Kapelle-op-den-Bos
Kapelle-op-den-Bos is een kleine gemeente die zich in het noordwesten van de
provincie Vlaams-Brabant bevindt, grenzend in het noorden en het oosten aan
de provincie Antwerpen. De deelgemeenten zijn Ramsdonk en Nieuwenrode.
Kapelle-centrum wordt in tweeën gedeeld door het zeekanaal Brussel-Schelde,
één van de oudste kanalen in Europa.
De legende van Kapelle-op-den-Bos vertelt dat een verdwaald edelman een
kapel liet bouwen, die later de parochiekerk werd.
Nieuwenrode, de oude pastorie

Ramsdonk, Pastorie
Sint-Niklaaskerk

Ramsdonk, Kasteel van Houtem

Beeldengroep
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Sint-Niklaaskerk
De Sint-Niklaaskerk is een driebeukige
modern-romaanse kerk. Ze werd gebouwd
in 1564 en werd in de loop van de eeuwen
verbouwd. Nadat de kerk door de Duitse
bezetter werd platgebrand kreeg ze in plaats
van een spitstoren een kroon als toren, wat
uniek is in België. De kerk heeft prachtige
gebrandschilderde glasramen met o.a. de
twaalf apostelen.
Locatie: Kapelle-centrum

Volgens het gewestplan is Kapelle-op-denBos karig bedeeld als het over groene ruimten gaat. Potenties naar natuurontwikkeling
toe zijn er vooral langs de zuid- en noordwestgrens van de gemeente. Het Bos van
Aa en het Gravenbos, twee gebieden met
een zeer hoge diversiteit aan dieren en
planten, liggen voor een stuk op het grondgebied van Kapelle-op-den-Bos. De valleien
van de Birrebeek, de Sint-Niklaasbeek en
de Hogelstbeek (Westrode) fungeren als
verbindingsgebieden ('corridors') tussen
grotere groene zones. In deze valleien zal
men de draagkracht voor natuur dan ook zo
hoog mogelijk moeten houden, door het
versterken van de aanwezige kleine landschapselementen, properder beekwater en
het inrichten van de noodzakelijke overstromingsgebieden. In de omgeving van het
Hof van Houtem met de historische dreven
zijn nog heel wat natuurwaarden (potentieel) aanwezig. In de Birrebeekvallei werd
door Natuurpunt vzw in samenwerking met
de gemeente een klein project opgestart
met als doel een natuurrijkere bosomgeving
te creëren.

Kasteel van Houtem
De oprichting van het kasteel van Houtem is
niet met zekerheid geweten maar uit archieven blijkt dat het reeds bestond op het
einde van de XIIe eeuw. In 1180 werd het
kasteel van Houtem bewoond door de ridders van Ramesdonck. De kleindochter van
Pieter Paul Rubens is in dit kasteel overleden
in 1681. Het domein is privé.
Locatie: Ramsdonk, domein van Houtem
tegen A12
Sint-Martinuskerk pastorie van
Ramsdonk
De huidige Sint-Martinuskerk in Ramsdonk
werd gebouwd in 1836 maar het oorspronkelijke kerkgebouw dateert van vóór 1132.
De oude kerk moet wel ongeveer dezelfde
vorm gehad hebben als de huidige. Naast
de kerk bevindt zich de pastorie van Ramsdonk daterend van 1639. Deze pastorie
evenals de ernaast liggende grot en SintMartinuskerk zijn geklasseerd erfgoed.
Pastorie van Nieuwenrode
De pastorie van Nieuwenrode dateert van
omstreeks 1270 en was oorspronkelijk een
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Nieuwenrode, de oude pastorie
nonnenklooster, afgesplitst van de Norbertijnenabdij van Grimbergen. Het klooster
werd aan alle zijden door water omgeven
wat gezien de middeleeuwse context een
noodzaak was. Later werd dit klooster de
pastorie van Nieuwenrode. Momenteel doet
dit gebouw dienst als gemeenschapscentrum “de oude pastorie”.
Beeldengroep
In de winkelstraat van de gemeente, de
Mechelseweg, staat een merkwaardige
beeldengroep in arduin van Soignies. De
beelden werden in 2003 geplaatst op de
plaats waar het voormalige gemeentehuis
stond. Dit prachtige kunstwerk van de
Kapelse kunstenaar Guido Van Causbroeck
stelt 5 Kapellenaren op levensechte grootte
voor.

Bewegwijzering: zeshoekige borden

Erkende provinciale, uit de
wandelgids ‘29 wandelingen
in de Brabantse Kouters’
Nieuwenroods wandelpad
Lengte: 8,5 km
Vertrekplaats: parking kerk Nieuwenrode
Wandeling langs landelijke wegen maar ook
langs het zeekanaal Brussel-Schelde

Andere wandelroutes
Kapels wandelpad
Lengte: 11 km
Vertrekplaats: administratief centrum
Kapelle-op-den-Bos
De wandeling gaat deels door verstedelijkt
gebied in Kapelle-centrum maar ook door
rustig, landelijk gebied in Ramsdonk.

Oxdonk wandelpad
Lengte: 7,5km en kan verlengd worden tot
9,5 km
Vertrekplaats: Oostdijk tegenover Eternit
Rustige wandelwegen maar bij regenweer
zeker stevige stapschoenen vereist. De wandeling passeert aan de zandputten en het
Bos van Aa. Het Bos van Aa is helemaal
geen bos maar een zandwinningsgebied dat
omgevormd is tot natuurgebied.

Bos van AA
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Andere fietsroutes
Fietsknooppuntennetwerk Scheldeland
(€ 5)
Lengte: 530 kilometer
Bewegwijzering: rechthoekige groenwitte
borden met daarop een richtingspijl en het
nummer van het knooppunt waar je naartoe
rijdt.
De nieuwe routekaart garandeert een dagje
fietsen langs charmante steden en dorpen
en schitterende stukjes groen in Antwerpen,
Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

iGemeentelijke contactinfoi
Dienst Toerisme
Administratief Centrum
Marktplein 29
1880 Kapelle-op-den-Bos
015 71 32 71
ria.dewachter@kapelle-op-den-bos.be
www.kapelle-op-den-bos.be
Openingsuren: maandag van 8.30 uur tot
12.00 uur, van 13.00 uur tot 17.00 uur en
van 17.30 uur tot 19.30 uur – dinsdag,
woensdag en donderdag van 8.30 uur tot
12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur –
vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur

