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Met de fiets langs het

Bewegwijzerde fietsroute 
van 23,9 km door de 

gemeente Rumst 
(eventueel te verlengen met 

een lus van 4,3 of 4,45 km)

Het Frans Bruynseelspad is een fietsroute 
die als een lus door de gemeente Rumst 
slingert en door de 3 deelgemeenten 
Rumst, Reet en Terhagen loopt. 
Het pad werd genoemd naar Frans Bruynseels, die 
van 1976 tot 1986 de eerste burgemeester van de 
fusiegemeente Rumst was. Frans Bruynseels werd 
uitgeroepen tot ereburger en ereburgemeester, hij 
overleed op 19 december 2009. 
Het is een ontspannende tocht langs vele historische 
bezienswaardigheden. Dorpskernen wisselen af met 
restanten van oude steenbakkerijen en industriezones 
vormen een scherp contrast met het groen van de 
uitgebreide landbouwgebieden en het landschappelijk 
schoon van de boorden van de rivier. De wandel- en 
fietsbruggen vormen de perfecte aansluiting op 
de naburige fietsnetwerken. We starten aan het 
gemeentehuis in de deelgemeente Reet, maar vermits 
de route een lus vormt, kan je op elk willekeurig punt 
starten. Het pad bevat 2 extra fietslussen, zodat je de 
route makkelijk kan inkorten.

 En... START!  Gemeentehuis - K. Astrid-
plein 12, Rumst, in deelgemeente Reet

 De Heilige Maria Magdalenakerk 
Rumstsestraat - De neogotische Heilige 
Maria Magdalenakerk is sinds 1975 be-
schermd. De zandstenen gotische west-
toren werd in de 15de eeuw gebouwd. Rond 1654 werd 
de oorspronkelijke éénbeukige zaalkerk afgebroken en 
werd het kerkgebouw vergroot weer opgetrokken, met 
een dwarsschip en middenbeuk. De zijbeuken dateren van 
1833 en het koor met 2 rechte zijkapellen van 1895. 

 De watertoren Rumstsestraat - 
Op 40 meter boven de zeespiegel kan 
je genieten van een prachtig panora-
ma. Als je even verder kijkt, ontdek 
je in het landschap al snel herken-
ningspunten zoals de rivieren Rupel, 

Dijle, Nete en Zenne, het provinciaal recreatiedomein 
De Schorre, de Sint-Romboutskathedraal, het Atomium, 
de koeltorens van Doel… De uitkijktoren is 7/7 vrij toe-
gankelijk: 1 okt t.e.m. 31 maart: 9.30 - 15.30 uur, 1 april 
t.e.m. 30 sept: 8 - 21 uur / Groepsbezoek > Er loopt een 
tentoonstelling over de Rupelstreek. Deze ruimte is enkel 
toegankelijk na afspraak en met gids. Tarief: € 65 voor gids 

(max. 25 personen/gids). Reservering via Toerisme Rupelstreek: 
info@toerismerupelstreek.be - tel. 03 880 76 25

 Tiburhof Tiburstraat - Het kasteel, 
een typisch hof van plaisantie, werd 
in 1807 gebouwd ter vervanging van 
een ouder kasteel op hetzelfde do-
mein. Het kasteel, hoeve, schuur met 
duiventoren, koetshuis, oranjerie en 
ommuurde moestuin vormen samen met het gedeeltelijk om-
waterde park een éénvormig geheel. 

→  Extra lus Vosberg  (4,45 km): 

 Lazaruskapel Lazarusstraat - 
Pieter Vandercruysse, een Rumste-
naar die in dienst was geweest als 
officier bij Karel De Stoute, werd aan-
getast door melaatsheid en keerde 

terug naar zijn geboorteplaats. Omdat hij als melaatse niet 
meer naar de parochiekerk mocht, liet hij in 1460 zelf een 
kapel bouwen ter ere van de heilige Lazarus, met daarbij een 
leprozenhuis en melaatsenhutten. Het gebouw en de omge-
ving werden geklasseerd als monument en als dorpsgezicht. 
De kapel en de aanpalende woning werden gerestaureerd en 
opnieuw opengesteld in 1992. 

 Museum Rupelklei Uitbreiding-
straat - Museum Rupelklei is een 
museum over de productie van 
artisanale baksteen. Levensgrote 
beelden en muurschilderingen ver-
tellen er het dagelijkse leven in de Rupelstreek ten tijde van 
de vroegere steenbakkerijen. In de prehistoriezaal wordt de 
geschiedenis van de streek en de aarde blootgelegd. Je ont-
dekt er ook een collectie zeldzame fossielen. Inkom: € 2, -12j: 
gratis / Open individuele bezoekers: 1 mei - 31 sept: elke zat- en
zondagnm: 14 - 17 uur. Open voor groepen gans het jaar 
na afspraak > Gidsbeurt museum: € 25 / T 0472 83 38 01, 
edmond.lambrechts@telenet.be, www.museum-rupelklei.be

 Oriëntatietafel Einde van Hoog-
straat - De oriëntatietafel staat op het 
hoogste punt van de Rupelstreek en 
duidt aan in welke richting je bepaal-
de steden en gemeenten ziet liggen. 

De Hoogstraat was vroeger de verbinding tussen Terhagen en 
Reet. In de jaren 50 van de vorige eeuw verdwenen de gehuch-
ten Eikerveld, Mussepotten en Wildernis voor kleiontginning. 
Het Keibrekerspad legt nu opnieuw de link tussen Reet en 
Terhagen. 

→  Extra lus Paepedaelen  (4,3 km)  FINISH! 

Frans Bruynseelspad

toerismerupelstreek.be
rumst.be 
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Start/Finish
 Hoofdroute  23,9 km
 Extra lus Paepedaelen  4,3 km
 Extra lus Vosberg  4,45 km
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