
Wandeling in Affligem: 24/09/2020 
 

Door het COVID-19 virus was het intussen 7 maand geleden dat we met de KBC-

Seniorenclub gewandeld hadden. 

De gidsen van Affligem organiseerden voor ons een korte en een lange wandeling. Om het 

veilig te laten verlopen, werden de coronamaatregelen strikt opgevolgd: op voorhand 

inschrijven, wandelen in groepjes van maximum 15 personen, met een gids en een 

groepsverantwoordelijke, zoveel mogelijk afstand bewaren, mondkapje dragen waar  nodig. 

Er waren 34 voorinschrijvingen en uiteindelijk 28 wandelaars. Het deed deugd aan ons hart 

om elkaar na zo lange tijd terug te zien, te informeren naar familie en vrienden en nieuwsjes 

uit te wisselen. 

De wandeltrajecten: 

- De lange wandeling: Kluisboswandeling – 8,5 km                                     

Met Anne-Marie als gids en 14 deelnemers starten we aan de abdij van Affligem en 

wandelen we langs het hopveld, aangelegd als eerbetoon aan de teloorgegane hopteelt. 

Vervolgens gaat de weg naar de legendarische Kluiskapel en het Kluizeputteke. We 

stappen doorheen het Kluisbos, op de grens tussen Aalst en Affligem. Tijdens de 

middeleeuwen behoorde het bos tot het grote Kolenwoud. We passeren aan de 

gewezen abdij Maria Mediatrix en het domein De Kluizen. In de tuinen bemerken we 

een wijngaard, opgestart in 1997. Enkele wijnen kregen inmiddels de streekerkenning 

‘Vlaamse landwijn’. Even verder houden we halt in taverne 'De Oude Snas' ; Daarna 

wacht ons nog een kilometer wandelen, bergop, terug naar de Abdij. 

- De korte wandeling: Koudenbergbeekvalleiwandeling – 6,2 km 

Er worden 2 groepjes van 7 KBC-Senioren gevormd met elk een gids, Marleen en 

Patricia. Start aan de abdij van Affligem. De beek kronkelt door de vallei, vertakt zich 

op 50 m hoogte doorheen eeuwenoude bossen met een abdijhistoriek (steengroeven, 

viskweekvijvers, …) en bevoorraadt finaal Meldertvijver. De afwisselende 

bodemsamenstelling met klei, leem en zand zorgt voor een zeer gevarieerde 

plantengroei.  De aders van de beek duiken hier en daar ondergronds weg en komen 

onverwachts weer te voorschijn met vorming van poelen, broeihaarden voor telkens 

weer andere biotopen van planten, schimmels, insecten, kikkers, salamanders enz. We 

treffen ook een gevarieerde fauna aan van vossen, reeën, fazanten, hazen, konijnen, 

uilen, spechten...  

Het Bestuur bood ons achteraf een “Coronadrink” aan op het terras van taverne ‘De Oude 

Snas’. De weergoden waren ons welgezind want behalve een paar druppels tijdens de 

wandeling, bleef de voorspelde plensbui weg tot in de vooravond zodat we gezellig in 

openlucht konden blijven keuvelen. 

Het wandelen was leuk, we waren vooral blij elkaar in goede gezondheid terug te zien. 

Hopelijk tot volgende maand. 


