Opwijk

Gemeenschapscentrum

Opwijk is een landelijke groene Vlaams-Brabantse gemeente, grenzend aan
Oost-Vlaanderen, waar het aangenaam vertoeven is.
Opwijk ligt in de driehoek Dendermonde-Aalst-Brussel.
Opwijk is onderverdeeld in vier parochies, nl. Opwijk centrum (Sint- Paulus),
Mazenzele (Sint-Pieter), Droeshout (Sint-Jozef) en Nijverseel (Onze-Lieve-VrouwMiddelares).
Er zijn tal van fiets- en wandelwegen in Opwijk zelf en een fietsroute tussen
Aalst en Londerzeel.
Leirekensroute loopt voor een groot stuk ook door de gemeente Opwijk.
Een bezoek aan ons Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk is meer dan de
moeite waard.
Opwijk is ook gekend om zijn jaarlijkse Sint-Pauluspaardenprocessie. Deze heeft
steeds plaats einde juni-begin juli. Er komen elk jaar zo’n 15.000 bezoekers naar
deze prachtige processie kijken.
15 augustus heeft telkens de Zomerhappening plaats. Je kan er een kijkje
nemen op de ambachtenmarkt, genieten van straattheater en verschillende
optredens meepikken.

Paddenbroeken

Sint-Pauluskerk

iBezienswaardighedeni
Gemeenschapscentrum
Een bezoek aan ons Gemeenschapscentrum
Hof ten Hemelrijk is meer dan de moeite
waard. Het gemeenschapscentrum is ondergebracht in een voormalige hoeve die door
de gemeente aangekocht en gerenoveerd
werd.
Rond dit gebouw ligt een pas aangelegd
park waar plaats is om een wandelingetje te
maken, te genieten van de natuur, de
kinderen te laten ravotten enz.
Bij de inkom is een zeer mooie speeltuin
voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Kravaalbos
Het Kravaalbos is één van de laatste bossen
die ten noordwesten van Brussel overblijven.
Het is nog een overblijfsel van het vroegere
koolwoud, waartoe ook het Zoniënwoud en
het Hallerbos behoorden. De totale oppervlakte van het Kravaalbos bedraagt ongeveer 80 hectare.
Het hoogste punt van het Kravaalbos ligt op
circa 75 meter boven de zeespiegel, het
laagste punt op circa 35 meter.
Het Kravaalbos is een zwerfbos wat betekent dat de meeste bomen zaadbomen zijn
en dus door hun eigen zaad voortplanten.
Het Kravaalbos is tevens een overwinteringgebied van de buizerd en de ransuil. Bovendien broedt er de voor onze streken zeer

zeldzame fluiter en kan men er in het voorjaar de grote bonte specht horen roffelen.
In de kruidlaag broeden vooral kleine zangvogels zoals fitis en tjiftjaf.
Enkele jaren geleden zijn er zelfs een paar
vossen waargenomen en met een beetje
geluk kan men van op enige afstand de
schimmen van de herten of reeën bewonderen.
Sint-Pauluskerk
Beleef de bewogen geschiedenis van deze
historische kerk: verwoest, geplunderd,
heropgebouwd, vergroot... tot de grote
restauratie van 1979-1982. Stille getuigen
van deze turbulente eeuwen zijn de zerken
die in het hoogkoor en aan de buitengevel
bewaard gebleven zijn. Enkele kunstschatten
hebben alle ontij weten te doorstaan. Zo zal
de kunsthistorisch zeer belangrijke eikenhouten kalvariegroep van ca 1500 zeker je
aandacht trekken
Dries (Mazenzele)
De Dries is eigendom van 28 Gildebroeders
van de Sint-Pietersgilde, een van de oudste
verenigingen van Vlaanderen. Op dit driehoekig plein bevindt zich naast de wip van
deze schuttersgilde ook een bronzen beeld
van de hand van Jos Hens dat de Gildekoning voorstelt.

Dries
(Mazenzele)

iNatuuri

iWandelroutesi

Opwijk telt nog verschillende, vaak kleine
natuurstukjes. Op de overgang tussen het
leemplateau in het zuiden en de zandleemvlakte in het noorden, komt een aaneenschakeling van kleinere bosjes voor (zoals
Dokkene en Trod).
Ook Broevink, één van de brongebieden
van de Brabantse beek, heeft met zijn
talrijke kleine landschapselementen een
grote natuurwaarde. Ruim 220 verschillende
plantensoorten werden er reeds gevonden.
Op de grens met Asse en Aalst ligt het
Kravaalbos, dat meer en meer een natuurgericht beheer krijgt. In het voorjaar kleurt
het bos paars en wit door de boshyacinten
en meiklokjes, en heel wat vogelsoorten
vinden er een thuis.
Het Opwijkse landschap wordt ook gekenmerkt door de groene linten van de beekvalleien, met als uitschieters de Brabantse
beek en de Puttenbeek. Waar deze laatste
onder de spoorweg duikt ligt een prachtige
rietkraag, waar zeldzame vogelsoorten als
kleine karekiet en blauwborst broeden. In
het wachtbekken Heistergem, langs de
grens met Lebbeke en Buggenhout, vinden
tal van watervogels een onderkomen.

Erkende provinciale, uit de
wandelgids ‘29 wandelingen
in de Brabantse Kouters’
Vertrekplaats: GC Hof ten Hemelrijk,
Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk
Droes wandelpad
Lengte: 12 km
Aard van de weg: asfalt, veldwegen en
paden, al dan niet verhard. Minder geschikt
voor kinderwagens en buggy’s.
De wandeling komt langs de Sint- Pauluskerk, De oude pastorie, V.T.B.-rustbank en
hof Guldenboom.
Hestergem wandelpad
Lengte: 9 km (De weg beschreven voor
kinderwagens en rolstoelen is 7 km lang).
Aard van de weg: asfalt, veldwegen en
paden, al dan niet verhard. Er is een alternatieve route voor kinderwagens en rolstoelen voorzien.
Een deel van dit pad loopt langs Leirekensroute.

Bewegwijzering: zeshoekige bordjes
Pieter Paulus Wandelpad
Lengte: 11 km.
Aard van de weg: asfalt, veldwegen en
paden, al dan niet verhard. De wegen zijn
niet geschikt voor kinderwagens en buggy’s.
Bezienswaardigheden: Sint-Pauluskerk, de
oude pastorie, Sint-Pauluskapel, Sint-Jozefkerk, Dries te Mazenzele, Sint-Pieterskerk,
Dokkenebos en Trod Bos, geboortehuis van
Dr. Jan Lindemans.
Andere wandelroutes
Wandelroute doorheen Opwijk
Lengte: 9 km.
Bewegwijzering: beschrijving te verkrijgen bij
de Dienst toerisme
Vertrek: deze wandeling vertrekt aan het
Opwijkse gemeentehuis GAC I, Marktstraat
55, 1745 Opwijk
Deze wandeling gaat vanuit het centrum
van Opwijk over Droeshout richting Mazenzele en terug.

Kapenberg

Dokkene

iFietsroutesi
Droeshout, Puttenbeek

iFiets- en wandelroutesi
Dagwandroute
Lengte: ongeveer 12 km (kleine route) of
19 km (grote route)
Vertrek: Gemeenschapscentrum, Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk
Aard van de weg: asfalt, grindwegen, veldwegen
Langs de route staan 11 infoborden. Het
eerste bord is het startbord, de andere staan
opgesteld bij land- en tuinbouwbedrijven,
een brouwerij en een imkerij.
De naam Dagwandroute verwijst naar het
verleden, toen alle oppervlakten nog uitgedrukt werden in dagwanden en roeden en
het werk verricht werd door boerenpaarden.
Beschrijving: Gratis te verkrijgen bij de
Dienst toerisme

Bewegwijzering: zeshoekige bordjes
Leirekensroute
Lengte: Vertrek Steenhuffel aan het station
van Leireken tot Aalst is ±17 km enkel.
Vertrek: Leirekensroute start in Opwijk vanaf
het Kemmeken (grens met Merchtem)
Voor de inrichting van het wandel- en fietspad behoorde de bedding van Leirekensroute tot spoorlijn 61: Anwerpen-Zuid,
Opwijk, Londerzeel, Aalst.
Op 11.09.1994 werd Leirekensroute officieel
als wandel- en fietspad open gesteld.
Via een kronkelend parcours langsheen de
Broekstraat en de Wallekensweg komt men
aan het station van Opwijk. Vanaf hier loopt
de Leirekensroute als een ‘groene lijn’ door
het Opwijkse landschap.

Andere fietsroutes
Fietsknooppuntennetwerk “Scheldeland”
Lengte: zelf te kiezen.
Bewegwijzering: De kaart fietsknooppuntennetwerk “Scheldeland” is te koop bij de
Dienst toerisme.
Vertrek: Neerveldstraat Opwijk
In onze gemeente kan je twee knooppunten
van het fietsknooppuntennetwerk “Scheldeland” terug vinden.

iGemeentelijke contactinfoi
Dienst toerisme Opwijk
Gemeentehuis, GAC II
Ringlaan 20 – 1745 Opwijk
052 36 51 21
toerisme@opwijk.be – www.opwijk.be
Openingsuren: maandag tot vrijdag van
9.00 uur tot 12.00 uur – dinsdag ook van
18.00 uur tot 20.00 uur

