
PRAKTISCHE INFO
WANDELEN IN RUISBROEK

Wandellus 8 km
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STARTPLAATS EN PARKING
Kerk van Ruisbroek, Ruisbroek-Dorp, 2870 Puurs-Sint-Amands

HOE WANDEL JE DE ROUTE?
Deze route volgt hoofdzakelijk het wandelnetwerk ‘In het land van 
Stille Waters’. Het is een netwerk van wandelpaden die elkaar 
kruisen op genummerde knooppunten. Je hoeft dus alleen de 
knooppunten in de juiste volgorde te volgen. Waar het parcours 
afwijkt van de genummerde wandelpaden, volg je het kaartje. 

KNOOPPUNTEN
Kerk – 66 – 62 – 63 – 64 – 68 – afwijken van de knooppunten en 
het kaartje volgen tot aan Hof Ter Zielbeek – 67 - 66

LENGTE
De wandeling is 8 km en loopt zowel over verharde als onverharde 
wegen. 

TOEGANKELIJKHEID
De wandellus is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

MEER INFORMATIE
via Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland, T 03 899 28 68, 
info@tkbs.be, www.toerismekleinbrabant.be
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           MELDPUNT ROUTEDOKTER
Ontdek je een probleem tijdens je wandeling? Is een bordje ver-
dwenen, beschreven of uitgerukt? Vul het meldingsformulier in 
op www.routedokter.be. Op diezelfde website vind je bovendien 
up-to-date informatie over werken en omleidingen. 

De informatie werd met zorg verzameld. Wijzigingen zijn altijd mogelijk maar 
vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever.

4. HERDENKINGSPUNT DIJKBREUK 1976

Hier zien we de plaats van de dijkbreuk waar in 1976 een ‘bres’ 
is geslagen van bijna 100m die gans Ruisbroek onder water 
zette. Het was een ongeziene ramp die grote gevolgen had voor 
de inwoners. Het kerkhof bleef echter gespaard. 

5. DE SINT-CATHARINAKAPEL 1231

“De eredienst van de Heilige Catharina van Alexandrië, maagd 
en martelares, moet zeer oud zijn te Ruisbroek aan de Rupel en 
gaat terug tot in 1231. In het najaar (rond 25 november), kwam 
men soms van ver om te bidden en genezing van het ‘Cathari-
nawiel’, een huidziekte gekenmerkt door rode vlekken”. 
De kapel werd in 1996 gerestaureerd.  

6. HOF TER ZIELBEEK

Het Engelse parkdomein Hof Ter Zielbeek in de Sint-Katharina-
straat in Ruisbroek is de ideale plek voor een gezellige of 
stevige wandeling. Via de brug over de Zielbeek wandel je zelfs 
helemaal tot in het jonge bos ‘Ooievaarsnest’.
Neem in het domein de tijd om de Kruisweg van Herman de 
Cuyper, de grot en het jachtpaviljoentje te ontdekken.  

7. ‘WATERHOEK’ 1977

Dit sober bakstenen monument de ‘Waterhoek’ geeft aan hoe 
hoog het water precies stond tijdens de overstroming op 4 
januari 1976.  

8. VOORMALIG GEMEENTEHUIS VAN RUISBROEK 1839

Dit classicistisch gebouw uit het begin van de 19de eeuw is 
opgetrokken naar het ontwerp van Ferdinand Berckmans. Het 
is een pareltje van burgerlijke architectuur met een opgaande 
gaanderij en opvallende rondboogarcaden. Tot 2009 vond Museum 
De Bres onderdak in dit prachtige gebouw. Vzw museum De Bres 
werd op 23 augustus 1976 opgericht om  de herinnering levendig 
te houden aan alles wat Ruisbroek in die rampzalige januari-
maand 1976 is overkomen. Sinds 1983 is het voormalig gemeente-
huis een beschermd monument. Na de restauratie van het 
gebouw (2011) heeft de gemeente Puurs beslist het gebouw 
privé te verhuren.
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De dijkbreuk of de ‘bres‘ (4)

Hof Ter Zielbeek (6)

Het pompstation (3)

RUISBROEK ONDER WATER 
Op zaterdag 3 januari 1976 raast een noordwesterstorm over 
België. Het is springtij. In Ruisbroek aan de Rupel breekt de dijk van 
de Vliet, een getijdenzijriviertje van de Rupel. Bijna heel het dorp 
loopt onder, vele inwoners worden verrast en verliezen nagenoeg al 
hun bezittingen. Ruim 2.000 mensen moesten geëvacueerd worden. 
Als gevolg van de overstroming in Ruisbroek ontwikkelde de over-
heid het Sigma-plan ter verdediging van de Vlaamse rivieroevers. 
Tijdens deze wandeling langs oa de Vliet wandel je door Ruisbroek 
en zie je wat voor invloed de overstroming gehad heeft op Ruisbroek 
en haar inwoners. We vertrekken met de wandeling aan de kerk.

1. OUDE PASTORIE 1650,  HET MONUMENT
‘DE REDDER’ 1976  EN DE SINT-CATHARINAKERK 

De oude pastorie  (1650-1651), met  rococo deuromlijsting, is in 1996 
leeg komen te staan en wordt nu privé verhuurd. Het gebouw werd 
in 1983 geklasseerd als beschermd monument. Naast de pastorie 
zien we de iets hoger gelegen neogotische Sint-Catharinakerk 
die in 1784 heropgebouwd en vergroot werd. Voorheen was dit de 
O.L.Vrouw-kerk. Voor de oprit van de kerk kan je het monument 
’De Redder‘ bewonderen van beeldhouwer Pieter Van Neste. Het 
gedenkteken is opgericht in 1976 als dank aan alle mensen die 
tijdens de overstroming hun steentje hebben bijgedragen.   

2. HELLEGATWIEL 1682

Het Hellegatwiel is een ‘blijvend’ restant van de dijkdoorbraak van 
1682, nu opgenomen in het tracé van het zeekanaal. Het gehucht 
Hellegat werd weggespoeld tijdens de overstroming van 1820. De 
bewoners vestigden zich nadien op de rechteroever in Niel. De 
veerman van het Hellegatveer stopte in 1940 met varen.

3. POMPSTATION 1969

Het Pompstation is gelegen aan de dijk van de Vliet en bevindt zich 
langs de linkerzijde van het Natuurreservaat ‘Noordelijk Eiland’, 
gekend omwille van de grote vogelrijkdom. Sinds 1976 wordt het 
water van de Vliet verzameld in een vergaarbekken en via een 
pompgemaal in het veel hoger gelegen kanaalwater gepompt om 
overstromingen zoals in 1976 te vermijden.  
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