
Het vliegveld ‘Ter Kluizen’ werd aangelegd door de Aalsterse Aeroclub, die 
in 1947 werd opgericht en hier in 1951 een loods bouwde.
Aanvankelĳ k waren er enkel zweefvluchten en was er soloscholing. In 1948 
ging hier zelfs een internationale vliegmeeting door. Een knus clubhuis 
werd in 1950 opgericht; het eerste motorvliegtuig dat werd aangekocht 
was een Piper Cub, later volgden Morane vliegtuigen.
Vanaf 1951 is hier bestendig motorengeronk en gelegenheid tot lucht-
doop. In de jaren zeventig was er ook een opleiding parasailing. Het werd 
een zondagsoord bĳ  uitstek voor toeristen. De bar een pleisterplaats voor 
wandelaars. De club telde zowat 150 leden. In 1976 was er eveneens een 
succesvolle meeting met meer dan tienduizend belangstellenden. De club 
was verbroederd met de vliegclub BSD uit Werl (Duitsland). De topper werd 
de internationale vliegmeeting op 24 juni 1979. In januari 1987 werd 
het vliegveld gesloten wegens allerlei verwikkelingen.

ABDĲ  MARIA MEDIATRIX
De abdĳ  Maria Mediatrix was een contemplatieve Benedictinessenabdĳ , 
toegewĳ d aan Maria Middelares. Ze werd in 1921 opgericht door Dom Franco 
de Wyels, later abt van de abdĳ  Affl igem, en de Nederlandse bekeerlinge 
Gertrudis Schim van der Loeff.
Deze abdĳ  is gelegen aan de Aalsterse Dreef, de sierlĳ ke voorgevel met het 
ranke torentje springt vooral in het oog. Van de abdĳ  met haar bĳ horende 
landgoed van 10 ha wordt ongeveer 3 ha (1997) verhuurd aan wĳ nbouwer 
Herman Troch. In 1999 werd ook een achtervleugel van het abdĳ gebouw 
verhuurd aan de vzw De Kluizerĳ , een centrum voor vorming en ontmoeting. 
In 2006 zĳ n de zeven slotzusters in alle stilte verhuisd naar een woning in 
Leuven. De imposante abdĳ gebouwen worden nu ook gehuurd door de vzw 
De Kluizerĳ . De Kluizerĳ  biedt een schitterend en onvergelĳ kbaar kader om 
vergaderingen, cursussen, jaaractiviteiten, herbronning of trainingsdagen tot 
een succes te maken, eventueel met overnachting.
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Abdĳ  Maria Mediatrix 

abdĳ ruine met zicht op klokkentoren

Faluintjes

kaart van Ferraris

vliegveld ‘Ter Kluizen’


