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Open Monumentendag Willebroek 2022

Lengte: 25.5  km

Stijging: 47  m

Moeilijkheidsgraad: 3/10

Mechelsesteenweg, 2830 Willebroek, België

Mechelsesteenweg 102, 2830 Blaasveld, 
België

Routebeschrijving

Van Mechelsesteenweg, 2830 Willebroek, België

Naar Mechelsesteenweg 102, 2830 Blaasveld, België
Routering Recreatief fietsen - mooiste

Bezienswaardigheden

Parochiekerk Sint-Amandus

1  - Afstand langs route: 0.18  km

Afbeelding 1: Parochiekerk Sint-Amandus (Bron: 
Blauwkruikje)

Georiënteerde longitudinale kerk met basilicale 
opstand, westtoren van vier geledingen geflankeerd 
door halfronde rouwkapel (ten zuiden) en vroegere 
doopkapel (?, ten noorden), driebeukig schip van vier 
traveeën, transept van één travee en lager koor met 
twee rechte traveeën en een vijfzijdige sluiting, 
rechthoekige bergplaats ten noorden en dito sacristie 
ten zuiden van het koor.
Baksteenbouw met sporadisch gebruik van 
natuursteen onder leien bedaking. Markerende 
steunberen, decoratieve baksteenfriezen, spitsbogige 
één- of meerlichten. Verder roosvensters en blinde 
spitsboognissen in vlakke transeptsluitingen en 
rondboogvensters in het koor. In toren met portaal 

en doksaal: schouderboogdeur onder spitsbogig 
bovenlicht met calvarie (glas in lood).

Stokerij De Molenberg

2  - Afstand langs route: 1.91  km

Afbeelding 2: Stokerij De Molenberg (Bron: TPA (2))

In stokerij De Molenberg kan u komen genieten van 
een glaasje Gouden Carolus Single Malt of een 
gegidste rondleiding door de historische 
molenaarshoeve en whiskystokerij om het rijke 
verleden van deze unieke locatie te ontdekken. De 
bieren van Brouwerij Het Anker zijn tot ver buiten de 
landsgrenzen gekend en worden wereldwijd 
geprezen. Maar wist je dat de brouwerij ook een 
stokerij beheert? In de familiehoeve De Molenberg, 
op een kwartiertje rijden van Mechelen, wordt sinds 
2013 de Gouden Carolus Single Malt gestookt. De 
whisky wordt gedistilleerd uit het moutbeslag van 
Gouden Carolus Tripel. Kom meer te weten via 
www.stokerijdemolenberg.be

Stokerij De Molenberg

2  - Afstand langs route: 1.97  km

Afbeelding 3: Stokerij De Molenberg

In de familiehoeve aan ‘de Molenberg’ in Blaasveld 
maalt en stookt het molenaarsgeslacht Van Breedam 
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graan tot jenever. Sinds 1637 wordt deze 
familietraditie van generatie op generatie 
doorgegeven, tot in 1927 het laatste distillaat uit de 
ketels vloeit.
Louis Van Breedam en zijn zus Anna verlaten in 1872 
de Molenberg en nemen de Mechelse brouwerij over 
die sinds 1471 het Groot Begijnhof en de stad 
voorziet van bier. Hiermee wordt een nieuwe 
familietraditie opgestart.
Ook nu nog zijn de stokerij en brouwerij in 
familiehanden en leeft de traditie voort.

Brielenbrug

3  - Afstand langs route: 4.05  km

Afbeelding 4: Brielenbrug (Bron: Tvx1)

De Brielenbrug is een hefbrug over het Zeekanaal 
Brussel-Schelde in Tisselt, een deelgemeente van 
Willebroek. Het Zeekanaal snijdt Tisselt van noord 
naar zuid in twee en de Brielenbrug vormt de 
verbinding van beide kanaaloevers. De brug werd 
gebouwd in 1968 heeft een metalen beweegbaar 
gedeelte met een lengte van 38,4 m en een breedte 
van 11,6 m. De brug is qua afmetingen identiek aan 
de Humbeekbrug en de Verbrande Brug in 
Grimbergen die in hetzelfde jaar werden gebouwd.
De Brielenbrug wordt sinds januari 2009 op afstand 
bediend vanuit de centrale bedieningspost van 
Waterwegen en Zeekanaal in Willebroek.

Drie dorpswoningen

4  - Afstand langs route: 4.29  km

Enkel- en dubbelhuizen van één en een halve of twee 

Afbeelding 5: Drie dorpswoningen (Bron: Vlaamse 
Gemeenschap, 01-05-1993, ©Vlaamse Gemeenschap)

bouwlagen onder zadeldaken (nok parallel aan de 
straat), uit begin de 20ste eeuw (volgens kadaster). 
Lijstgevels met contrasterend gebruik van de 
bouwmaterialen: arduin en baksteen van diverse 
kleuren. Rechthoekige of getoogde muuropeningen;  
bovenvensters van nummers 29 en 39 met balusters; 
nummer 39, volgens het  kadaster van circa 1932, 
met markante erker en gekoppelde vensters.

Melkerij Sint-Jan

4  - Afstand langs route: 4.44  km

Afbeelding 6: Melkerij Sint-Jan (Bron: Vlaamse 
Gemeenschap, 01-05-1993, ©Vlaamse Gemeenschap)

Volgens de aanwezige arduinen gevelsteen gesticht in 
1898, naar verluidt eerste vestiging van firma 
Nutricia. In een gevellijst is in geschilderde letters 
'Melkerij St.-Jan' vermeld en op de ruitvormige 
kunstpannen met in wit geschilderd keperverband 
onder en boven de vermelding 'Melkerij'. Rond 1920 
werd de melkerij gevoegd bij de tegelfabriek van 
Rottiers. De melkerij bevindt zich links van de 
directeurswoning van de tegelfabriek en betreft een 
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baksteenbouw van drie traveeën en één bouwlaag 
onder een kunstleien zadeldak, waarvan de nok 
parallel loopt aan de straat.

Tegelfabriek Emmanuel Rottiers

4  - Afstand langs route: 4.45  km

Afbeelding 7: Tegelfabriek Emmanuel Rottiers (Bron: 
Vlaamse Gemeenschap, 01-05-1993, ©Vlaamse 
Gemeenschap)

Op de plaats waar vroeger de molen van Tisselt 
stond, werd kort na de Eerste Wereldoorlog een 
stapelplaats gebouwd. Emmanuel en Adeline Rottiers 
vestigden er rond 1920 een beton- en tegelfabriek. 
De voormalige tegelfabriek bestaat uit twee hallen 
onder zadeldak, nok loodrecht op de straat. 
Achteraan bevindt zich nog een derde hal. Links van 
de fabriek bevindt zich de voormalige 
directeurswoning met voortuin en hekwerk. Reeds in 
1939 moest de fabriek zijn deuren sluiten. Het 
interieur van de fabriek geeft nog een goed beeld van 
het productieproces in de jaren 1930: machines, 
installaties, mallen, afgewerkte tegels... bleven in de 
gebouwen bewaard.

Brouwerij Weldebrouck

5  - Afstand langs route: 6.96  km

Brouwerij Weldebrouck blies nieuw leven in de rijke 
biertraditie van Willebroek. Van de twaalf brouwerijen 
die de gemeente in de twintigste eeuw telde, bleven 
er rond 2000 geen enkele meer over. Bij Weldebrouck 
worden de blonde Tripel Weldebrouck en de lichtere 
Heindonker gebrouwen. Ontdek er alles over via 
www.weldebrouck.be

Willebroek

6  - Afstand langs route: 7.47  km

Afbeelding 8: Willebroek (Bron: PMRMaeyaert)

Willebroek is een plaats en gemeente in de provincie 
Antwerpen. De gemeente telt ruim 25.000 inwoners. 
Willebroek is de hoofdplaats van het gelijknamige 
gerechtelijk kanton, maar behoort tot het kieskanton 
Mechelen.
Naast Willebroek zelf bestaat de gemeente nog uit de 
deelgemeenten Blaasveld, Heindonk en Tisselt. Ten 
noorden van het centrum van Willebroek, tegen de 
Rupel, ligt het gehucht Klein-Willebroek.

Eenheidsbebouwing van burgerhuizen

7  - Afstand langs route: 8.38  km

Afbeelding 9: Eenheidsbebouwing van burgerhuizen 
(Bron: Vlaamse Gemeenschap, 01-04-1993, ©Vlaamse 
Gemeenschap)
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Eenheidsbebouwing beïnvloed door de nieuwe 
zakelijkheid, naar ontwerp uit 1937 van architect C. 
Spiessens, medewerker van P. Lejon. Drie en twee 
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak 
(kunstleien, nok parallel aan de straat). Gele 
bakstenen lijstgevels op arduinen plint met granito-
muurbanden en siermetselwerk; rechthoekige 
muuropeningen met bewaard houtwerk. Nummer 
163 met markante erker en twee inspringende, 
overluifelde deuren in uiterste traveeën. Dito deur 
voor nummer 165 in tweede travee.

Vredesbrug

8  - Afstand langs route: 11.75  km

De brug van Willebroek werd prachtig bezongen door 
Wannes Van de Velde.

Kerkweg naar Blaasveld

9  - Afstand langs route: 12.86  km

Afbeelding 10: Kerkweg naar Blaasveld (Bron: 
Verdurmen, Inge, 15-05-2017, ©Vlaamse Germeenschap)

Op de Heindonksesteenweg loopt een half verharde 
landbouwweg tussen de huizen door naar het zuiden. 
De weg gaat over in een zandweg die tussen open 
weilanden slingert en langs een grote knotwilg en via 
een tunnel onder de spoorlijn leidt. De landbouwweg 
volgt hier de Zwarte Beek en buigt dan af naar het 
zuiden om tenslotte te eindigen bij een weiland waar 
via een hek de weg aansluit op een recent woonblok. 
Deze veldweg is reeds aanwezig op de 18de-eeuwse 
Kaart van Villaret en wordt op de Poppkaart 
aangeduid als 'Kebbing Straatje'. De weg vormt de 
historische verbinding tussen de bewoning langs de 
steenweg, 'Haes Straet' op de topografische kaart van 
Vandermaelen, en het dorpscentrum van Blaasveld. 

Van bij de huizencluster slingerde deze veldweg 
tussen de akkerpercelen om uit te komen vlakbij de 
parochiekerk. Via deze kerkweg kwamen de 
parochianen uit de kleinere gehuchten en kernen 
naar het centrum voor de zondagsmis.

Klein-Willebroek

10  - Afstand langs route: 14.89  km

Afbeelding 11: Klein-Willebroek (Bron: Flickr)

Klein-Willebroek is een gehucht van Willebroek, ten 
noorden van het centrum en ervan gescheiden door 
het Zeekanaal Brussel-Schelde. Geprangd tussen de 
Rupel en de industrie langs het huidige kanaaltraject, 
gaat het dorpje oostwaarts over in een omheen het 
BLOSO-domein de Hazewinkel gelegen natuur- en 
recreatiegebied.
De initiële vestiging kwam tot stand bij de 
oorspronkelijke sluis aan de monding in de Rupel van 
de in 1550-1559 gegraven Willebroekse Vaart. Klein-
Willebroek breidde aan weerszijden daarvan uit zodra 
dankzij dit nog bestaande oude kanaal de schorren 
eromheen bewoonbaar werden.

Fevaca Inn

11  - Afstand langs route: 15.25  km

Modern hotel voor zakenman en toerist. Gelegen aan 
jachthaven. Zeer ruime kamers, privé-parking. Het 
hele jaar geopend. Uitgebreid ontbijtbuffet, franse en 
italiaanse keuken. Vergadermogelijkheden tot 150 
pers.

Veer Boom-Klein-Willebroek over de Rupel

12  - Afstand langs route: 15.57  km
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Afbeelding 12: Fevaca Inn

Afbeelding 13: Veer Boom-Klein-Willebroek over de 
Rupel

De Rupel is om twee redenen bijzonder: de rivier 
heeft geen bron en is de kortste van België (12 km). 
Miljoenen bakstenen verlieten per schip de streek. In 
de buurt van de Rupel bots je op heel wat nautisch 
erfgoed. Vanuit Boom (naar Klein-Willebroek) en 
Schelle (naar Wintam en het Noordelijk Eiland) voert 
de veer - man of -vrouw je naar de andere oever. Het 
fijnste intermezzo op je fietstocht door Scheldeland!

Rupel

13  - Afstand langs route: 16.42  km

Afbeelding 14: Rupel (Bron: Toerisme Provincie 
Antwerpen - Mie De Backer)

Via een tunnel onder de Kapelstraat bereik je vanuit 
De Schorre makkelijk de Rupeldijk. De Rupel is slechts 
12 km lang en onstaat ter hoogte van Rumst uit de 
samenvloeiing van Dijle en Nete. In Schelle vloeit de 
Rupel door in de Schelde.

Broek de Naeyer

14  - Afstand langs route: 16.42  km

Afbeelding 15: Broek de Naeyer (Bron: Provincie 
Antwerpen)

Aan de overkant van de Rupel bevindt zich het 
provinciaal groendomein 'Broek De Naeyer'. Dit 
gebied van 66 ha was vroeger meer een stortplaats 
voor industrieel afval dan een groendomein. Gelukkig 
heeft de provincie Antwerpen de natuur hier de kans 
gegeven om zich te herstellen. Het resultaat is een 
prachtige mozaïek van diverse biotopen met een rijke 
fauna en flora. Heel wat vogels, libellen en vlinders 
vinden hier hun plekje en ook de bever keerde na 
jarenlange afwezigheid terug. Naast de bever werd 
ook de otter, waarvan men vermoedde dat hij in 
Vlaanderen niet meer voorkwam, hier meermaals 
geobserveerd sinds 2012. 

Vanuit twee vogelkijkhutten kun je in alle rust 
genieten van de levendige natuur. Dit gebied is 
bekend om zijn wetenschappelijk onderzoek naar 
vogels.

Eetcafé ‘t Steencaycken

15  - Afstand langs route: 16.64  km

Als je op de Rupeldijk in Boom fietst, kan je niet naast 
dit eetcafé kijken. In een prachtig pand geniet je van 
lekkere brasseriegerechten én van een mooi uitzicht 
op het water van de Rupel. Dit gebouw uit 1780 werd 
vroeger gebruikt als controlepost voor aankomende 
schepen.
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Afbeelding 16: Eetcafé ‘t Steencaycken (Bron: 
VisitAntwerpen/Igor Daems)

Velodroom tot Musette

16  - Afstand langs route: 16.99  km

Afbeelding 17: Velodroom tot Musette

Met de beklimming van De Schorre schotelen we jou 
een parcours voor dat eigenlijk alle 3 categorieën kan 
scoren. Zoek je het mooiste fietspunt in de 
Rupelstreek, wil je graag de echte Flandrien 
uithangen op onze kasseistroken of komt er een 
echte klimgeit in jou boven? Dan is deze uitdaging 
zeker iets voor jou.
Vertrek vanaf het wielermuseum De Velodroom aan 
fietsknooppunt 26 en neem de fietstunnel onder de 
Kapelstraat tot in De Schorre. Verder fietsend onder 
de beroemde Arne Quinze brug fiets je naar de 
Deltaweide kom je meteen al op een grote outdoor 
piste terecht waarbij je jouw kasseitalenten meteen al 
kan meten. Na deze pittige kasseistrook kan je de 
beklimming aanvatten naar de top van de Schorre. 
Deze beklimming kan je zowel naar boven fietsen op 
asfalt of ook via de kasseistrook. Deze helling is 

tevens als scherprechter en bergprijs opgenomen in 
de wielerkoers “Ster van Aartselaar”. Bovenaan kan je 
tevens een stukje doorfietsen tot aan een verborgen 
parel -de trollentoren- om te genieten van een 
prachtig uitzicht. Bij helder weer kan je hier zelfs het 
Atomium van Brussel zien schitteren.
Nadien daal je verder af langs de Bosstraat om te 
eindigen in het unieke wielercafé "De Musette" aan 
knooppunt 26, waar je de nodige energie weer kan 
opladen om jouw tocht verder te zetten.

Geluidsgolven ~ Kasteel Den Bocht

17  - Afstand langs route: 17.98  km

Afbeelding 18: Geluidsgolven ~ Kasteel Den Bocht 
(Bron: RLSD)

Het torentje van dit kasteel zie je al van ver staan. Het 
heeft iets mysterieus, dat kasteel aan de rand van de 
Rupel met een prachtig uitzicht over het stromende 
water. Ben jij ook zo nieuwsgierig naar de turbulente 
geschiedenis van dit pareltje? In het volgende 
fragment kom je te weten waarvoor Kasteel Den 
Bocht gebruikt werd doorheen de jaren en wie de 
bewoners waren. Beluister het fragment

en neem een duik door de geschiedenis.
Dit verhaal maakt deel uit van de Geluidsgolven-
fietsroute van HOOGTIJ! Feest in Rivierpark 
Scheldevallei en Toerisme Rupelstreek.

Museum Rupelklei

18  - Afstand langs route: 18.07  km

In museum Rupelklei krijg je via levensgrote poppen 
en mooie muurschilderingen een goed beeld van de 
artisanale steenbakkerijnijverheid die in de 
Rupelstreek werd beoefend en kom je te weten hoe 
kleilagen zich hebben gevormd. Verder kan je in het 
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Afbeelding 19: Museum Rupelklei (Bron: Inge van Den 
Heuvel_Toerisme Scheldeland)

museum ook een zeldzame verzameling fosielen 
bewonderen, die tijdens de eeuwenlange 
kleiafgravingen in of bovenop het klei gevonden 
werd. Meer informatie vind je op www.museum-
rupelklei.be

Geluidsgolven ~ Terhagen aan de Rupel

18  - Afstand langs route: 18.09  km

Afbeelding 20: Geluidsgolven ~ Terhagen aan de 
Rupel (Bron: De Volkse Zangers)

In de oude smidse van de voormalige steenbakkerij 
De Beukelaer vind je Museum Rupelklei. Je komt er 
alles te weten over het steenbakkerijverleden. André 
Lambrechts schreef met De Volkse Zangers een 
nummer over het leven in Terhagen tijdens deze 
periode.
“Traag hier, Traag daar, men klapt er het meest over 
potjeir en steen,

Traag hier, Traag daar, in Traag komt men goed 
overeen.”

Dompel je onder in de sfeer van de steenbakkerij en 
zing het refrein mee!
Dit verhaal maakt deel uit van de Geluidsgolven-
fietsroute van HOOGTIJ! Feest in Rivierpark 
Scheldevallei en Toerisme Rupelstreek.

Terhagen

19  - Afstand langs route: 18.24  km

Afbeelding 21: Terhagen (Bron: Funkyxian)

Terhagen was vroeger een gehucht van Rumst, maar 
werd in 1874 een afzonderlijke gemeente. In 1977 
fusioneerde het weer met Rumst. Het dorp is 
gegroeid als een steenbakkerijdorp, maar vandaag 
heeft ook de laatste steenbakkerij de deuren 
gesloten. Alleen de lege gebouwen en een museum 
herinneren nog aan het verleden. De oude kleiputten 
zijn nu een natuurgebied met wandelmogelijkheden.
Het dorp ligt aan de Rupel. Terhagen heeft een 
oppervlakte van 1,95 km² en telde in 2004 2440 
inwoners.

Klinkaart

20  - Afstand langs route: 18.37  km

Afbeelding 22: Klinkaart
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Heindonk - Dorpplein

21  - Afstand langs route: 21.04  km

Afbeelding 23: Heindonk - Dorpplein

Heindonk is een deelgemeente van Willebroek 
(provincie Antwerpen). Mogelijks gaat zijn 
geschiedenis terug tot een nederzetting langs de 
heirweg van Bavai – Utrecht. Maar Heindonk werd 
pas in 1803 een zelfstandige parochie. In 'Heindonk' 
herkennen we het woord 'donk', een aardrijkskundig 
begrip dat verwijst naar een hoger gelegen zandrug 
in een laaggelegen en vochtig valleigebied. Heindonk 
wordt overal door water omgeven met de rivieren 
Rupel (ten noorden) en Dijle (ten oosten) en met de 
grote watersportvijvers 'Hazewinkel' en 'De 
Bocht' (ten westen en zuiden-westen). Deze 
wandeling brengt je langs een vijver, een wei en een 
klein bosje naar de oude landduin. 
Meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Heindonk

INTERESSANT NATUURPLEKJE ~ 
Hazewinkel

22  - Afstand langs route: 21.51  km

Afbeelding 24: INTERESSANT NATUURPLEKJE ~ 
Hazewinkel

Hazewinkel en surfput “Den Bocht” - dat later in de 
wandeling aan bod komt -, ontstonden door 
zandwinning op grote schaal voor de aanleg van de 
autosnelweg richting Antwerpen. Vandaag wordt 
deze vijver gebruikt voor de watersport. Aanschouw 
de 2 km lange Olympische roeibaan met 8 roeibanen. 
Met een beetje geluk zal je ook al snel merken dat 
deze vijver niet alleen voor sport gebruikt wordt, 
maar dat ook de natuur hier vrij spel heeft. Kan jij 
enkele visdiefjes spotten? Je herkent ze aan de 
manier waarop ze kaarsrecht in het water duiken op 
zoek naar voedsel.

Bloso Centrum Hazewinkel

23  - Afstand langs route: 21.53  km

Afbeelding 25: Bloso Centrum Hazewinkel

Het Bloso-watersportcentrum Hazewinkel bevindt 
zich in een 300 ha groot en prachtig natuurgebied. 
Door zandwinning in de Rupelstreek ontstonden in 
de gemeenten Heindonk, Blaasveld, Heffen en 
Willebroek twee watervlakken van 60 ha en 40 ha, 
waarrond het polyvalent watersportcentrum Bloso 
Hazewinkel werd uitgebouwd. Je kan er kano- en 
kajaks huren. Het natuurgebied Het Broek, met een 
uitzonderlijke fauna en flora, sluit harmonisch aan bij 
dit unieke sportcentrum. Ze vormen samen de 
groene long van het Vaartland.

Voor bijkomende informatie klik hier.

Sport Vlaanderen Willebroek

23  - Afstand langs route: 21.58  km

De watersportbaan van Sport Vlaanderen Willbroek is 
internationaal gerenommeerd in de kajak- en 
roeisport: voor vele nationale en internationale 
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Afbeelding 26: Sport Vlaanderen Willebroek

ploegen biedt het een ideale trainingsplek in aanloop 
naar kampioenschappen. Niet alleen topsporters 
vinden hun weg naar ons domein. Ook voor 
opleidingen en initiatielessen in roeien, kajak, sup, 
mountainbike, zeilen of windsurfen kan je bij ons 
terecht.
Volg het pad rond ons watervlak en je komt zeker 
enkele enthousiaste watersporters tegen.

Kolganzen in de weide

24  - Afstand langs route: 21.72  km

Afbeelding 27: Kolganzen in de weide

Kolganzen landen in de winter in grote groepen in de 
weide voor de inkom van de Hazewinkel.
De kolgans, Anser albifrons, kan herkend worden aan 
de witte rand rond de snavelbasis tot op het 
voorhoofd, aan zijn oranjerode poten en aan de 
zwarte dwarsbanden op de buik.
Deze kolganzen overwinteren massaal in de lage 
landen, die daarmee een belangrijke rol hebben in de 
overleving van deze soort, die broedt in de Siberische 
toendra.

Kasteel Bel Air

25  - Afstand langs route: 25.48  km

Afbeelding 28: Kasteel Bel Air (Bron: Vlaamse 
Gemeenschap, 29-09-1993, ©Vlaamse Gemeenschap)

Laat-classicistisch kasteel van circa 1810, verbouwd in 
1865, in 1973 aangekocht door de gemeente, 
gerestaureerd en sinds 1975 ingericht als cultureel 
centrum met omringend park. Alleenstaand landhuis 
van oorspronkelijk drie + twee traveeën en twee  
bouwlagen onder leien mansardedak, verhoogde 
begane grond.
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