Door de Faluintjes
De Faluintjesstreek is het zacht glooiende land rond Aalst. De drukkersstad bezoek je niet
tijdens deze tocht. Je vertrekt immers bij de bekende abdij van Affligem en fietst
vervolgens via Moorsel naar het Leireken. Dat is een aangename en veilige fietsroute over
een vroeger spoorwegtracé. Daarna kun je je in het ommeland van Droeshout en
Merchtem verbazen over het uitgestrekte open gebied dat je er aantreft. Op een
boogscheut van de hoofdstad nog wel! Geniet er van de panorama's van 360° en fiets dan
terug naar de abdij (en zijn bekende abdijbier...).
1. Afspraak aan de benedictijnenabdij van Affligem. Vertrek met de abdij aan je rechterkant.
Negeer een straat rechts en draai, net voorbij de kruidenier van Affligem, linksaf. Daal af tot
je rechts, net voor het kerkje, de Waverstraat richting Moorsel in kunt. Tijdens de afdaling
zie je pal voor je de benedictinessenabdij Maria Mediatrix. Volg Moorsel (fietsers) tot op een
splitsing in het dorp. Hier fiets je rechtdoor en op de T draai je rechts af. Je bolt voorbij het
waterkasteel van Moorsel (late renaissance). Net voorbij het kasteeldomein, neem je de
kasseiweg links. Negeer een straat rechts en vervolg je weg over een smal pad. Op het
kruispuntje van smalle paadjes, fiets je rechtdoor. Je komt in een straat, steekt die over en
volgt de pijl Leirekensroute 2X.
2. Aan de kruising met de oude spoorwegbedding fiets je rechtsaf. Dwars een straat en fiets
verder, richting Baardegem. Je fietst op een holle weg door een open landschap. Je steekt
een veldweg over en komt voorbij het oud station van Baardegem, nu taverne. Steek er
nogmaals een weg over en fiets verder over het Leireken op het tracé van de verdwenen
spoorlijn Aalst-Londerzeel. Dwars de weg Dendermonde-Brussel. Aan de overkant, heet een
bord je welkom in Opwijk. Verder richting Londerzeel. Steek de Coenstraat over en daarna
nog een andere weg. Nu fiets je door een berkendreef en aan KP 50 draai je rechtsaf. Negeer
een straat rechts en bocht met de weg mee naar links. Negeer even een straat links.
3. Aan een witte kapel rechtsaf. Aan T opnieuw rechtsaf. Fiets aan een rotonde rechtdoor.
Volg de Karenveldstraat tot het einde. Voorbij het driehoekig pleintje, rechtsaf. Je bolt langs
een pleintje met een mooie kapel en het naambord Droeshout. Neem daarna links, de
Guldenboomstraat en steek op het einde de drukke Vilvoordsesteenweg over. Fiets aan de
overkant een smal pad in. Via het erf van een boerderij (bij regenweer een echte
modderpoel) rij je naar een straat. Linksaf. Op je linkerkant zie je de kerk van Droeshout. Op
het einde, rechtsaf. Negeer een straat links en volg de zachtjes stijgende weg tot op het
einde. Op de T volg je Waaienberg naar links. Bocht met deze weg mee naar rechts en kies
op de volgende splitsing links. Negeer rechts Waaienberg 58-68 en fiets tot de volgende
straat aan het bord dat letterlijk zegt: “Waaienberg 91-tot einde”. Rechtsaf.
4. Fiets langs een rij knotwilgen. Hou op de splitsing rechts. Je volgt nu Weyenberg. Geniet
van het 360°-panorama en fiets tot aan een bakstenen kapelletje. Linksaf en direct daarna
scherpe bocht rechtsaf. Paddebroeken heet de weg. Neem daarna de eerste weg links,
Koereit. Je bent nu in Asse. Je fietst langs het Verbrandhof en dan begin je aan een stevige
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klim. Boven gekomen (bij helder weer zie je het Atomium, ongeveer 15 km verderop), rij je
nog langs enkele boerderijen. Op het einde van Koereit rechtsaf en op de volgende T,
opnieuw rechtsaf. Draai dan links, de Kelestraat in. Steek opnieuw de weg DendermondeBrussel over en blijf aan de overkant de Kelestraat volgen. Volg even knooppunt 3, en naar
links tot aan de drukke steenweg, die je naar rechts volgt. Aan een rode kapel, rechts de
Groenstraat in.
5. Aan de blauw-witte kapel, volg je de Heuvelstraat naar links. Aan de T neem je rechts de
dalende Lepelstraat. Op het einde volg je Dorpsveld naar rechts. Voorbij café Den Bos fiets je
over een fiets- en voetpad. Links ligt Hof ter Putte (1637) en rechts een kapelletje onder een
treurwilg, erachter het beschermde Kravaalbos. Aan de gotische Walburgakerk in Meldert,
neem je de stijgende straat rechts. Vervolgens de eerste links. Waar de straat naar rechts
bocht, rij je rechtdoor een doodlopend straatje in. Met de fiets, kan je wel verder, over een
smal paadje. Op het einde linksaf en op de splitsing rechtdoor.
6. Je fietst tussen de Mooie Molen (van de molen rest vrijwel niets) en de Molenvijver en
volgt de Molenstraat tot op de splitsing aan taverne Kozakkeshof. Rechtsaf tot op het einde
en daarna linksaf.
PRAKTISCH
Afstand: 27 km
Bewegwijzering: geen
Vertrekpunt: benedictijnenabdij van Affligem. Je bereikt het vertrekpunt via de E40, afrit 19a
(Affligem). Na het kruisen van de N9 ligt de abdij aan het eind van de Fosselstraat.
Affligem is bereikbaar met het openbaar vervoer.
Aard van de weg: goed berijdbaar
Moeilijkheidsgraad: gemakkelijke tocht met enkele pittige hellingen.
Opmerking: In het begin van de route zijn er verschillende eet- en drankgelegenheden, vanaf
halfweg tot vlak voor het einde niet meer.
ANDERE FIETSIDEEEN
Je kunt de oude spoorlijn Aalst-Londerzeel verder blijven volgen tot in SteenhuffelLonderzeel.
INFO
Gemeentelijk centrum Bellekouter, Bellestraat 99, 1790 Affligem
Tel 053 64 72 22
Fax 053 68 53 92
info@affligem.be
www.affligem.be
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