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rijdijk

Verrebroekse dijk

Verrebroek

10 000 stappen 

in Verrebroek

Startplaats aan de 
Sint-Laurentiuskerk, 
Verheyenplein, Verrebroek.

Bewegwijzerde route van 6,5 km 
(9 200 stappen).

De weg is toegankelijk voor rolstoelen 
en kinderwagens.

Drankgelegenheid bij vertrek- en 
eindpunt, niet onderweg.
De wandeling loopt door landelijke 
straten en wegels.
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10 000 stappen in 

Verrebroekelke 
stap 
telt

Op het front van het 18e-eeuws Van Peteghem-orgel zijn nog sporen te zien van het 
wapenschild van de hertog van Arenberg, die de orgelkast aan de kerk schonk.

We nemen de Sint-Laurentiusstraat en gaan voorbij de vroegere pastorij, die in 
2004 beschermd werd als monument. De achtertuin was jarenlang een gesloten tuin 

die deel uitmaakte van de 
imposante pastorij. Nu 
is het een buurtpark met 
een kleuterspeelhoek en 
een zithoek met petanque-
baan.

We wandelen rechts de 
Berkenboomstraat in en 
gaan op het einde recht-
door in een paadje dat we 
tot het einde volgen. We 
slaan linksaf, de Rijk-
straat in en gaan daarna 

rechts de Braakstraat in. Aan het kapelletje nemen we de wegel richting Zwaantje. 
We volgen de bordjes naar rechts en wandelen op het einde naar rechts over de dijk 
de Bralstraat-West in. Via de straat Turfbanken - die we rechts nemen -  bereiken we 
de Kieldrechtsebaan waar we oversteken naar de Sint-Michielsstraat. Aan de straat 
‘Spaans Fort’ gaan we rechtsaf en vervolgens terug rechtsaf, de Priesteragiestraat 
in. We volgen eerst naar links en wandelen daarna rechtdoor het paadje in. Even 
verderop volgen we naar rechts, zodat we opnieuw in de straat ‘Spaans Fort’ ko-
men. Aan het kapelletje gaan we rechtsaf de P. Vergauwenstraat in, die ons voorbij 
ontmoetingscentrum De Verre leidt. Deze vroegere ‘jongensschool’ werd door de 
gemeente Beveren uitgebreid en heringericht tot ontmoetingscentrum, met verschil-
lende zalen voor podiumactiviteiten, tentoonstellingen, kooklessen, vergaderingen, 
vormingen, … Ook de bib vindt hier een onderkomen.
We gaan verder en komen terug aan onze vertrekplaats.

Verrebroek staat bekend als het 
‘Verheyendorp’. De anatoom Philip 
Verheyen, een Vlaams geleerde van 
Europees formaat, werd in dit dorp 
geboren in 1648. In 1710 bezweek 
hij in Leuven aan een hevige 
koorts. Het bronzen borstbeeld op 
het Verheyenplein - waar onze wande-
ling start - werd in 1862 opgericht door de Oudheidkundige Kring van het Land 
van Waas. In de gevel van zijn geboortehuis (hoek Bloempot- en Waterstraat) werd 
een gedenksteen aangebracht. Hij troont eveneens in de gevel van het stadhuis in 
Leuven.

Voor we op stap gaan, bewonderen we eerst nog even de Sint-Laurentiuskerk. Dit 
is een driebeukige kruiskerk die tussen 1400 en 1765 in delen opgebouwd werd. Ze 
werd verschillende keren gerestaureerd en in 1944 beschermd als monument. Het 
koorgestoelte is afkomstig uit het voormalige Wilhelmietenklooster van Beveren. 
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