
Getijden-
molen

Mercatorplein

10 000 stappen 

in Kruibeke

Startplaats aan de 
Getijdenmolen, Nederstraat, 
Rupelmonde.

Niet-bewegwijzerde wandeling van 
3,6 km (5 100 stappen).

De wandeling volgt de Klara 
Erfgoedwandeling, uitgegeven met 
steun van Erfgoed Vlaanderen. Langs 
de route zijn Reinaert en Mercator 
alom vertegenwoordigd. 

De weg is toegankelijk voor rolstoelen 
en kinderwagens behalve de lus rond 
de kasteelwal.
Er is drankgelegenheid onder meer op 
het Mercatorplein en aan de Schelde-
kaai.
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10 000 stappen in Kruibeke
elke 
stap 
telt

Via de kasteelwal gaan we terug naar het brugje, waar we het Mercatoreiland 
verlaten en rechtdoor de Kasteelstraat inwandelen. We nemen vervolgens links de 
Vissersstraat en komen in de schipperswijk ‘Het Schelleke’. 
Aan het einde van de Vissersstraat slaan we rechts de Koningstraat in tot aan de 
Oeverstraat. Hier wandelen we even naar rechts tot aan het Mercatorplein waar we 
naast de kerk ‘Onze-Lieve-Vrouw-Bezoeking’ ook het bronzen standbeeld vinden 

van Mercator, de beroemdste burger van Rupelmonde.
We keren op onze stappen terug en lopen rechtdoor via de 
Oeverstraat en de Gelaagstraat naar de Scheldedijk aan het beeld 
‘Naakte Dame’, dat de Schelde symboliseert. We stappen links 
in de richting van het lichtschip Westhinder en verlaten daar de 
dijk door links (door de rij groene paaltjes) de Veerstalstraat te 
nemen. We volgen de Veerstalstraat tot boven, steken de straat 
over en wandelen rechtdoor een steegje in. Op het graspleintje 
met zitbank blijven we rechts het steegje volgen. Waar het pad 
breder wordt, zijn we in de Lodderdamstraat, waar we links 
afslaan. 
Voorbij het pleintje met de blauwe wereldbol gaan we rechts een 
smalle brandgang in, die ons in de Kloosterstraat brengt. Even 
verderop aan de linkerkant komen we voorbij het voormalige 
14de-eeuwse Sint-Jansgasthuis, waar Mercator in het jaar 1512 
geboren werd. 
Aan het einde van de Kloosterstraat wandelen we rechts de Nieuw-
straat in en net voorbij huisnummer 14 nemen we rechts een aarden 
kerkweggetje. Daarna kruisen we de Veldstraat en wandelen door de 
Olympiastraat rond een voetbalveld. Voorbij de parking stappen we 
rechts de Kouterstraat in. Aan het volgende kruispunt wandelen we 
rechts de G. De Cremerstraat in. Daarna slaan we links de 
Hellingstraat in en volgen dan rechts de Ankerstraat tot in de 
Kasteelstraat. Links van ons zien we de Weg-Omkapel vlakbij de 
Getijdenmolen, het beginpunt van de wandeling. 

We beginnen de wandeling in de Nederstraat 
aan de 16de-eeuwse Getijdenmolen, die nog 
steeds in werking is. We wandelen in de 
richting van de toeristische dienst die onderge-
bracht is in het voormalige brandweerarsenaal. 
Daarna gaan we rechts het brugje over tot op 
het als dorpsgezicht beschermde Mercator-
eiland, dat gedomineerd wordt door de 
Graventoren. 

We wandelen het Mercatoreiland rechts 
verder op en stappen achter de grote 
treurwilg links de Scheldedijk op. Hier 
bevinden we ons op de historische site met 
de herstelde kasteelgracht en de in ere 
herstelde oude scheepshelling van de 
voormalige scheepswerf van Rupelmonde 
(CNR).
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