
TOERISTISCHE 
B R O C H U R E

Dienst Toerisme en Evenementen 
Pastorijstraat 1
2830 Willebroek
T. +32 3 866 90 34
E. toerisme@willebroek.be
W. www.bezoekwillebroek.be

Colofon
Tekst: Mark Van Leuven (Vaartlandstappers) | Dienst Toerisme en Evenementen 
Opmaak: Baeté, drukwerk en reclame
Wandeling: Mark Van Leuven (Vaartlandstappers) |  
Gidsenvereniging Scheldelanders vzw.
Foto’s: Fotoclub Kontrast

Startplaats en parking:
Station Willebroek, Stationsplein 1, 2830 Willebroek

Lengte: 
4 km 

Gegidste wandeling:
Met bezoek aan de Sint-Niklaaskerk 
(alle dagen v.a. 12.00 uur)

Zonder bezoek aan de Sint-Niklaaskerk 
(alle dagen)

Neem hiervoor contact op met de dienst toerisme en 
evenementen van de gemeente Willebroek

WANDELEN LANGS 
WATER EN ERFGOED

Via de E19: 
Antwerpen-Brussel, afrit Mechelen-Noord, richting Willebroek
Via de A12:
Antwerpen-Brussel, afrit richting Willebroek

Leuven - Sint-Niklaas, halte Willebroek
Voor de dienstregeling van deze trein, kijk op www.b-rail.be 

 

Lijn 286 Boom - Mechelen
Lijn 287 Boom - Willebroek - Heindonk - Mechelen
Lijn 258 Boom - Willebroek - Tisselt
Lijn 260 Puurs - Brussel Noord 
Lijn 460 Boom - Brussel Noord 
Lijn 461 Boom - Brussel Noord
Voor de dienstregeling van deze lijnen, kijk op www.delijn.be
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Station van Willebroek 
Aan het startpunt zie je onmiddellijk het station van Willebroek. Het bakstenen 
stationsgebouw werd opgericht in 1913-1914 en was aanvankelijk bestemd 
als telegraafrelais. De telegraaftoren werd echter in 1963 gesloopt. Het in-
terieur, dat net als de buitenkant als eclectisch kan worden beschreven, is 
nog intact. Opmerkelijk is de lokettenhal met de granito-vloer, de bepleisterde 
en beschilderde muren met neoclassicistische stucdecoratie en het houten 
cassettenplafond. Het pand werd beschermd in 1987.

Het Kanaal
Het Zeekanaal Brussel – Schelde behoort tot de oudste kanalen van ons land 
en moest oorspronkelijk de stad Brussel een vlottere handelsroute bieden 
richting Antwerpen en de zee. Na een lange voorgeschiedenis, die begint in 
het midden van de 15de eeuw, startte men in 1550 officieel met de graaf-
werken. Vandaag maakt het Zeekanaal Brussel – Schelde deel uit van de as 
Antwerpen-Brussel-Charleroi.

Louis De Naeyer
Vanop de Groene Laan, aan de overkant van het Kanaal, zie je de restanten 
van papierfabriek De Naeyer (coverfoto). De watertoren, die meteen in het oog 
springt, dateert uit 1903 en werd opgebouwd uit geklonken ijzeren platen. In 
1995 werd hij als monument beschermd. Deze watertoren kan als één van de 
weinige getuigen van een rijke geschiedenis worden beschouwd.
Op 3 december 1860 vroeg Louis De Naeyer aan het gemeentebestuur van 
Willebroek om een papierfabriek te mogen bouwen op een stuk land gelegen 
in de ‘kebbingen’, tegen ‘den oostzydschen vaertdyck’.
De fabriek zou papierdeeg maken met als grondstof stro, dat zou worden aan-
gevoerd per schip uit Nederland via de Willebroekse Vaart. Willebroek was in 
1960 een landelijke gemeente met weinig industrie, buiten een achttal brou-
werijen gerekend. Onder impuls van Louis De Naeyer veranderde Willebroek 
van een landbouwgemeente in een industriegemeente.

Vredesbrug
De, in 1992 als monument geklasseerde, Willebroekse Vredesbrug, ook wel 
de ‘Brug der Zuchten’ genoemd, domineert sinds 1952 het straatbeeld van 
de gemeente. De brug werd gebouwd door een Willebroeks bedrijf dat in de 
volksmond ‘Den IJzeren’ genoemd werd. De naam ‘Vredesbrug’ verwijst naar 
het feit dat de 11th Armoured Division van de Britse troepen in 1944 langs 
deze plaats het kanaal volgde op hun route richting de bevrijding van Antwer-
pen. Vlaamse volkszanger Wannes Van de Velde zong er zelfs het liedje “De 
Brug van Willebroek, monster van ijzer en staal’ over.

Het Volkshuis
Het volkshuis werd ontworpen door de Brusselse architect Fernand  
Brunfaut. De architectuur is modernistisch, gecombineerd met de atmosfeer 
van Art-Deco. 

De Sint-Niklaaskerk
Deze kerk, waarvan de eerste steen werd gelegd in de twaalfde eeuw, past in 
het rijtje van de oudste kerken van ons land en kan met haar blikvanger, de in 
Vlaanderen vrijwel unieke romaanse peperbustoren, als één van de pareltjes 
van Willebroek worden beschouwd.
De Sint-Niklaaskerk van Willebroek kan alle dagen vanaf 12.00 uur worden 
bezocht, individueel of met gids.

Willebroek, Wandelen langs Water en Erfgoed leidt je langs de rijke 
geschiedenis van de gemeente die zich uit in prachtige architectu-
rale pareltjes en restanten van het nautisch-industrieel verleden dat  
Willebroek rijk is. 

WANDELEN LANGS 
WATER EN ERFGOED
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