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Abdij Affligem
Abdij Affligem ligt centraal in een zacht glooiend landschap, op de grens van
Aalst en Affligem. Ooit was ze ‘een van de machtigste der Nederlanden’. Tot op
vandaag zie je sporen in het landschap van haar rijke en tumultueuze verleden. Deze
erfgoedwaarden maken dit natuurrijke gebied extra bijzonder! Precies daarom zetten
heel veel mensen zich in om dit mooie landschap te beschermen en verder te
ontwikkelen. Deze wandelbrochure loodst je langs de mooiste plekjes, vertelt je
over de rijke geschiedenis van de streek en laat je kennismaken met de landschaps
ontwikkelingsprojecten die er lopen.

Geniet ervan!
Didier Detollenaere

Waarnemend gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen
en voorzitter van de stuurgroep ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’
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Abdijgeschiedenis

Citaat in De Mariagroet
uit Affligem van historicus
dom Odo Cambier (+ 1651)

Volgens de legende werd Abdij Affligem
in 1062 gesticht door zes roofridders,
op een strategische plaats in het
grensgebied tussen Vlaanderen en
Brabant.
Sindsdien leven de monniken er volgens de
regel van Sint Benedictus: ‘ora et labora’ of
‘bid en werk’. Dat is wat de benedictijnen
van Affligem dan ook door de eeuwen
heen deden om hun missie te behartigen:
de behoeftigen helpen. Er werden kerken
gebouwd, het land werd bewerkt, er werd
brood gebakken, bier gebrouwen, honing
geslingerd,... Al vanaf de middeleeuwen
speelde abdij Affligem een belangrijke rol in
de regio en de activiteiten van de monniken
hadden een grote impact op het omliggende
landschap. Zo legden ze graanakkers,
visvijvers, hopvelden en wijngaarden aan
om de gemeenschap van drank en spijs
te voorzien. Om kerken, abdijen, hoeves,
water- en windmolens te bouwen, ontgonnen
ze zandsteengroeves. En om de abdij te
verbinden met Moorsel, Aalst en Asse,
werden imposante dreven aangelegd. Beetje
bij beetje werd het uitgestrekte kolenwoud
ontgonnen en maakte het plaats voor
een meer gevarieerd cultuurlandschap
met bossen, weilanden, akkers en
hoogstamboomgaarden die werden
omzoomd door bomenrijen, houtenkanten,
hagen en heggen.

Affligem

is een zeer
aangename plaats, gelegen in
Brabant, op de grenzen van
Vlaanderen, een uur gaans
van Aalst en een weinig meer
dan drie van Brussel. Het is
een heuvel die door een zachte
helling in een dal afloopt. Deze
heuvel, die van alle woningen
verwijderd is, levert een
bijzonder schoon uitzicht op
wanneer men van de kant van
Vlaanderen komt. Ten westen
is hij omgeven van weiden,
die met schoon verdeelde
vijvers als doorzaaid zijn.
Dicht daarbij ziet men een
lustbos, dat eertijds voor
herten en andere wilde dieren
was bestemd. Ten noorden is
een bos dat met zijn lommer
tot de muren van het klooster
overschaduwt. Dit bos is in
alle richtingen doorsneden
met heerlijke dreven, beplant
met eiken, essen, populieren
en olmen. Onder die frisse
schaduw vindt men de
aangenaamste wandelingen
over met kunst aangelegde
heuvels. Deze dreven lopen
uit op lachende weiden en
visrijke vijvers. Van de kant
van Meldert heeft men de
steengroeve van Affligem, die
eertijds zo vermaard was en
zo rijk, dat men er een groot
deel van de gebouwen van
Mechelen en Antwerpen heeft
van gemaakt.

Ontdek de sporen van deze boeiende
geschiedenis in het Abdijlandschap!
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ferrariskaart (1771-1778)
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Abdijlandschap
rlsd - lien van langenhove

waterkasteel

abdij maria
mediatrix

kluiskapel

abdij
affligem

Abdij Affligem vormt het scharnierpunt tussen de drie deelgebeiden die
vandaag tot ‘het Abdijlandschap’ worden gerekend: de Faluintjes richting
Moorsel, de Kluizen richting Aalst en de Koudenbergbeekvallei richting
Affligem. De Molenbeek en haar zijbeken slingeren als groene linten door het
landschap en rijgen de deelgebieden aan elkaar.
is het gebied
ten noorden van de abdij,
tot aan het Waterkasteel.
De naamgeving kent ver
schillende verklaringen,
maar allen maken ze
duidelijk dat het om een
moerassig gebied ging.
Het landschap in de Faluin
tjes bestaat vandaag vooral
uit graslanden, akkers en
beekbegeleidende en
lokaal verspreide bosjes,
zoals het Kloosterbos. Op
enkele akkers wordt er nog
hop geteeld, die door hun
staken ooit het uitzicht van
de streek bepaalden.

de faluintjes

de kluizen omvat het
gebied ten westen van de
abdij, tot Erembodegem.
Het bestaat uit drie delen:
de beekvalleien, de Kluis
kouter en het Kluizenbos.
De Kluisdreef verbindt de
abdij Maria Mediatrix en de
Kluiskapel. Het Kluizenbos
is een broekbos met de
typische flora van oude
bossen. De Kluiskouter is
een open agrarisch gebied
met graslanden en akkers.

de koudenbergbeekvallei

ligt ten zuid-oosten van
de abdij, tussen Bleregem
en Doment. Afwisselend
vind je er bossen en akkers,
weilanden en bomenrijen.
De ondergrond varieert er
van droog tot nat en van
zandleem tot klei, wat voor
zeldzame natuur zorgt.
Om die redenen werd het
70 hectare grote gebied
bestemd als Gemeentelijk
Natuurontwikkelingsge
bied. De gemeente Affli
gem kocht er al 14 hectare
grond aan en creëert er zo
meer, toegankelijke natuur.

Het project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ versterkt de
uitzonderlijke waarden van het Abdijlandschap. Hiervoor werken
verschillende overheden en Regionale Landschappen samen met
bewoners, landbouwers, ondernemers, grondeigenaars en lokale verenigingen.
Samen laten ze erfgoed beter tot hun recht komen en maken ze het landschap
mooier en natuurrijker. Er zijn al heel wat mooie dingen gerealiseerd en de
komende jaren volgen er nog veel meer: het Abdijlandschap is in beweging!
Ook jij kan bij de Regionale Landschappen gratis advies en begeleiding
krijgen (vaak ook een stevige subsidie) voor allerlei landschapsingrepen (aanleg en beheer poelen, hoogstamfruitbomen, houtkanten, knotbomen,...).
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Het Abdijlandschap telt vele trage
wegen die je de schoonheid
van het landschap te voet laten
beleven. Op de kaart vind je drie
suggestielussen die je langs de
bijzonderste plekjes in de drie
deelgebieden ‘de Faluintjes’, ‘de
Kluizen’ en ‘de Koudenbergbeekvallei’
loodsen. Wil je het Abdijlandschap op
eigen houtje ontdekken, dan kan dat
via het wandelnetwerk Brabantse
Kouters. Het wandelnetwerk leidt
je via het ingenieus systeem van
wandelknooppunten over 480 km
bewegwijzerde wandelwegen. Waar
twee of meerdere trajecten elkaar
kruisen, ontstaat een genummerd
knooppunt. Op elk knooppunt wijst
een bordje je de weg naar een
volgend knooppunt. Aan de hand
van deze knooppunten ontwerp je
snel en makkelijk je eigen routes. De
kilometeraanduiding op de kaart helpt
je vooraf de lengte van je parcours te
bepalen.
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Abdij Affligem
De Sint-Pieters- en Sint-Paulusabdij,
beter gekend als de abdij Affligem,
werd volgens de legende gesticht door
zes roofridders die tot inkeer kwamen.
De eerste abdijkerk werd ingewijd in
1086. De abdij groeide uit tot een van
de ’machtigste der Nederlanden’.
Doorheen de geschiedenis werd ze
herhaaldelijk verwoest, maar ook
telkens opnieuw opgebouwd. Het
was pas tijdens de Franse Revolutie
(1789) dat haar bloeiperiode bruusk
werd afgebroken. Heel wat gebouwen
werden toen vernietigd, de monniken
verjaagd en hun bezittingen verkocht.
Pas in 1870 kwamen de monniken
terug. Van de oude abdijgebouwen
restten enkel nog het Bisschoppenhuis,
het poortgebouw en een restant van de
oude kerkmuur (nog steeds te zien in
de abdijtuin). In 1880 werd een nieuwe
kerk gebouwd en in 1934 verrezen ook
enkele nieuwe kloostergebouwen. De
moderne zaalkerk en de losstaande
kerktoren kwamen er in 1972.
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Historische dreven

Abdij Affligem legde in de eerste
helft van de 17de eeuw ver
schillende kaarsrechte dreven
aan richting Aalst, Moorsel,
Meldert en Brussel. De dreef
naar Moorsel liep dwars door het
toenmalige ‘Coventshouw Bosch’
(zie kaart op p.4-5). Oorspronkelijk
was de dreef met een dubbele rij
eiken afgeboord, maar die werden
later door beuken vervangen. Het
bos reikte tot aan de Affligem
dreef, waar de Bospoort van de
abdij lag.

Dreefherstel langs de
wegen die naar de
abdij lopen versterkt de
uitstraling van de abdij. De stad
Aalst heeft het dreefeffect langs de
weg naar Aalst hersteld door bij
de heraanleg van de Affligemdreef
opnieuw bomen aan te planten.
Voor de abdij zelf stond vroeger een
mooie, imposante lindendreef. Bij de
heraanleg van de Abdijstraat zal de
gemeente Affligem onderzoeken of
ook die hersteld kan worden.
gravure van j. harrewijn (1726)
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Abdij Affligem
is een van de
belangrijkste
bakens van de streek. De
abdijsite en de Abdij
straat stralen echter niet
meer de grandeur uit
van weleer. De monniken
van abdij Affligem, de
projectpartners ‘Land
schap van Erembald tot
Kravaalbos’ en brouwerij
Affligem slaan daarom
de handen in elkaar
om samen te werken
aan een duurzame
toekomst voor de abdij,
haar bewoners en het
omliggende landschap.
Voor de Abdijstraat
wordt gedroomd van
een aangename fiets- en
wandelboulevard met
de dreven van weleer.
Ook het hopverhaal zal
opnieuw een zichtbare
rol spelen in de directe
omgeving van de abdij.

michel verdoodt
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Hoogstamboomgaard

Boomgaarden waren belangrijk voor de
abdij. Niet alleen omwille van de talrijke
fruitsoorten, maar ook als hooi- of
graasweide. Op historische kaarten zie
je grote boomgaarden in de omgeving
van abdij Affligem (zie p.4-5). Het gaat
telkens om hoogstamboomgaarden, waar
het vee rustig tussen en onder de bomen
kon grazen. Na de Tweede Wereldoorlog
werden de hoogstambomen ingeruild
voor laagstamboomgaarden, omdat die
economisch interessanter waren. In de
jaren 70 gaf de overheid bovendien pre
mies aan wie zijn hoogstamboomgaard

rooide. Sindsdien zijn vele oude, lokale
fruitrassen verdwenen of bedreigd. Om
dit waardevol stukje cultuurpatrimoni
um te beschermen en te herwaarderen,
zetten de projectpartners zich in om oude
hoogstamboomgaarden te herstellen en
er nieuwe aan te planten. Waar mogelijk
wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt
van oude, lokale fruitvariëteiten. Zo blijft
het genetisch patrimonium bewaard.
Bij de abdij Maria Mediatrix werd een
boomgaard aangelegd, waarin schapen
en Schotse hooglanders onder de bomen
grazen.

Het Lyceum Aalst heeft meer dan 80 verschillende fruitrassen
staan: van heel oude tot heel nieuwe rassen. Ooit gehoord van
de Pistoolpeer en de Ganzenbol? Iedereen dacht dat deze twee
oude Aalsterse perenrassen volledig verdwenen waren, tot het Lyceum twee
moederbomen ontdekte! Dankzij hun entwerk blijven deze rassen nu bewaard
voor de toekomst. In de vorige eeuw ontdekte pater Stefaan dat één van de
kriekelaars in de tuin van de abdij Affligem resistent bleek tegen Monilia, een
schimmelziekte waaraan kriekenbomen doorgaans heel gevoelig zijn. Ook
deze variëteit, ‘Pater Stefaan’, vind je nog steeds terug.
12
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Visvijvers

De monniken van abdij Affligem aten vlees van Kerstmis tot de negende zondag voor
Pasen en vanaf Pasen tot 11 november. In de tussenperioden kwam er vaak vis op tafel, die
zelf werd gekweekt. Het ging vooral om karper, maar ook snoek, baars en witvis. De abdij
telde ooit 17 visvijvers, waarvan de Molenvijver in de Nedermolenstraat (Meldert vijver)
nog steeds een restant is. Ook aan de voet van de abdij kan je vlak bij de hopvelden een
oude visvijver zien. De andere visvijvers zijn verdwenen, al kan je sommige exemplaren
nog steeds herkennen in het landschap. Op het perceel op de hoek van de Langestraat
en de Domentstraat lag vroeger ook een visvijver: ‘de Cleynen Rammeleer’. Op de oevers
van deze voormalige visvijver staan nu knotbomen. Langs de Koeweidelos verraadt een
begroeide dijk de vermoedelijke aanwezigheid van nog een visvijver: ‘de Koeyvijver’. Je kan
er nog steeds over de dijk lopen, maar het water moet je erbij denken.

5

Poelen

Water is leven! Vandaag worden er geen visvijvers meer aangelegd, maar wel poelen. In
en rond een gezonde poel concentreert zich een enorme verscheidenheid aan dieren en
planten. Vaak zijn het heuse natuuroases in het landschap. Net als grachten en drassige
weilanden houden poelen bovendien het regenwater op, waardoor het water langzamer
in de bodem sijpelt. Op die manier helpen poelen de verdroging van de bodem tegen te
gaan. Langs het Roofridderspad kom je langs twee recent gegraven poelen.

michel verdoodt
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Regionale Landschappen herstellen het poelennetwerk om zo weer
kansen te bieden aan waterdieren en -planten. Wil je graag een poel
aanleggen of een oude herstellen? Neem dan contact op met jouw
Regionaal Landschap (info op de achterkant van deze brochure).
13
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Hopteelt

De hopteelt bepaalde eeuwenlang het
leven in het Abdijlandschap. In de loop
van de 14de eeuw schakelden grote en
middelgrote landbouwbedrijven in de
regio Aalst - Affligem - Asse over op de
teelt van hop, als reactie op de crisis in
de graansector. Tegen de 17de eeuw
was meer dan de helft van alle Europees
geteelde hop uit de regio afkomstig. Deze
hop werd ’het groene goud’ genoemd
en genoot zo’n goede reputatie dat ze
in heel Europa gekend was! Vanaf de
20ste eeuw werd de achteruitgang van

de hopteelt ingezet door de toenemende
concurrentie uit het buitenland en door
de arbeidsintensiteit die de teelt nog
weinig rendabel maakte. De meeste hop
wordt vandaag geteeld voor de keesten.
Deze ondergrondse hopscheuten werden
oorspronkelijk door arme boerengezinnen
gegeten tijdens de groentearme periode
in het voorjaar. Vandaag zijn ze uitge
groeid tot een echte delicatesse: in het
voorjaar staan ze bij tal van lokale horeca
op de kaart.

In de schoot van het strategisch project ‘Landschap van
Erembald tot Kravaalbos’ en met steun van Europa (ELFPO),
de Vlaamse overheid, de Provincie Vlaams-Brabant en Toerisme
Vlaams-Brabant slaan openbare besturen, landbouwers, brouwerijen,
erfgoedverenigingen en toeristische actoren de handen in elkaar. Met het
plattelandsproject Hop AAA+ en de campagne (H)Op Smaak zetten ze de
hopteelt en de hopcultuur in de regio terug op de kaart. Samen laten deze
partners het hoperfgoed beter tot zijn recht komen en stimuleren ze de
hopbeleving en het hoptoerisme.
14

Met financiële
steun van de
Vlaamse overheid werd een
meester-leerlingtraject op poten
gezet. Daarbij leidt één van de
meest ervaren hopboeren uit
de streek drie jonge leerlingen
op om ze de hopstiel te leren.
Zij zullen ook de bestaande
hopvelden in de streek
onderhouden.
filip claus

6

Oorspronkelijk werd hop op staken
geteeld. Daarbij slingerde de hop rond
houten palen van wel zeven meter lang.
Voor de oogst moesten de palen uit
de grond worden gelicht. Rond 1950
werden de staakvelden vervangen door
draadvelden. Zo’n veld bestaat uit
zware eindpalen en lichtere middenpalen
die een heel netwerk van draden
ondersteunen waarlangs de hopplanten
naar boven worden geleid. De lage
haagvorm is uitsluitend bedoeld voor de
teelt van keesten.

De vzw ‘Orde van de Groene Bel’ verzorgt de afzet van
lokaal geteelde hop aan streekbrouwerijen en verzekert de
landbouwers daarbij van een correcte verloning. Bieren die
gebrouwen worden met 100 procent Belgische hop dragen
het gouden logo. De hopoogst gebeurt met een mobiele
plukmachine, een unicum in Europa. De hop zal worden
gedroogd en verwerkt op de ASCO-site, waar ook de oude
hopcoöperatieve gevestigd was.
15
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Ons landschap draagt nog vele stille
getuigen van jarenlange noeste arbeid:
de ‘kleine landschapselementen’ (KLE’s)
zoals knotbomen, hagen en houtkanten
sieren immers niet zomaar het platteland.
Ze vervulden door de eeuwen heen
belangrijke functies zoals het
aanleveren van brandhout en geriefhout,
ze hielpen weilanden draineren,

jo de coninck

intrek nemen in Maria Mediatrix. In twee
decennia groeide de gemeenschap uit
tot een grote abdij. In 2006 zijn de laatste
zeven slotzusters verhuisd naar een
woning in Leuven. Tegenwoordig is in de
gebouwen van de abdij het vormingsen seminariecentrum ‘De Kluizerij’
gevestigd. In de abdijtuin werden in 1997
wijngaarden aangeplant. Met de druiven
wordt de heerlijke wijn ‘De Kluizen’
gemaakt.
en
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voor de aanleg en het
beheer van KLE’s. Voor
het beheer van knotbomen kan je
rekenen op knotteams: zij komen
gratis knotten in ruil voor het
brandhout. Heb je bomen die geknot
moeten worden of wil je zelf knotter
worden? Surf dan naar
www.goedgeknot.be
je
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De eigenaar van De Kluizerij werkt samen met het
ee
do
Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei aan
orn
ite
pa g e - b u
het versterken van de landschappelijke- en natuurwaarde
van het domein. Er werden hoogstamboomgaarden en houtkanten aangelegd,
en met succes: recent werden eitjes van de zeldzame sleedoornpage in de
houtkanten ontdekt! Dat is bijzonder goed nieuws, want door het verdwijnen
van het kleinschalig cultuurlandschap met (sleedoorn)heggen en het gepaste
snoei- en kapbeheer van de houtkanten vindt het wijfje van de sleedoornpage
zeer moeilijk geschikte plekjes voor haar nageslacht. Hierdoor is deze vlinder
heel zeldzaam geworden. Heb jij plannen om een heg aan te planten? Denk
dan zeker aan de sleedoornpage!

bakenden percelen af of deden dienst
als windscherm. De natuurwaarde van
knotbomen valt niet te onderschatten!
Veel knotbomen zijn hol en vormen zo
een nestplaats voor vogels, vleermuizen,...
Heel wat dieren gebruiken de rijen
knotbomen om zich veilig een weg te
banen doorheen het landschap.
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In 1913 bezocht de Nederlandse
bekeerlinge Molengraaff-Schim van der
Loeff abdij Affligem. Ze zocht een klooster
waar ze kon intreden. Nederlandse
en Belgische abdijen stonden toen
weigerachtig tegenover bekeerlingen,
waardoor ze nergens werd aanvaard. Dit
inspireerde Dom Franco de Wyels tot de
stichting van een benedictessenabdij
in de buurt van Affligem. In 1932 was
de abdij klaar en konden 24 zusters hun

jo de coninck

Abdij Maria Mediatrix
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Knotbomen

Door kleine
landschapselementen
(KLE’s) zoals knotbomen en
houtkanten aan te planten, herstel
je niet alleen levend erfgoed, maar
versterk je ook de natuurwaarde
van het landschap. Iedereen kan bij
de Regionale Landschappen gratis
advies krijgen – en in de meeste
gevallen ook een stevige subsidie –

17
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In de middeleeuwen was het ‘Cluyse
bosch’ in bezit van de abdij. Aan de
Kluiskapel – waar de monniken zich
tijdens de vasten konden terugtrekken –
snuif je nog de geschiedenis. In het
brandglas van de kapel zijn legendes
afgebeeld: broeder Hildebrand

np

al

k l e i n e m a a gd e

Kluiskapel

katrien buysse

luisterde hier eeuwenlang naar het
Eeuwigheidsvogeltje en Radulfus de
Zwijger legde met enkele woorden het
vuur stil in de brandende abdij. Bij de
kapel bevindt zich het ‘Kluizeputteken’.
Uit deze bron zijn volgens de legende de
Hekelgemse kindjes geboren...
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of zwartblauwe rapunzel – bewaard. De
bronnen van de Somergembeek zorgen
voor een drassige ondergrond met
typische begroeiing. In de herfst profiteren
talrijke zwammen en mossen van deze
vochtige omstandigheden. Het moeilijk
doordringbare bos biedt een schuilplaats
aan hazen en eekhoorns die op hun beurt
als prooi dienen voor de havik, vos en
steenmarter. Met wat geluk kan je er reeën
zien. In de vochtige elzenbosjes leven
sijsjes en de matkopmees. De oude eiken
zijn een stek voor de boomklever, buizerd
en bosuil. In de beekjes leven kikkers,
padden en salamanders.

Met financiële steun van de Stad Aalst en de gemeente Affligem
kocht Natuurpunt een groot stuk van het bos aan. Daarmee bezit
het 21 hectare, zowat de helft van het bos. Nieuwe wandelpaden
maken het Kluizenbos publiek toegankelijk. Het productiebos met aanplantingen
van Amerikaanse eik, spar en canadapopulier wordt geleidelijk vervangen door
een natuurlijker bos. Daarbij worden eerst selectief de uitheemse bomen gekapt
om zo de spontane groei van zomereik, els, es en hazelaar een kans te geven.
18
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Het Kluisbos is een restant van het ooit
veel grotere ‘Affleghem Bosch’. Tijdens
de Franse Revolutie werd het bos bijna
volledig gekapt en omgezet in akkers
en weiden. Het huidige Kluisbos van
47 hectare groot bleef in gebruik als
productiebos. Daardoor bleven ook de
oudbosplanten – zoals wilde narcissen

at

Kluisbos of Kluizenbos? Met de
aankoop van het bos doopte Natuurpunt
het toegankelijk deel van het ‘Kluisbos’ om
tot ‘Kluizenbos’ om verwarring met het
veel grotere Kluisbos in Kluisbergen – ook
in bezit van Natuurpunt – te vermijden.

-k

Kluizenbos

ri e

De Kluiskapel heeft een levendige geschiedenis van kluizenaars,
vernieling en renovatie, bedevaarten en kermissen en heel veel
mysterie. In de jaren 60 verkeerde de kapel echter in vervallen
toestand. Enkel dankzij de belangeloze inzet van talrijke vrijwilligers en
verenigingen staat ze er nu mooier bij dan ooit. Bovendien is de kapel samen
met de onmiddellijke omgeving beschermd erfgoed. De Kluizenkermis gaat er
opnieuw door en de jagers houden er hun Sint-Hubertusvieringen.
19
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Het Heuvelpark grenst aan het Somer
gembos. De stad Aalst vormde deze
voormalige open kouter van 15 hectare in
samenwerking met Regionaal Landschap
Schelde-Durme om tot natuurlijk speel
terrein: hier komen kinderen opnieuw in
contact met de natuur. Ze mogen kampen
bouwen, zich verstoppen in het hoge
gras en spelen in de modder. Avontuur
lijke speelheuvels met paadjes, tunnels,
uitgehouwen boomstammen en een
reusachtige picknicktafel zorgen voor
de nodige inspiratie. Om de biodiversiteit
een duwtje in de rug te geven, werden
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Somergembos
In de jaren 90 startte de stad Aalst met
de aanleg van het Somergembos: een
deel van het vroegere vliegveld werd
bebost, er kwam een poel, ingebuisde
delen van de Somergembeek werden
weer opengemaakt en het voormalige
huisvuilstort werd deels afgegraven en
beplant met houtkanten, struwelen en
een hoogstamboomgaard. De Vlaamse
overheid bekroonde dit ontwerp
als voorbeeldstellend en vernieuwend
groenproject voor de stedelijke omgeving.
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Het Somergembos is vandaag een
langgerekte, groene strook die de vallei
van de Somergembeek volgt. Het vormt
een ecologische en recreatieve
verbinding tussen het Kluizenbos en de
natuurgebieden Osbroek-Gerstjens. Via een
vlonderpad en met takkenrillen afgeboorde
paadjes kan je op verkenning langs de
beek en in de bosjes. In het Somergembos
ruilde de stad Aalst lawaaierige bosmaaiers
in voor een stadsherder wiens schapen de
ruigere stukken begrazen!

Het Somergembos en Heuvelpark zijn onderdeel van het in ontwik
keling zijnde stadsbos ‘Erembald’. Daarbij wordt niet per se gestreefd
naar aangesloten bos, maar eerder naar de verbinding van bestaan
de bosstructuren door middel van kleine landschapselementen. Het stadsbos
maakt op z’n beurt onderdeel uit van de nog veel grotere ‘Groenpool Aalst’ (800
hectare). Daarbij verbindt de stad Aalst het stadspark, het Osbroek, de Gerstjens,
het Heuvelpark, het Kluizenbos en de Wellemeersen-Kapellemeersen met elkaar.
De groenpool vormt één grote groene recreatieve long voor de inwoners van
Aalst, Affligem en Denderleeuw. Er is plaats voor parken, natuur, bos en landbouw.
Er komen nieuwe fiets- en wandelpaden doorheen het gebied en de mogelijkheid
voor sport en watergebonden recreatie langs de Dender wordt onderzocht.
20
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de speelheuvels beplant of ingezaaid met
streekeigen wilde bloemen, struiken en
bomen. Aan de gigantische poel kan
je naar waterdiertjes speuren en op een
van de oevers bouwde wilgenkunstenaar
Will Beckers ‘The Observer’. Dit levende
kunstwerk van wel 30 meter lang biedt
met zijn kijkvenster een prachtig uitzicht
over het water en het landschap. Op de
site staat ook een oude paardenstal die
werd omgevormd tot natuurschuur
met gigantisch bijenhotel. Verenigingen
en scholen kunnen de schuur huren voor
natuurgerelateerde activiteiten.
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Molenbeek
De Molenbeek en haar zijbeken kronkelen
als natuurrijke linten door het landschap.
De monniken van de abdij maakten ooit
handig gebruik van deze beken door er
watermolens te bouwen. Op het einde
van de dertiende eeuw bezat de abdij
wel zestien watermolens. Eén ervan

rlsd - julie decuyper

is de Nedermolen, beter gekend als de
Mooie Molen in Meldert. Hij bestond
waarschijnlijk al in 1100. De naastliggende
Molenvijver werd aangelegd om de
drijfkracht van de molen te verhogen. Hij
deed ook toen al dienst als visvijver.
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Regionaal Landschap Schelde-Durme en de stad Aalst
mogen van de eigenaar de site opwaarderen. Ze streven
naar een eenvoudige inrichting (zie afbeelding bovenaan)
die de belevingswaarde van deze historische plek verhoogt zonder
het natuurlijke karakter te verstoren. Ook een vlotte toegankelijkheid is
daarbij een noodzaak. Daarom wordt er gewerkt aan de opening van twee
toegangswegen naar de motte, wat een doorsteek van de Waverstraat en
Doctoorstraat naar de Pachting mogelijk zal maken voor voetgangers.
22
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Een motte is een middeleeuwse versterking die
uit twee delen bestond: het opperhof en het
neerhof. Het opperhof was een kunstmatige
heuvel waarop een houten toren werd
gebouwd. Een gracht rond beide zorgde voor
de nodige bescherming. Hoewel het opperhof
van Hof te Eksel vandaag door bramen is
overwoekerd en het voorhof bebost is, blijft de
motte nog duidelijk leesbaar in het landschap.
Dat is heel uitzonderlijk in Vlaanderen! Wat
deze motte in Moorsel nog meer bijzonder
maakt, is de vorm van het neerhof (driehoekig)
en het feit dat een stromende beek (de
Molenbeek) als afboording werd gebruikt.

provincie oost-vlaanderen

Motte Hof te Eksel
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Tien jaar geleden was de Molenbeek
nog een open riool waar geen enkele vis
meer in voorkwam. Vandaag vinden we
er opnieuw een tiental vissoorten, zoals
stekelbaars, blankvoorn, bermpje en
riviergrondel. Het zijn voornamelijk vissen
die vanuit de Dender stroomopwaarts
zwemmen. Door vistrappen aan
te leggen helpt de Provincie OostVlaanderen vissen het hoogteverschil te

overbruggen tussen het waterniveau voor
en achter de watermolens. Zo kunnen
de vissen de beken bereiken die verder
stroomopwaarts liggen. Samen met de
vissen doet ook de ijsvogel terug zijn
intrede. Langsheen de Molenbeek werden
bovendien nestkasten opgehangen voor
de grote gele kwikstaart (kijk maar
eens goed onder de brug van de Mooie
Molen).
23
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Beekbegeleidend bos

Waterlopen zijn meestal herkenbaar in
het landschap als brede beboste linten.
Voor veel planten en dieren vormen de
beek en haar begeleidende begroeiing
belangrijke routes om zich te verplaat

sen tussen grotere leefgebieden.
De vallei van de Molenbeek-Graadbeek
vormt een natuurlijke verbinding tussen
het Abdijlandschap, het Kravaalbos en de
Dendervallei.
jo de coninck
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Waterkasteel

Het Waterkasteel van Moorsel werd in
1521-1526 gebouwd als buitenverblijf
en lustoord in opdracht van de abt van
Affligem, die het – zo wordt gezegd –
niet zo nauw nam met het naleven van
zijn geloften. Het Waterkasteel is een
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Landschap van de Provincie
Oost-Vlaanderen versterkt natuurverbindingen, realiseert een betere
waterhuishouding en herwaardeert de waterlopen in het landschap. Diverse
partners helpen daarbij. Zo verbeteren De Bosgroep, Regionale Landschappen
en Steunpunt Bos het leefgebied van specifieke diersoorten zoals de
vuursalamander. De Bosgroep en het Steunpunt Bos stimuleren duurzaam
bosbeheer bij de boseigenaars en bieden ondersteuning bij bosadministratie
en de noodzakelijke beheerswerkzaamheden (kappingen, aanplantingen,…).
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waterslot met neerhof, dat gelegen is in
een ommuurd park. Dit imposante gebouw
was vroeger tot ver in de omgeving te zien
door haar verheven ligging. Tegenwoordig
onttrekt een hoog groenscherm het
Waterkasteel aan het zicht.

Kloosterbos

Het landschap in de Faluintjes wordt
gekenmerkt door een zacht glooiend reliëf
dat afhelt naar de beekvallei. We vinden
er voornamelijk weiland met hier en daar
een bosperceel en akkers waarop hop,
typerend voor de streek, geteeld wordt. Het
Kloosterbos draagt nog steeds de naam van
het vroegere uitgestrekte Coventshouw
Bosch. Dat strekte zich uit tot aan de poort
van de abdij Affligem. Hier overleven nog
steeds typische oudbosplanten.

De Provincie
Oost-Vlaanderen
is eigenaar van
het Kloosterbos. Er worden
inspanningen geleverd om
de natuurwaarde van het bos
te vergroten. Waar mogelijk
wordt het bos uitgebreid,
worden soortenrijke bosranden
aangelegd en worden kleine
landschapselementen zoals
heggen en houtkanten als
natuurverbinding aangelegd.
25
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De gemeente
Affligem is zich
samen met haar
milieuraad al heel lang bewust
van de landschappelijke en
ecologische waarde van de
Koudenbergbeekvallei. Daarom
kocht ze vanaf de jaren 90, sinds
de bestemming als Gemeentelijk
Natuurontwikkelingsgebied, al
ruim 14 hectare grond aan. In het
gebied worden werken uitgevoerd
om de natuur te verbeteren, zoals
de aanplant van houtkanten of
het kappen van gebiedsvreemde
bomen zoals naaldbomen en
canadapopulieren.
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De Koudenbergbeek verbindt Affligem
met de Molenbeek. De beek is diep
ingesneden in de zandleembodem met
onderliggende kleilagen. In het bos
langs de beek komen op verschillende
plaatsen kwelzones voor: ondergronds
water stoot er op de ondoordringbare
kleilaag waardoor het aan de oppervlakte
komt. Dergelijke plekken zijn zeer nat
en daarom niet geschikt voor landbouw.
Van oudsher vind je er bossen. Deze
bronbossen herbergen een unieke
fauna en flora door de grote variatie
aan standplaatseigenschappen en de
mineraalrijke samenstelling van het
kwelwater. Je vindt er soorten als goudveil,
slanke sleutelbloem en rode kelkzwam.
Aan de rand van het
bos vind je zelfs
schedegeelster.
Kalkminnende
planten groeien
er naast
zuurminnende
i
-v
planten.
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Koudenbergbeek

Om de Koudenbergbeekvallei toegankelijk te maken voor
wandelaars, worden er wandelpaden aangelegd. Via het
bewegwijzerde Roofridderspad kan je ruim zes kilometer
wandelen in de eeuwenoude voetsporen van de monniken van de abdij.
Knuppelpaden en brugjes helpen natte passages te overbruggen. Meer
uitleg over de geschiedenis en de biodiversiteit van het gebied vind je op de
infoborden. Het zijn allemaal initiatieven van de gemeente Affligem en de
milieuraad, met medewerking van het Regionaal Landschap Pajottenland &
Zennevallei en financiële steun van de Provincie Vlaams-Brabant en Natuur
en Bos. Ook private eigenaars en landbouwers dragen een steentje bij door
wilgen te knotten, hagen te planten, poelen te graven of het wandelpad te
onderhouden. Met de lokale jachtgroep werden afspraken gemaakt over het
wildbeheer.
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Koester de steenuil
het verdwijnen van de kleine landschaps
elementen is ook de steenuil zeldzamer
geworden. Het is daardoor een kwets
bare soort. We steunen de steenuilen in
de regio door fruitbomen en knotbomen
aan te planten en oud te laten worden.
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In de Koudenbergbeekvallei vinden
we zowel oude als jonge bossen. Via
doordacht bosbeheer en bosaanplantacties wordt er aan meer en beter
bos gewerkt, zowel op gronden van de
gemeente Affligem als in particuliere
bossen. Al eeuwenlang staat er bos
in de Bleregemse broeken. Langs de
Veldekenslos en de Schaapschuurlos
zijn grote stukken bos verdwenen. Het
werden graslanden. Het overblijvende
bos is erg mooi en van grote waarde.
Je vindt er grote, oude loofbomen,
struiken en een rijke kruidlaag. In het
voorjaar loop je langs een prachtig
tapijt van voorjaarsbloeiers:
bosanemonen (bloeien vanaf maart),
wilde hyacinten (vanaf midden
april), salomonszegel,
eenbes,… Blijf zeker
op de paden om
de bloemenpracht
te behouden!
ge

De Provincie Vlaams-Brabant maakt met de
campagne ‘Je hebt meer buren dan je denkt’ iedereen
duidelijk hoe belangrijk biodiversiteit is, ook op lokaal niveau.
In Affligem worden naast de steenuil nog enkele andere specifieke plantenen diersoorten in de kijker gezet: blauwborst, boerenzwaluw, goudveil,
huiszwaluw, laatvlieger, patrijs en sleedoornpage. Het zijn de koesterburen
van de gemeente. Door maatregelen te nemen in de leefgebieden waar
deze soorten voorkomen, worden niet enkel de koesterburen beschermd,
maar meteen ook alle soorten die in datzelfde leefgebied wonen.
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De steenuil is de kleinste onder onze
uilen. Deze soort houdt van een klein
schalig en afwisselend landschap waarin
hij veel voedsel en broedplaatsen kan
vinden. De steenuil broedt graag in holtes
van oude knotbomen en fruitbomen. Met
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Vanaf 2019 komt er
aan de Veldekenslos en
de Zwijnweg op percelen
van de gemeente Affligem meer
dan twee hectare bos bij (bijna drie
voetbalvelden). Aangezien bomen
CO2 opslaan, kan bosaanplant
een belangrijke bijdrage leveren
aan het vastleggen van CO2 en
daarmee aan het milderen van de
klimaatverandering. Hier wordt
gekozen voor een bos met een
natuurlijke samenstelling: zomereik,
linde, zwarte els, haagbeuk,
fladderiep en zwarte populier. Aan
de randen van het nieuwe bos vind
je een struikengordel met groepjes
lijsterbes, rode kornoelje, gewone
vogelkers, sporkehout en sleedoorn.
De nieuwe aanplant dient
voldoende beschermd te worden
tegen vraat door koeien, reeën en
konijnen – een hele uitdaging!
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Toch heeft dood en rottend hout
een belangrijke plaats in het bos. In
een ‘proper’ en ‘opgekuist’ bos valt
nu eenmaal weinig te beleven. Oude
of dode bomen en rottend hout zijn
uitermate belangrijke bouwstenen van
het bosecosysteem. Heel wat soorten
zijn er op een of andere manier van
afhankelijk: zwammen, doodhoutkevers
en holtebroeders, maar ook zoogdieren
als vleermuizen en boommarters.

jo de coninck

Zandsteengroeve
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Tussen de Veldekenslos en de Zwijnweg werden rond 2016
stukken kaprijp populierenbos gekapt en omgezet naar
streekeigen bos met soorten als zomereik, haagbeuk, zoete
kers, zwarte els en rode kornoelje. Zo ontstaat er langzaamaan een natuurlijk
en robuust bos met meer biodiversiteit. In de eerste maanden na dergelijke
bosomvorming ziet het terrein er niet leuk uit, maar al na het eerste jaar
komen de gekapte stukken tot leven. Nu kan je hier zien hoe snel de natuur
zich herstelt.

Rond 1650 was het hoogtepunt van
de zandsteenontginning voorbij.
De laatste groeve sloot in 1889. De
zandsteenwinning heeft het uitzicht
van de streek ingrijpend veranderd. Bij
de ontginningen ontstonden heuvels,
diepe slenken en vijvers. Vanop de
Schaapschuurlos heb je zicht op dieptes
die restanten zijn van een steengroeve
en een visvijver. Ze werden bij de bouw
van de Brusselse metro volgestort met
bouwpuin en geraakten nadien overgroeid
door bos.
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Tijdens de middeleeuwen werd in
tientallen open groeves in de streek de
fameuze Affligemse zandsteen ontgonnen
in opdracht van de abdij Affligem.
Duizenden steenkappers waren er aan
het werk. Heel wat kerken en gebouwen
uit de omgeving werden erin opgetrokken:
de kerk van Meldert, Baardegem,
Moorsel, maar ook de Sint-Martinuskerk
in Aalst, de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal
in Antwerpen en vele kerken in het
buitenland (Kassel, Amiens, Amsterdam,...).
Mede zo werd de abdij Affligem rijk en
machtig.
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In de Koeyvijver langs de Koeweidelos
vinden we populierenbos, strak
aangeplant voor de snelle productie van
hout voor lucifers. Dergelijke bossen
zijn een vertrouwd beeld in de hele
regio. Tegenwoordig is de populierenteelt
minder rendabel. Veel populieren worden
niet gekapt, waardoor ze oud worden
en bij een storm kunnen afkraken of
omvallen. Dode bomen worden vaak
aanzien als rommelig en onverzorgd.
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Oude populieren
Jarenlang werd er getwijfeld of deze boom
al dan niet een zwarte populier was, een
van de meest bedreigde boomsoorten
in Europa en bijna uitgestorven in Vlaan
deren. Wetenschappelijk onderzoek gaf
uitsluitsel: het is een Marilandica-populier,
een intussen zeldzame populierenkloon
behorende tot de eerste 18de-eeuwse
kruisingen tussen de Europese en de
Amerikaanse zwarte populier.

jo de coninck

Langs het Roofridderspad staat een
imposante populier. Hij staat op
het kruispunt van drie percelen, een
zogenaamde hoekboom. De aanplanting
van hoekbomen is een oud gebruik om
de perceelsgrenzen te markeren en zo
grensbetwistingen te voorkomen. Anders
dan bij grenspalen was het immers
onmogelijk om bomen te verplaatsen
zonder sporen achter te laten.

De weinige zwarte populieren die nog voorkomen worden met
veel zorg beheerd. Het Agentschap voor Onroerend Erfgoed
erkent sommige exemplaren zelfs als levend monument. Van de
oude bomen worden jonge takken afgeknipt en opgekweekt tot
nieuwe bomen. Die worden weer in de streek aangeplant. Zo is opvolging
verzekerd. In het Heuvelpark (nr. 12 op de kaart) werden recent acht jonge
zwarte populieren in een cirkel aangeplant. Ook in de Koudenbergbeekvallei
werden zwarte populieren aangeplant in bosverband. Hiervoor werden jonge
takken van een oude zwarte populier langs de Romeinse weg gesnoeid.
Deze beschermde boom markeert de grens tussen Hekelgem (Affligem) en
Erembodegem (Aalst). Met een stamomtrek van zes meter is deze boom een
bezoekje waard!
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Mooie regio,
mooie samenwerking
Het Landschap van Erembald tot Kravaalbos is een 10.800 hectare groot gebied op de
grens tussen de Provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, op het grondgebied van
de stad Aalst en de gemeenten Affligem, Asse en Opwijk. Hier werken openbare besturen
samen met lokale verenigingen, landbouwers en bewoners om de typische kenmerken
van de streek te versterken.
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Samen zorgen
voor natuur
en landschap
Je kan gratis advies en begeleiding krijgen
voor allerlei landschapsingrepen (aanleg poelen,
boomgaarden, heggen, houtkanten, bosranden,...).
Wil je graag weten wat bij jou mogelijk is?
Aalst en regio Schelde-Durme: www.rlsd.be of 09 210 90 50
Asse, Opwijk en regio Brabantse Kouters: www.rlbk.be of 02 253 43 04
Affligem en regio Pajottenland & Zennevallei: www.pajot-zenne.be of 02 452 60 45

Boseigenaars kunnen contact opnemen met
Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen: www.bosgroepen.be of 09 267 78 60

groot: jo de coninck - klein: rlsd en rlp&z

Steunpunt Bos: 02 253 43 04

