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HOPBELEVINGSWANDELING

VERTREK  Gasthof De Brouwerij ; parking langs             
& AANKOMST de abdij muur en aan de abdij kerk.

  
LENGTE 3,5 km

WEGEN Volledig langs verharde wegen.

TYPE Geschikt voor buggy’s en rolstoelen.

HORECA Gasthof De Brouwerij , Abdij straat 6 b

 Clerckenshof (enkel open op donderdag 
 & vrij dag vanaf 18.00 uur), Domentstraat 31

 Brasserie Kozakkeshof
 Nedermolenstraat 91, Meldert

 Onthaalpoort
 Gemeentelij k hopveld
 Abdij 
 Dreven
 Getuigen van de hopteelt
 Loods
 Nieuw hopveld

We vertrekken aan de ‘Onthaalpoort’ en ‘Brasserie De Brouwerij ’ en stappen rechts langs de 
abdij muur. In de vallei links kunnen we in de verte het gemeentelij k hopveld van Affl igem zien. 
Voorbij  de abdij , aan de voormalige Bospoort stappen we rechts de Affl igemdreef in (knooppunt 1, 
volg 13). We stappen knooppunt 13 voorbij  en aan het volgende kruispunt stappen we rechtdoor de 
Horingstraat in. Hier kunnen we eventueel eerst even naar rechts de Nedermolenstraat volgen tot 
de Sint-Rochuskapel; we moeten dan wel op onze stappen terugkeren. We volgen deze straat tot we 
op het volgende kruispunt naar links de Nievelveldweg nemen (knooppunt 42, volg 45). 
Na een stevige klim bereiken we de Kleindriesstraat die we rechts instappen (volg niet langer 45). 
Die straat brengt ons in dalende lij n (hou steeds rechts aan) naar de Domentstraat die we rechts 
inlaan; op het kruispunt zien we aan de overkant het Clerckenshof. Even verder zien we rechts het 
bedrij fsterrein van Morlion met daarachter de recent aangebouwde loods.Opnieuw even verder 
zien we links het nieuwe hopveld. We volgen deze straat tot we aan het volgende kruispunt links 
de Langestraat instappen zodat we verder rechts de Abdij straat kunnen nemen die ons naar het 
vertrekpunt brengt. 
Na de wandeling kan je in de plaatselij ke horeca een lekker biertje drinken, gebrouwen met hop 
van hier. 
  

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 van de geschiedenis veel welvaart bracht voor de mensen. Ze genoot zo’n goede 
reputatie dat ze in heel Europa bekend was. De hopteelt bepaalde lange tĳ d het uitzicht van onze streek; 
daar blĳ ft helaas maar weinig meer van over. Organisaties zoals ‘De Groene Bel’ en het ‘Stakenhuis’ 
willen de hopcultuur in onze streek levendig houden, herwaarderen en terug op de kaart zetten.
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  2  Gemeentelij k hopveld

  3  Abdij 

 4  Dreven 
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  6  Loods

  7  Nieuw hopveld 
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ONTHAALPOORT  
De wandeling start in de Onthaalpoort aan de Abdijstraat 4 waar we de 
permanente tentoonstelling tussen ‘Hel en Hop’ kunnen bekijken;  je kan er 
ook eventjes verpozen en de hop- en abdijfilm meepikken.

GEMEENTELIJK HOPVELD AFFLIGEM 
Het gemeentelijk hopveld werd in 2009 aangelegd als herinnering en 
eerbetoon aan de teloorgegane hopteelt in de streek. De abdij heeft gedu-
rende vijf eeuwen een voortrekkersrol gespeeld in de hopcultuur. Voor de 
laatste wereldoorlog waren er om en bij de 1000 hopplanters in de streek. 
Het laatste hopveld werd gerooid in 2007. In het gemeentelijk hopveld 
werden twee soorten aangeplant: ‘Target’ (een bitterhop) en ‘Hallertau’ 
(een aromahop).

ABDIJ AFFLIGEM
De Sint-Pieter- en- Paulus abdij dankt haar ontstaan in 1062 aan zes krijgs-
heren 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 bewaard. Ook contemplatief zeer vooraanstaand: de Heilige Lutgardis 
noemde haar daarom ‘van alle cloosteren spiegel’. Na zeven eeuwen van 
religieuze en culturele uitstraling werd ze tijdens de Franse Revolutie in 
1796 opgeheven. De terugkomst van de monniken in 1869 ging gepaard 
met de wederoprichting van een aantal gebouwen die de abdij haar huidig 
uitzicht gaven. Van de oude gebouwen zijn er enkel een drietal overgebleven 
en beschermd als monument: 
de schilderachtige kerkruïne met vijf gotische vensters (12de eeuw) 
het statige Bisschoppenhuis in laatbarokstijl (1720)
de St. Benedictuspoort (1720)

DREVEN
De monniken van de abdij hebben in de loop der eeuwen het uitzicht van 
ons huidig landschap voor een groot deel bepaald. Eén van de getuigen 
daarvan zijn de ‘dreven’ die ze aangelegd hebben; vanaf de Bospoort hebben we 
daar een goed zicht op: de Aalsterse Dreef, de Affligemdreef, de veldweg 
richting Moorsel. Ze legden deze wegen niet alleen aan als verbindingsweg 
naar de parochies in de buurt maar ook als gebruiksvriendelijke losweg 
naar hun landerijen, weiden en hopvelden.

GETUIGEN VAN DE HOPTEELT 
In de valleien rond de abdij telen Jean-Pierre Meert en Luc Van Langhen-
hove ook hopkeesten; een lekkernij in maart-april. In de Nievelkapel in de 
Nedermolenstraat staat het Sint-Rochusbeeld, beschermheilige van de 
hopboeren. Langs de Horingsstraat nr 42 kan je aan de gevel een tafereel zien 
als herinnering aan de hopcultuur. Hier woont voormalig hopboer Walter 
Van Brempt.

DE LOODS
Op het bedrijfsterrein van Morlion Selfstorage aan de Nedermolenstraat 
130 werd door de VZW ‘De Orde van de Groene Bel’ een loods opgericht; 
deze VZW heeft zich als missie gesteld ‘de hopcultuur in het Pajottenland 
te ondersteunen en te bewaren‘.
Het is de bedoeling om van hieruit de hopboeren uit de streek bij te staan 
met raad en daad.
Joris Vanderveken (hopcoördinator): ‘We investeerden reeds in een 
mobiele hopplukmachine, namen een nieuwe hoploods in gebruik en 
kunnen de administratieve verplichtingen voor kleine hoptelers centraal 
vervullen. Zo verzekeren we de productie van kwalitatieve hop die het 
logo ‘Belgische hop’ kan dragen, en vermijden we dat starters zich laten 
afschrikken door regelgeving. De verplichtingen voor hoptelers zijn net als 
voor andere landbouwers immers niet min’.
Bovendien werd in deze loods een hypermoderne hopdroogast geïnstal-
leerd die aan de meest recente reglementering voldoet. Het is de bedoe-
ling dat de hopboeren uit de streek hier terechtkunnen voor het plukken én 
voor het drogen van hun hop.

HOPVELD
Ook langs de Nedermolenstraat werd er even verder, in de richting van de 
abdij, een nieuw hopveld aangelegd. Als je voor dit veld staat werden er 
(van links naar rechts) vier rijen van de variëteit ‘Groene Bel’ aangeplant, 
de volgende rij is de ‘Record’ hop en de vijf volgende zijn van het ras 
‘Coigneau’. Dit zijn alle plaatselijke variëteiten die zeer kwaliteitsvolle bellen 
leveren en die onmiskenbaar bijgedragen hebben tot de grote faam van 
de hopcultuur in onze streek. Het is de bedoeling om op deze manier deze 
oude rassen een nieuwe toekomst te geven.  
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Hopveld Nedermolenstraat - leden groene bel en gidsen Affligem

Onthaalpoort tentoonstelling tussen Hel en Hop

Gemeentelijk hopveld

Trappenhal

Aalsterse dreef schilderij oliverf rond 1935

Kapel Sint-Rochus Nievel

Nieuwe hoploods


