Op stap in de Rupelstreek
en het Hombeeks Plateau

Op stap in de Rupelstreek
en het Hombeeks Plateau
Een superleuke dag erop uit met het gezin? Een gezellige
namiddag met je vereniging of op avontuur met je collega’s?
De Rupelstreek en het Hombeeks Plateau heten je van harte
welkom, zowel in groep als individueel. Beleef de typische
steenbakkerijgeschiedenis in een verrassend museum of
ontdek te voet of per fiets de mooiste groene plekjes.
Proef de streek tijdens een culinaire wandeling of fietstocht
en bewonder onderweg de fraaie historische gebouwen.
In deze brochure stellen we je de toeristische troeven van de
Rupelstreek voor en het omvangrijke aanbod groepsbezoeken.
Als extraatje krijg je een overzicht van de vele trekpleisters
en wijzen we je de weg naar de mooiste plekjes.
Laat deze brochure alvast een voorsmaakje zijn
voor een geslaagd bezoek aan onze bijzondere streek!
Axel Boen
Voorzitter Toerisme Rupelstreek
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Alle activiteiten die (ook)
geschikt zijn voor kinderen
kan je herkennen aan
dit icoontje.

Op maat van jouw groep
In deze brochure vind je een waaier
aan groepsarrangementen, van korte familie
uitstapjes tot interessante workshops.
Snuister in het grote aanbod en stel het programma
samen dat precies bij jouw groep past.
Kan je hierbij wat hulp gebruiken?
Onze medewerkers staan je graag
met raad en daad bij.
Toerisme Rupelstreek
Hoogstraat 27
2850 Boom
T: +32 (0)3 361 11 06
E: info@toerismerupelstreek.be
W: www.toerismerupelstreek.be
Toerisme Rupelstreek
toerisme_rupelstreek
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Recreatie tussen water en groen
Je vindt de Rupelstreek en het
Hombeeks Plateau terug in de
waterrijke zuidwesthoek van
de provincie Antwerpen, in de
toeristische regio Scheldeland.
Wel 5 rivieren doorsnijden het
landschap. Voeg daarbij nog de
uitgestrekte waterpartijen van de
voormalige kleiputten en de vijvers
van verschillende natuurgebieden
en je weet dat de streek een echt
‘waterland’ is.

Een uitstap in de Rupelstreek zit vol
aangename contrasten. Je kan er
volop genieten van de natuur op de
Rupel- en Scheldedijken, wandelen
en fietsen langs rustige paadjes,
musea en monumenten ontdekken,
gastronomisch tafelen... Daarnaast zorgde
zeven eeuwen kleiontginning voor een
uniek landschap, panoramische
vergezichten en oude industriële sites,
die je bijna honderd jaar terug in de tijd
katapulteren. Zo wordt de Rupelstreek
wel eens de schatkamer van de
industriële archeologie genoemd.
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Het Hombeeks Plateau strekt
zich, ten westen van Mechelen, uit
over de deelgemeenten Hombeek,
Leest en Heffen. De Zenne meandert
er prachtig door het landschap
en haar ‘groene vallei’ speelt de
hoofdrol in de recreatie tussen
water en natuur waarvoor dit gebied
zo bekend staat. In deze groene
rand wonen en werken tientallen
land- en tuinbouwers. Het is dan
ook de uitgelezen plek om het
Mechelse platteland te beleven en
te genieten van de prachtige open
landschappen.

Abdij met
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tegelmuseum
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Van geschonden
naar schoon landschap
Zeven eeuwen kleiontginning zorgen in
de Rupelstreek voor een uniek landschap:
met panoramische vergezichten en oude
industriële sites, waarvan sommige tot
bijzonder waardevolle natuurgebieden
zijn uitgegroeid.

De kleiputten tussen de dorpskernen van Reet,
Rumst en Terhagen en op de grens met Boom
zullen op termijn uitgroeien tot het grootste
natuur- en stiltegebied in onze streek.
Je vindt hier de verrassende combinatie
tussen een actief kleiontginningsgebied en
natuurontwikkeling.

Het natuurgebied Walenhoek in Niel is
ongetwijfeld één van de paradepaardjes
van het natuurbehoud in de Rupelstreek.
Het gebied is gedeeltelijk toegankelijk voor
wandelaars via het knooppuntennetwerk
‘Rivierenland’. Natuurpunt Rupelstreek
organiseert regelmatig geleide wandelingen
en activiteiten voor kinderen. In hun
bezoekerscentrum ‘Natuur.huis
De Paardenstal’ vind je, naast informatie over
het natuurreservaat, ook een tentoonstelling
over de geschiedenis van de streek.
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Het Zennegat, een gecontroleerd
overstromingsgebied, is de plaats
waar de Zenne en het kanaal
Leuven-Dijle in de Dijle vloeien,
die op haar beurt enkele honderden
meters verder samen met de Nete
uitmondt in de Rupel.
De kracht van de natuur en het water
bezorgen het landschap een uniek
karakter.

Vlakbij het Zennegat ligt een
merkwaardig rivierlandschap, waar
zich drie natuurgebieden bevinden:
het Thiebroekbos, Den Battelaer
en het nieuwe overstromingsgebied
Zennegat. Het zijn gebieden
met een grote ecologische, maar
ook cultuurhistorische waarde.
Het waterrijke natuurgebied
‘Den Battelaer’ is een echt vogelparadijs! Er werden al meer
dan honderd soorten waargenomen.
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Fietsen
Langs Zenne, Dijle, Nete, Rupel en Schelde liggen tientallen kilometers
verharde dijken en jaagpaden: een absolute droom voor fietsers.
Op en rond deze dijken werden meer dan 200 kilometer fietstrajecten uitgezet.
Het is er veilig en rustig, geen voorbijrazende auto’s maar puur ontspannen
rondfietsen langs adembenemende landschappen.

Je kan bewegwijzerde thema-fietsroutes,
zoals de Baksteenroute, Oeverhoppen
of de fietstocht Rondje Mechelen-Boom
volgen die vooraf werden uitgestippeld.
Evengoed kan je je eigen route uitstippelen
via het fietsknooppuntenwerk ‘Scheldeland’.
Kaarten en brochures kunnen besteld
worden via info@toerismerupelstreek.be

Wat fietsen in onze regio nog
prettiger maakt, zijn de veren
die je gratis van de ene naar
de andere oever brengen in
een mum van tijd.
Maak gebruik van de talloze
fietsbruggen waaronder die aan
het Drierivierenpunt in Rumst
die veruit het populairst is.
DeWaterbus brengt jou en je
fiets van Antwerpen naar de
Rupelstreek.

TIP!
Een fietstocht langs het fascinerende
verleden van de Rupelstreek en zijn mooie
natuurschoon onder leiding van een gids
boek je via Toerisme Rupelstreek.
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RONDJE LEEST- HOMBEEK
FIETSLUS - 37,8 KM

TIP!
Fietsvakantie in Vlaanderen.
9 icoonfietsroutes doorkruisen
Vlaanderen.
De Kunststedenroute brengt
je langs eeuwen Vlaamse
geschiedenis. Fiets je liever langs
de waterlopen, kies dan voor de
Schelderoute.
www.vlaanderenmetdefiets.be

De Velodroom
Laat je onderdompelen in onze rijke
wielergeschiedenis en het verhaal
achter onze Boomse Velodroombouwers!
Breng een bezoek aan het grootste
wielermuseum van de Provincie
Antwerpen en ontdek hier alles over
de Flandriens van vroeger en nu.

Praktisch
Hoek 129, 2850 Boom
Openingsuren: www.develodroom.be
Tarief: € 2 pp
Groepsbezoek met gids - Duur: 1 uur
Prijs: € 40 + € 2 pp (max. 20 pers)
Reservering: via Toerisme Rupelstreek
TIP!
Sluit de dag af in het uniek wielercafé,
De Musette.
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BLIKVANGERS

de arctische wateren van Canada, Groenland, Noorwegen
en Rusland leeft. Op de gevel van het paviljoentje aan de
strekdam van het Noordelijk Eiland kan je een prachtige,
tekening van een narwal spotten. ‘De Narwal van Wintam’,
gemaakt door de Antwerpse straatartiest DZIA, is een mooie
herinnering aan een opmerkelijke vondst. De infoborden
brengen het verhaal van de terugkeer van de vissen, van de
grijze en gewone zeehonden en van de bruinvis in de Schelde
en de Rupel. Op het dakterras kan je een maquette bekijken
van het verdwenen fort Sint-Margriet, dat in de aanvaargeul
van de Zeesluis lag.

bouwen. Misschien spot je wel de slechtvalken bij de
nestkast die torenhoog in een hoogspanningsmast staat. Zij
hebben ongetwijfeld het meest indrukwekkende zicht op de
Rupelmonding en de Schelde!

Wandelen in het groen
3

1

Noordelijk Eiland

Toen de nieuwe Zeesluis werd aangelegd, ontstond
er een nieuw eiland dat vandaag een gevarieerde mix van
natuurschoon herbergt. Het Noordelijk Eiland ligt tussen de
oude en de nieuwe loop van het Zeekanaal en de Rupel.
Het is een paradijs voor water- en andere vogels, vol slikken,
zoetwaterpoelen, zandduinen en grasland. Je spot hier
ongetwijfeld reigers, kluten, krakeenden, bergeenden,
pijlstaarten en visdiefjes. Breng je verrekijker dus maar
mee! De vogelkijkhut is de gedroomde uitvalsbasis voor
vogelliefhebbers en natuurfans. Van hieruit heb je een
magnifiek zicht op broedende, pleisterende en doortrekkende
watervogels.

Zeesluis Wintam

De waterweg is een wonderbaarlijke en veelzijdige wereld,
vol beweging. Om de getijwerking op de Rupel te vermijden,
om een continue doorvaart te verzekeren en om de capaciteit
van het Zeekanaal te vergroten werd in 1997 de monding van
het kanaal verlegd naar deze Zeesluis. De kleinere, oude en
ontmantelde sluis ligt aan de andere kant van het Noordelijk
Eiland. Ze is volledig dichtgeslibd en vormt de verbinding met
het Zuidelijk Eiland. In totaal zijn er nu nog twee sluizen op het
Zeekanaal.
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Veerdienst Schelle-Wintam

Het hele jaar door brengen de veerdiensten je zorgeloos en
GRATIS van de ene naar de andere oever. Ze worden uitgebaat,
in opdracht van de Vlaamse Overheid, door zelfstandige
veermannen. De veren zijn belangrijke schakels voor het fietsen wandeltoerisme langs Schelde en Rupel en zorgen voor
een aangename afwisseling tijdens een tocht langs de rivieren.
In de Rupelstreek kan je het veer nemen in Boom, Schelle en
Hemiksem. In Klein-Brabant kan je het veer nemen in Weert,
Mariekerke, Wintam en Sint-Amands.

Laarkapel

De beschermde kapel van OnzeLieve-Vrouw van Smarten, beter
gekend als de Laarkapel, is een
bekend bedevaartsoord. In
haar huidige vorm dateert ze uit
de 17de eeuw. Recent werden
de neogotische, decoratieve
muurschilderingen, die dateren
van begin 20ste eeuw opnieuw
blootgelegd. Het oorspronkelijke
Mariabeeld zou tijdens de Tweede
Wereldoorlog overgebracht zijn naar
de kerk in Hingene. De rondgang aan
de buitenkant stelt de zeven smarten van Maria voor. Tot in 1831
was de kapel privébezit van de eigenaren van het naburige kasteel
het Laarhof of het vroegere Hagelsteen. Het standbeeld vóór de
Laarkapel draagt de naam ‘de Brigand’ of ‘voor Outer en Heerd’
en is een ontwerp van de Schelse kunstenaar Roger Pintens jr.

De Rupelstreek en het Hombeeks
Plateau vormen de ideale omgeving
voor rustgevende en interessante
wandeltochten. Je combineert er
de kilometerslange dijken langs de
rivieren, met de bochtige paadjes in
de natuurdomeinen van de voormalige
kleiputten en gezellige dorpskernen.
4
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De Narwal van Wintam

In april 2016 werd aan de Rupelmonding in Wintam
het kadaver van een narwal gevonden. Het was de eerste
stranding ooit in België van een zeezoogdier dat normaal in

WAN D E L ROU T E
Vanaf 14 km

Oudbroek- Schellandpolder

De Oudbroekpolder en de Schellandpolder liggen op een
steenworp van waar de Rupel, het Zeekanaal en de Schelde
elkaar ontmoeten. Hier in Hingene (Bornem), waar Rupelmonde
aan de overkant van de stroom ligt te schitteren, worden twee
nieuwe overstromingsgebieden gecreëerd.
De enkele malen per jaar dat het Scheldewater uit z’n bekken
stroomt door stormtij, vindt het hier een veilige uitweg.
Zo blijven de achterliggende woonkernen beschermd
tegen mogelijke overstromingen. Deze werken kaderen
in het Sigmaplan, dat langs de volledige Scheldeoevers
opvangbekkens voor water creëert en zo het land vrijwaart
van ernstige overstromingen en wateroverlast.
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Interescaut

De elektriciteitscentrale Interescaut zorgde tussen 1930 en
2000 voor een belangrijk deel van onze energieproductie. In
het jaar 2000 ging het licht uit op ‘den Escaut’. Vandaag blijven
de turbinehal en het pomphuis nog over. Naast de fabriek werd
een woonwijk gebouwd voor directie en kaderpersoneel van de
centrale. De herbestemming van de site wordt momenteel door
de provincie Antwerpen uitgetekend.
Kijk hier nu uit voor één van de grootste koloniën huiszwaluwen
van de streek. Vanaf april keren ze terug uit Afrika, waarna
ze in de dakgoten en hoeken van de ramen hun nesten
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Maaienhoek

De vallei van de Maeyebeek is een ecologisch waardevol
landbouwgebied dat een belangrijke rol vervult als
waterbergingsgebied. Het oude polderlandschap rond
de Maeyebeek, de Wullebeek en de Vliet oogt, hoewel
niet beschermd, sterk authentiek. De toren van de SintBernardusabdij in Hemiksem, de opvallende scheve toren van
de kerk van Schelle en het silhouet van de oude fabriekshal
benadrukken de schaal van deze vallei in het mondingsgebied
van de Rupel.

Rondom sluis en veer
wandelen tussen water en groen

Aan de hand van wandelknooppunten stippel
je gemakkelijk zelf een parcours uit van de
gewenste afstand. Met het wandelnetwerk
‘Rivierenland’ is de Rupelstreek en het
Hombeeks Plateau gemakkelijk toegankelijk
voor wandelliefhebbers.
De bijbehorende wandelkaart kan besteld
worden via info@toerismerupelstreek.be

Wandelingen met karakter
Wil je een vooraf uitgestippelde wandelroute
volgen? Je vindt in elke gemeente van onze
streek leuke themawandelingen.
Download de brochures gratis via
www.toerismerupelstreek.be of
bestel ze via info@toerismerupelstreek.be
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NEN NIELSE
OEMWEG

GROENE LONGEN
WANDELING IN
BOOM

20160901_groenelongen_def.indd 1

Streekverkenning
Onze gediplomeerde
Scheldelandgidsen nemen je met veel
plezier op sleeptouw door de streek.
Verken je de Rupelstreek graag
te voet? Dan hebben we voor jou
verschillende begeleide wandelingen
in petto. Vraag naar de verschillende
mogelijkheden en boek je gids via
info@toerismerupelstreek.be

KANDIDAAT

STEENBAKKERSTUNNELS
HERONTDEKT

KLEIBROODROUTE

KUNSTBELEVING
TUSSEN KLEI EN NATUUR

TUNNELROUTE

WANDELBROCHURE

WANDELBROCHURE

WANDELBROCHURE

1/09/2016 14:48:14

TIP!
De gemeente Rumst telt talrijke mooie en
fotogenieke plekjes. Wil je deze zelf ontdekken
en vastleggen op de gevoelige plaat?
Dan is de #instarumst route een aanrader!

Praktisch
Duur: 2 uur - Prijs: € 70
Max. 25 personen per gids
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Streekverkenning
Busrondrit
Regen of zonneschijn, bij een busrondrit pik je de
gids op en geniet je in alle rust van de prachtige
plekjes die de Rupelstreek te bieden heeft.
Praktisch
Duur: 2 uur - Prijs: € 70 of 3 uur - € 100
(vervoer niet inbegrepen)
TIP!
Breid je rondrit uit met een bezoek
aan een museum of bedrijf! Voor meer
informatie zie op pagina 14 t.e.m. 21.

Toeristentram
Traag genieten van het landschap en de
bezienswaardigheden kan vanuit een
toeristentram. Het gevolgde parcours wordt
telkens in overleg met en op maat van de
groep bepaald. De toeristentram is uitermate
geschikt voor groepen met rolstoelgebruikers.
Praktisch
Capaciteit: 55 pers. of 45 pers.
en 8 standaard rolstoelen
Huurprijs tram: € 455
Vergoeding gids: € 100
Duur: 3 uur

Boottochten
Rederijen zoals Riverstar, Rivertours
of Greenstarline plannen regelmatig
boottochten waar je individueel of met
een groep aan kan deelnemen. Kijk op
hun de website voor meer informatie.
TIP!
Wil je in besloten gezelschap een
boottocht maken? Terwijl je geniet van
een hapje en een drankje bewonder je
de Rupelstreek vanop het water. Vraag
je offerte voor het afhuren van een
schip aan via Toerisme Rupelstreek.
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Rupelstreek vanuit de lucht
Laat je zintuigen tintelen en beleef
een fantastische ervaring
in een luchtballon of een vliegtuigje!

Kies je voor de luchtballon dan stijg
je op nabij de sporthal van Niel. Een
professionele piloot legt uit hoe een
luchtballon precies werkt. Nadien mag
je hem helpen bij het klaarmaken van
de ballon. Geniet van een uniek zicht
op de Rupel en de vele natuurgebieden
en bezienswaardigheden die de streek
telt. De traditionele champagnedoop
na de vlucht maakt deze ervaring
onvergetelijk! Laat je verrassen
door het groene karakter van onze
waterrijke streek en geniet van een
uniek zicht op de Rupel.
Praktisch
Wanneer: op afspraak
Duur: 60 min
Tarief: € 139 pp
Reservering: via Toerisme Rupelstreek

Vlieg mee met het Piper Warriorvliegtuig! Het unieke landschap van
de Rupelstreek werd in de loop der
eeuwen geboetseerd door kleiwinning
en de fabricage van bakstenen,
dakpannen en tegels. Vanuit de lucht
zie je daar duidelijk de sporen nog van
terug. Je vertrekt in Deurne en volgt
de loop van de Rupel van bij haar
ontstaan aan het Drierivierenpunt
in Rumst tot aan de monding in de
Schelde. Daarna vlieg je door naar
Antwerpen en het havengebied.
Nadien kun je een deel van de vlucht
herbekijken via het 360° filmpje!
Praktisch
Wanneer: op afspraak
Duur: 45 min
Tarief: € 255 voor het hele gezelschap
(max. 3 pers)
Reservering: via Toerisme Rupelstreek

TIP!
Bestel een cadeaubon voor
een ballonvaart of vlucht!
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Erfgoed en musea

Heemmuseum Bystervelt
Peperstraat 48, Schelle
Het museum stelt verschillende voorwerpen
tentoon die door de plaatselijke bevolking
werden geschonken. Men vindt er het
winkeltje van Trees Bazaar, een klaslokaal
van juist voor de Tweede Wereldoorlog en
een typisch cafeetje.

Groepsbezoek
Wanneer: alle dagen mits reservering
Duur: 1 uur - Tarief: € 2 pp
Reservering: via Toerisme Rupelstreek
Individueel bezoek
Van april tot augustus, telkens
de laatste zondag van de maand
van 14 tot 17 uur

Steenbakkerijmuseum ’t Geleeg
Noeveren 196, Boom
Een bezoek aan voormalige
steenbakkerij Frateur toont hoe
handsteen en pannen vroeger
gemaakt, gedroogd en gebakken
werden, zowel met de hand als later
machinaal. Een wandeling door de
droogloodsen brengt je bij de klampen de ringoven en enkele typische
werkmanswoningen. Je krijgt als
afsluiter nog een panoramisch zicht
op het terrein van de steenbakkerij
en het typische landschap van de
Rupelstreek.
Groepsbezoek
Wanneer: alle dagen mits reservering
Duur: 2 uur
Tarief: € 7 pp + € 60 vergoeding gids
(met een minimum van € 110)
Schoolgroepen: € 3 pp + gids
(max. 25 personen/gids)
Reservering: via Toerisme Rupelstreek

TIP!
Sluit je museumbezoek af met een
interessante wandeling door het
steenbakkersgehucht Noeveren.
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Duvelmuseum
Wullebeekstraat 11, Schelle
Jef Smits toont je graag zijn eigen
verzameling Duvel-items die in
een museum bij hem thuis werden
ondergebracht.
Laat je verrassen door de ontelbare
glazen, flesjes, etiketten, bierviltjes,
reclame, gadgets… In totaal goed voor
meer dan 1600 artikelen.
Ga je graag eens kijken?
Neem dan contact op via
duvelmuseum@gmail.com

TIP!
Aanvullend kan het Booms Glas of
een begeleide wandeling door het
beschermd dorpsgezicht Noeveren
aan de rondleiding toegevoegd
worden.

Bezoekerscentrum Brik Boom
Noeveren 67, Boom
Ecomuseum en Archief van de Boomse
Baksteen (Emabb) wordt Brik Boom.
Vanaf september 2022 zit de site in een
nieuw kleedje, maar ondertussen blijven
we open voor bezoekers.
Je maakt hier kennis met het
baksteenverleden van de Rupelstreek.
Ontdek het hele proces van klei tot
eindproduct, waarbij het arbeidersgezin
en de sociale context centraal staan.
De pas gerestaureerde ringoven met
schoorsteen en schrijnwerkerij, maar
ook de arbeidershuisjes vormen een
authentiek kader waarin het verhaal tot
zijn recht komt. Het bezoek ter plaatse
levert een boeiend geheel op.
Groepsbezoek
Wanneer: alle dagen mits reservering
Duur: 1.5 uur
Tarief: € 6 pp + € 40 vergoeding gids
(met een minimum van € 90)
(max. 20 personen/gids)
Schoolgroepen: € 3 pp + gids
Reservering: via Toerisme Rupelstreek
en info@emabb.be
Individueel bezoek
Van april t.e.m. oktober elke zondag
vanaf 14 uur
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Erfgoed en musea

Heemmuseum Heymissen
Nijverheidsstraat, Hemiksem
Het Heemmuseum, in de noordelijke
vleugel van de abdij herbergt
onder andere een maquette van het
abdijcomplex en een grote verzameling
oude gebruiksvoorwerpen.
Individueel bezoek
1e zondag van de maand.
Erfgoeddag, Gilliotmarkt en
Open-Monumentendag.
Telkens van 14 tot 18 uur
Groepsbezoek
Wanneer: dinsdag mits reservering
Duur: 2 uur
Tarief: € 2,5 pp (min. € 60 per groep)
Reservering: via Toerisme Rupelstreek

Groepsbezoek Combi Abdij +
Heemmuseum + Tegelmuseum
Wanneer: dinsdag mits reservering
Duur: 2.5 uur
Tarief: € 2,5 pp (min. € 60 per groep)
Reservering: via Toerisme Rupelstreek
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Sint-Bernardusabdij
Nijverheidsstraat, Hemiksem
De Sint-Bernardusabdij kende
een bewogen geschiedenis:
in de middeleeuwen was ze
een religieus en cultureel
centrum. Later werd ze
bezet, brandde ze af, werd ze
verkocht en fungeerde ze als
gevangenis en legerkazerne.
Het complex herbergt nu o.a. het
heemmuseum Heymissen en het
Gilliot & Roelants Tegelmuseum.
Gilliot & Roelants Tegelmuseum
Nijverheidsstraat, Hemiksem
In de middenvleugel van de abdij krijg
je een beeld van het roemrijke verleden
van de S.A. Manifactures Céramiques
d’Hemixem, Gilliot et Cie. Bewonder hier
indrukwekkende keramiekpanelen en
decoratieve tegels en de indrukwekkende
Pozzo-collectie, die eind 2019 bekroond
werd tot laureaat van de provinciale
erfgoedprijs.
Individueel bezoek
Jan-april en okt-dec:
1ste zondag van de maand
Mei-juni: elke zondag
Juli-sept: woensdag tot zondag
Telkens van 14 tot 17 uur.
Erfgoeddag, Gilliotmarkt en Open
Monumentendag van 10 tot 17 uur
Groepsbezoek
Wanneer: alle dagen mits reservering
Duur: 1 à 2 uur
Tarief: € 2,5 pp (min. € 60 per groep)
Reservering: via Toerisme Rupelstreek

Museum Rupelklei
Uitbreidingstraat 33, Rumst
In het museum Rupelklei wordt
de wereld van de handsteen in
beeld gebracht aan de hand van
wandtekeningen en levensechte
poppen. In de prehistoriezaal ontdek je
meer over het ontstaan van de kleilagen
en staan talrijke fossielen tentoongesteld.
Groepsbezoek
Wanneer: alle dagen mits reservering
Duur: 1.30 uur
Tarief: € 2 pp + € 25 vergoeding gids
(max. 25 personen/gids)
Reservering: via Toerisme Rupelstreek
Individueel bezoek
van 1 mei tot 30 september elke
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Watertoren, Rumstsestraat, Rumst
Deze watertoren is uitgebouwd tot een
educatieve en informatieve toeristische
inkompoort. Op de uitkijktoren kan je
genieten van een prachtig panoramisch
zicht over de streek en de nog actieve
kleiwinning van steenbakkerij Wienerberger.
Groepsbezoek
Wanneer: alle dagen mits reservering
Duur: 1 uur
Tarief: € 70 vergoeding gids
(max. 25 personen/gids)
Reservering: via Toerisme Rupelstreek
Individueel bezoek
Uitkijkpunt vrij toegankelijk,
openingsuren te raadplegen op
www.rumst.be/watertoren

TIP! Schatkist van mijn verleden
Museum Rupelklei en Heemmuseum ‘Heymissen’ pakken
uit met dementievriendelijke rondleidingen door speciaal
opgeleide gidsen.
Door te focussen op visuele ervaringen, door te werken
met smaken en geuren, wordt het geheugen aangesproken
en worden herinneringen naar boven gehaald. Herbeleven
staat dan ook centraal bij deze interactieve musea.
Praktisch
De rondleiding is geschikt voor kleine groepen
(max. 15 pers) - prijs op aanvraag.
Heemmuseum Heymissen enkel op dinsdag.

Weetje!
Combineer een bezoek
aan de Watertoren
met een wandeling
door de kleiputten of
een bezoek aan het
Museum Rupelklei.
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Steenbakkerij Wienerberger
Nieuwstraat 44, Rumst
Hier krijg je de kans om het moderne,
geautomatiseerde baksteenproces
van dichtbij mee te maken. Het bezoek
omvat een rondleiding doorheen de
werkende fabriek. Het achtergelegen
actieve kleiontginningsgebied kan
mits goede weersomstandigheden en
veiligheidsvoorschriften ook bezocht
worden.
Groepsbezoek
Wanneer: alle dagen behalve donderdag
Duur: 2 uur fabrieksbezoek,
3 uur incl. kleiontginningsgebied
Tarief: € 70 vergoeding gids (2 uur)
(max. 20 personen/gids)
Reservering: via Toerisme Rupelstreek

TIP!
Combineer een bezoek
aan de Watertoren met
een bedrijfsbezoek aan
Wienerberger of een bezoek
aan museum Rupelklei.
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Smidse Guy de Bruyne
Matenstraat 76, Niel
Het ambacht van smid is met uitsterven
bedreigd. De tijd dat ieder dorp zijn smid
had is verleden tijd. In de Rupelstreek
kan je er nog één aan het werk zien.
In zijn smidse vertelt Guy de Bruyne
uitgebreid over deze fascinerende
ambacht. Daarbij demonstreert hij
hoe gloeiend staal wordt omgevormd
tot een gebruiksvoorwerp of een
gesmeed kunststuk.
Wil je kennis maken met een voor velen
compleet onbekende wereld dan is dat
mogelijk bij de Nielse smidse.
Groepsbezoek
Wanneer: Alle dagen op afspraak,
niet in de winter en niet op zondag.
Duur: 2 à 3 uur
Tarief: € 155 per groep
(max. 40 personen)
Reservering:
debruyne.constructies@telenet.be

Hertenfarm Parcoplus
Grote Heide 31, Leest
Onder begeleiding van de hertenboer
krijg je uitleg over het reilen en zeilen
op de boerderij. De hertenboer
biedt in samenwerking met
een traiteur desgewenst een
degustatie van hertenvlees
aan.
Groepsbezoek
Wanneer: alle dagen
Duur: 2.30 uur
Tarief: € 10 pp (min. 12 personen)
Reservering: via Toerisme Rupelstreek
Individueel bezoek
elke 1ste zondag van april tot oktober
om 14 uur, op afspraak

STRinGstruments WorXhop
Rumstsestraat 78, Rumst
STRinGstruments WorXhop is een
atelier waar luthiers terecht kunnen
om hun eigen instrumenten te bouwen.
Daarnaast kan je ook deelnemen aan
workshops en is er een jaarlijkse
Open atelier dag.
Op dezelfde locatie kan je
een bezoek brengen aan naaiatelier
‘Couture Kornelia’.

WorXhop reserveren
Wanneer: alle dagen op afspraak,
niet op maandagnamiddag en
woensdag
Duur: ongeveer 3 uur
Tarief: € 100 per groep
(max. 15 personen)
Reservering:
bonnaerens_lieven@skynet.be

TIP!
Combineer een bezoek aan de
hertenfarm met een bezoek aan
de Stad Mechelen. Kijk op
www.visit.mechelen.be voor het
aanbod in hun stad.
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Brouwerij Ganzenhof
Steenwinkelstraat 377, Schelle
Brouwerij Ganzenhof is gegroeid uit
passie, met liefde op smaak gebracht, en
wil met trots zijn kleine bijdrage leveren
aan de rijke traditie van het Belgisch bier.

Bezoek brouwerij en degustatie
Bezoek brouwerij + degustatie
5 bieren: € 13 pp
Info en reservatie:
via Toerisme Rupelstreek
Proeven in het cafeetje
met gezellige veranda
Woensdag en vrijdag 19 - 23 uur
(niet in de winter)
zaterdag 13 - 23 uur
zondag 13 - 22 uur
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Brouwerij De Klem
Galileilaan 90 (UNIT A5), Niel
Brouwerij De Klem is een ambachtelijke
dorpsbrouwerij met een ruim aanbod
aan niet-alledaagse bieren.
In 2016 bracht Brouwerij De Klem
haar eerste bier, Hellegat Blond, op de
markt. Daarna zijn er nog velen gevolgd.
Geregeld zetten ze hun deuren open om
iedere geïnteresseerde in te wijden in het
reilen en zeilen van de dorpsbrouwerij …
uiteraard met de nodige degustaties en
animaties.

Degustatie & uitleg bierbrouwen
Bezoek brouwerij + degustatie
4 bieren: € 8 pp
Info en reservatie:
via Toerisme Rupelstreek
Proeven in De Klem Bar
Raadpleeg www.brouwerijdeklem.be

Brouwerij Het Anker,
Guido Gezellestraat 49, Mechelen
Bezoek een van de oudste brouwerijen
van België (1471), gelegen in hartje
historisch Mechelen, het Groot Begijnhof.
Ervaar hoe oud en nieuw harmonieus
geïntegreerd worden in een authentiek
en historisch kader en aanschouw de
rijpingsmagazijnen van Gouden Carolus
Single Malt, een unieke Belgische
brouwerijwhisky.
Info en boekingen
www.hetanker.be
Frui Vita
Karel De Backerstraat 66, Hemiksem
Frui Vita betekent ‘geniet van het leven’.
Bij een bierproeverij kan je hier een
assortiment aan heerlijke, vaak originele
streekbieren ontdekken. Je leert hoe je
moet proeven en krijgt wat geschiedenis
van het product.

Melkschapenboerderij &
Wolbewerkings- en weefatelier
’s Herenbaan 23, Reet
Je krijgt een rondleiding in de stallen
met de ooien en hun lammeren en
in de melkkamer. Je brengt ook een
bezoek aan de alpaca’s. Daarna kom
je meer te weten over het spinnen,
kaarden, verven en weven van
kleding, dekens, gordijnen en tapijten.
Afsluiten doe je met een degustatie van
huisgemaakte kazen en een kop koffie
met gebak van schapenkwark.
Groepsbezoek
Wanneer: van 15/3 tot 15/5
Duur: 2.5 uur
Tarief: € 9 pp (kinderen - 12 jaar € 4,5)
inclusief degustatie van huisgemaakte
kazen + koffie en gebak van
schapenkwark of een ijsje van
schapenmelk voor kinderen
(min. 10 – max. 25 deelnemers)
Reservatie: via Toerisme Rupelstreek

Degustatie & uitleg hoe proeven
Wanneer: alle dagen ook op locatie
Duur: 2 uur
Tarief: 6 bieren € 17 pp
(min. 4 - max. 15 personen)
Info en reservatie:
via Toerisme Rupelstreek
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Tips voor kids
Blote-voeten-leer-pad
Op blote voeten lopen is een speciale ervaring voor jong en oud.
Geef je voeten de vrijheid in volle natuur en ga back to basics:
voel de prikkels van gras, stenen, hout, leem, modder, water e.a.
Het blote-voeten-leer-pad in ‘Het Laatste Huis’ is vooral geschikt
voor kinderen. Op een speelse manier leren ze over dieren,
planten en bomen die ze op hun tocht tegenkomen.
Langs het parcours is er nog meer te beleven,
zoals het proeven van vruchten, verhalen
luisteren en er is een heuse boomhut.
Praktisch
Adres: Poreistraat 4, Hombeek
Uren: elke dag van de week
mits afspraak
Prijs: € 3 pp - min. 10 kinderen
T: 015 41 66 06
E: theoslachmuylders@hotmail.com

Bucketlist
Jules en Aïsha dagen alle kinderen uit
om op een speelse en laagdrempelige
manier de Rupelstreek te ontdekken.
Met wel 10 leuke to do’s zal je je tijdens
het weekend of vakantie niet snel
vervelen! Zo worden kids uitgedaagd
om street art te spotten, de overzet te
nemen, een museum te bezoeken… Vijf
of meer to do’s afgecheckt? Dan wacht
er een verrassing in het infokantoor van
Toerisme Rupelstreek!

Download je bucketlist via
www.toerismerupelstreek.be
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Kinderlussen ‘Samen op pad’
Ontdek op deze kaart de leukste
tochten voor kinderen en laat je
inspireren tot uitstapjes in en rond
Mechelen! Wil je stappen of trappen?
Maak je liever een avontuurlijke of
een educatieve tocht? Laat je gidsen
door een digitale app of trek erop
uit met een schattenkaart. Elke
wandeling heeft een wandelvriendje,
die neemt je bij de hand om zijn
domein te verkennen.
Praktisch
www.rlrl.be/samen-op-pad/

Een put vol pit!
Een middagje vrij?
Trek er op uit naar Provinciaal
Recreatiedomein De Schorre!
Je kan er oa. minigolfen en waterfietsen.
Groot of klein, hier is voor ieder
wat wils!

Watje het waterratje
Weet je tijdens een natuurwandeling vaak
niet goed wat je zoal kan doen of vertellen?
Watje, het waterratje, leidt jullie met plezier
rond in zijn prachtige biotoop de Walenhoek in Niel.
Een wandeling van 4 km met opdrachtjes, vraagjes,
spelletjes, waarnemingen, fotoboekjes, ...

Natuur.huis De Paardenstal - Boomsestraat 221, 2845 Niel
- 1 mei t/m 30 september, elke zaterdag en zondag, open van 14u tot 18u
- 1 oktober t/m 30 april, elke eerste zondag van de maand, open van 13u tot 17u
- Ook te ontlenen in de bib van Hemiksem en Schelle
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Provinciaal Recreatiedomein De Schorre
Vroeger was De Schorre een kleiput maar nu is het
een recreatiedomein waar je heerlijk kunt vertoeven.
Kom er ontstressen tijdens een wandeling of
fietstocht, minigolf spelen of waterfietsen en geniet
achteraf in de brasserie van een verdiende pauze.
Kinderen kunnen ravotten in de binnen- en buitenspeeltuin en het barrevoetspad ontdekken.
Ben je avontuurlijk? Dan is de avonturentoren van
Intense met zipline en hoogteparcours echt iets voor jou!
De Schorre is ook een absolute toplocatie voor
evenementen, zoals de Spartacus Run en de
Superprestige. Het muziekfestival Tomorrowland
klinkt uiteraard het bekendst in de oren, maar
ook eigen organisaties zoals Putteke Winter,
Plantendag en Schorremorrie kennen veel succes.
TIP!
De Schorre is met haar unieke locaties
en het moderne congrescentrum de Pitte
de perfecte locatie voor een geslaagd
bedrijfsfeest, event, vergadering of congres!
Ook voor teambuildings en sportdagen ben
je hier aan het juiste adres!
De Schorre ligt in hartje Rupelstreek,
tussen Antwerpen, Mechelen en Brussel,
is vlot bereikbaar en heeft een ruime parking.
De Schorre is dus de perfecte uitvalsbasis
voor een bezoek aan de streek!
Praktisch
Provinciaal Recreatiedomein De Schorre
Schommelei 1 bus 1, 2850 Boom
Onthaal De Schorre: T: 03 880 76 00
E: onthaal@deschorre.be
W: www.deschorre.be
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TIP!
Bezoek zeker One World, een
fiets- en voetgangersbrug van
maar liefst 537 meter lang met
centraal een kunstwerk van
25 meter hoog, die sinds 2014
in De Schorre prijkt.
Kunstenaar Arne Quinze
ontwierp de brug naar aanleiding van de 10e editie van
Tomorrowland. De brug is
opgebouwd uit meer dan
210.000 houten latjes met
boodschappen van mensen
van over de hele wereld.

Barrevoetspad
Trek je schoenen uit en volg het “Barrevoetspad”
door De Schorre in Boom. Dit blotevoetenpad ligt
verscholen in de natuur en is een prikkeling voor
alle zintuigen. Je wandelt over mossen, kleibroden,
modder, zachte kiezels, wol, hooi, noem maar op.
Voor je aan de gratis wandeling begint, kan je je wel
best eerst even aanmelden aan het onthaal, zodat je
de juiste uitleg en een plannetje kan meekrijgen.
Het barrevoetspad wordt onderhouden
van april tot oktober.

De trollen en de magische toren
Alsof er magie en mythologie mee gemoeid was, namen zeven
Scandinavische trollen hun intrek in een ‘Magisch Trollenbos’
in De Schorre. Maar je hoeft niets te vrezen: de reuzen zien
er misschien groot – tussen de vier en achttien meter hoog
- en stoer uit, in het echt zijn ze lief en doen ze geen vlieg
kwaad. Op vraag van Tomorrowland en De Schorre wekte
de Deense kunstenaar Thomas Dambo de trollen tot leven.
Met oude pallets, gerecycleerd hout, afgebroken takken en
omvergevallen bomen, maakt hij de meest wonderlijke creaties
en mythische wezens die over
de hele wereld opduiken.
Ga op trollenjacht en
ontmoet ze alle zeven!
Je kan ook de magische
uitkijktoren beklimmen
om een prachtig zicht te
krijgen over het domein.
Bij mooi weer kan je zelfs
het Atomium zien!
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Onder de wol bij…
HOTEL DOMUS ****
Antwerpsestraat 15
2850 Boom
T: +32 (0)3 440 90 00
E: info@hoteldomus.be
W: www.hoteldomus.be

B&B De Schorre
Kapelstraat 203
2850 Boom
T: +32 (0)465 00 71 68
E: info@bnbdeschorre.be
W: www.bnbdeschorre.be

B&B TLEKKERBEDDEKE
Hoge Vosbergstraat 65B
2840 Rumst
T: +32 (0)498 26 26 84
E: tlekkerbeddeke@telenet.be
W: www.tlekkerbeddeke.be
2 nachten minimum

B&B KLINKAART
Populierenlaan 32
2840 Terhagen (Rumst)
T: +32 (0)474 72 87 92
E: info@klinkaart.be
W: www.klinkaart.be

Bistro en B&B Boekenhof
Rupelstraat 84
2845 Niel
T: +32(0)34599936
E: steljevraag@boekenhof.be
W: www.boekenhof.be
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B&B DE PLUKBOERDERIJ
Steenwinkelstraat 499
2627 Schelle
T: +32 (0)475 65 16 23
E: B&B@plukboerderij.be
W: www.plukboerderij.be

B&B HET KOEKOEKSNEST
Koekoekstraat 64
2627 Schelle
T: +32 (0)477 66 77 73
E: hetkoekoeksnest@telenet.be
W: www.hetkoekoeksnest.be

KOFFIEHUIS & LOGIES
HEERLIJKERWIJS
Nieuwstraat 128
2840 Terhagen (Rumst)
T: + 32 (0)3 844 54 84
E: sabine@heerlijkerwijs.be
W: www.heerlijkerwijs.be

B&B ‘t PLEIN
Gijsbeekstraat 61
2811 Hombeek
T: +32 (0)15 43 11 22
E: tplein1@telenet.be
W: www.tplein.be

Overnachten met je camper
Kom je met je camper naar de Rupelstreek? Fijn!
Op enkele plekken mag je 24 uur gratis verblijven.
Meer info vind je via www.campercontact.com
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Streeklekkers
De Rupelstreek biedt een heel gevarieerd en verrassend aanbod streekproducten.
Ze zijn veelal verbonden met de plaatselijke geschiedenis. Proef zeker van de
jenevers, gins, streekbieren, niet alcoholische dranken, koekjes en hartige hapjes.
Onze streekgerechten kan je in één van
de vele horecazaken proeven. Overheerlijk
is ‘Schep’ met frietjes in het gezelschap van
een streekbiertje. Schep is een stoofpotje van
paardenvlees, volgens een aloud recept
dat van moeder op dochter wordt doorgegeven.
‘Boomse Pannen’ zijn niet enkel een begrip in de
bouwsector, het is ook een lekker eenpansgerecht met aardappelen, roerei en groenten.
Ontdek de minder bekende streekbiertjes
zoals Klinkaert, Reetro, de Time Out bieren,
de bieren van brouwerij De Klem, De Leste,
Ganzenhof, Varenbroek, Number 5,
De Verhuisbrouwerij, …
De Rupeldruppel is een oude graan- of
appeljenever die wordt gestookt als ode
aan de kleistekers die tijdens het zware
werk verwarming en troost zochten in hun
‘druppeltje’. Verpakt in de typische houten
steenvorm is het een ideaal souvenir!
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Het Rupelsteentje is een zanddeegkoekje gevuld met confituur in de vorm
van een handvorm van een baksteen.
Of verkies je de 12 botanicals van
Rupelgin of toch liever niet-alcoholisch
met N’Sane.

Of Honing verzameld door de bijtjes
in de streek en op authentieke wijze
bereid door een lokale imker.
GESCHENKTIP!
Laat door Toerisme Rupelstreek een
streekmand vullen met al dat lekkers.
Smakelijk!

Koken met streekproducten
“Greef, Kok aan huis”, kookt graag
samen met jou de meest overheerlijke
gerechten met onze streekproducten.

Voor meer info en reservatie:
www.kokaanhuisgreef.be

Er zijn verschillende formules mogelijk
voor zowel homecooking als op locatie.
Wil je culinair genieten in een cosy living,
samen zijn op een gezellige avond vol
interactie, dan is deze workshop iets
voor jou!

Receptenboekje Rupel en Zuidrand
op je bord
Sta je zelf graag achter de
kookpotten? Toerisme Rupelstreek en
Streekvereniging Zuidrand trakteren jou
op een receptenboekje boordenvol lekkere
recepten mét streekproducten die beide
regio’s rijk zijn!
In de Rupelstreek gingen lokale chefs aan
de slag met smaakvolle streekbieren en
ambachtelijke producten zoals kaas, ijs
en honing om de heerlijkste receptjes te
ontwikkelen.
Komt het water je al in de mond?
Download het boekje dan via
www.toerismerupelstreek.be
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Toerisme Rupelstreek
Toerisme Rupelstreek is een bovenlokaal toeristisch samenwerkingsverband
dat ontstaan is tussen de gemeenten uit de Rupelstreek (Hemiksem, Schelle,
Niel, Boom en Rumst), en het Hombeeks Plateau (westrand van Mechelen).
Toerisme Rupelstreek vzw staat in voor de bevordering, ontwikkeling en
promotie van toerisme en recreatie in de Rupelstreek. Daarnaast ondersteunt
Toerisme Rupelstreek de visie en de acties van de toeristische regio Scheldeland,
waartoe de cluster behoort.
Samen met de gemeenten, Toerisme Scheldeland, Toerisme Provincie Antwerpen
en onze talrijke andere partners werken we het toeristisch aanbod in onze
cluster optimaal uit en zetten we de Rupelstreek en het Hombeeks Plateau
op de toeristische kaart.
Het centraal infokantoor is gelegen in de Hoogstraat 27 te Boom. Iedereen welkom!

Altijd wat te beleven!
In de Rupelstreek en op het Hombeeks Plateau is er altijd wat te beleven!
Heel het jaar door zijn er feestelijke evenementen waar iedereen welkom is. Uitstapjes,
wandelingen, fietstochten, tentoonstellingen, toneel, muziek, festivals … je vindt het
allemaal in onze streek. Daarnaast verschijnen er tijdens de zomermaanden ook
verschillende leuke pop-up bars waar een fris streekbiertje op jou staat te wachten.
Met Toerisme Rupelstreek organiseren we ook elk jaar verschillende activiteiten.
Kijk zeker eens op onze website www.toerismerupelstreek.be voor het aanbod.
Om op de hoogte
te blijven van het
reilen en zeilen in de
Rupelstreek en het
Hombeeks Plateau
registreer je je op de
digitale nieuwsbrief
of op onze Facebookof Instagrampagina.
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Reserveer je groepsuitstap
Wil je graag een uitstap organiseren met je familie,
bedrijf of voor een vereniging?
Wij helpen je graag bij het samenstellen hiervan,
dit kan à la carte aan de hand van de bezienswaardigheden
en activiteiten in de brochure.
Je kiest volledig vrij volgens je interesse,
het programma en timing.
Voor advies op maat mail of bel je naar:
info@toerismerupelstreek.be
T: +32 (0)3 361 11 06

Praktisch
Je wil graag een uitstap reserveren?
Alle reservaties gebeuren op aanvraag via Toerisme Rupelstreek.
Per dossier wordt € 20 (groep <20 pers) + € 1 voor elke bijkomende persoon
administratiekosten aangerekend.
De prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen bij onze partners.
De prijs op het reservatieformulier is altijd de juiste.
Voor grotere of kleinere groepen dan de vermelde aantallen kunnen
prijsafwijkingen mogelijk zijn.
Stappenplan
Neem minimum 3 weken voor de geplande uitstap contact met ons op.
Wij sturen je een reservatieformulier en na ontvangst van jouw akkoord,
maken wij alle reservaties. Je betaalt een voorschot van 75% van de
vermoedelijke kostprijs. Je laat ons minstens 7 dagen op voorhand weten met
hoeveel personen jullie zullen zijn. Op basis van dit aantal wordt de eindfactuur
opgemaakt. Als je alleen een gids reserveert, betaal je geen voorschot maar
ontvang je meteen de eindfactuur.
Annuleren?
Tot 14 dagen voor de bezoekdatum storten wij u het voorschot terug verminderd
met € 20 dossierkosten. Bij annulering minder dan 14 dagen voor het bezoek,
verlies je het voorschot.
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Toerisme Rupelstreek
Hoogstraat 27, 2850 Boom
T: +32 (0)3 361 11 06
E: info@toerismerupelstreek.be
W: www.toerismerupelstreek.be
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