FIETSEN LANGS ZEVEN WATERLOPEN
in het Mechels Rivierengebied
Vertrek
Bezoekerscentrum – Natuurpunt Mechels Rivierengebied
Muizenhoekstraat 7, 2812 Muizen

Route
64 – 57 – (stuk richting 99 + omschrijving) – 65 –
55 – 51 – 52* – 94 – 92 – 93 – 58 – 64 (35 km)
*uitbreiding mogelijk: 52 – 38 – 52 (10 km)

Bezoekerscentrum - knooppunt 57
Aan de brug over de Dijle, vlakbij het bezoekerscentrum bevindt zich knooppunt 64,
maar je rijdt nu rechts de dijk van de Dijle op richting Mechelen.
Aan je rechterhand zie je de geel geschilderde, historische Hanswijckhoeve.
Verderop fiets je langs het Mechels Broek. In het drassig weidegebied zie je enkele
van de meer dan 50 bomputten die zo karakteristiek zijn voor het gebied.
Natuurpunt beheert in dit voormalig overstromingsgebied van de Dijle meer dan
100 ha natte graslanden met sloten, bomputten, knotwilgen en houtkanten.
Gallowayrunderen grazen de weilanden tot een gevarieerd lappendeken waar
grote en kleine beestjes zich thuis voelen. De bomputten herbergen tal van
waterplanten, waterinsecten en amfibieën. Centraal in het gebied ligt een grote
waterplas, een waar paradijs voor watervogels.

Aan je rechterzijde verschijnt nu de grote waterplas van Provinciaal Sport- en
Recreatiedomein De Nekker. Verderop zie je aan je linkerzijde hoe de Dijle splitst.
De linkertak is de oorspronkelijke loop van de Dijle, die dwars door de binnenstad
van Mechelen gaat. Op de rechtertak staat een stuw: de Omleidingsdijle is honderd
jaar geleden aangelegd om de getijden uit de stad te houden en gaat rechtsom de
stad om zich enkele kilometer verder weer bij de hoofdloop te voegen. Rechts is er
nog steeds de omheining van De Nekker.

Knooppunt 57  (99)
Waar het hek eindigt, neem je de asfaltweg die van de dijk omlaag gaat. Links ligt
dan Utopolis, rechts nog steeds De Nekker. Je rijdt het domein voorlangs en komt
aan verkeerslichten. Steek over en volg het rode fietspad richting kerk Sint-Libertus.
Hier wijk je even af van de knooppuntenroute.
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Je neemt het fietspad naar rechts. Aan de overkant zie je een frituur en de
muurreclame van ‘JD uitlaten’; rechts is een haag met daarachter een open ruimte.
Hier is het dat de Vrouwvliet (in Bonheiden en achter het Mechels Broek nog
‘Boeimeerbeek’) onder de baan doorgaat. Je steekt de drukke baan over (opgelet!)
en rijdt tussen loodsen door. De Maanstraat loopt hier boven de ingebuisde
Vrouwvliet. Wat verder komt de Vrouwvliet terug uit die buizen tevoorschijn. Je volgt
de linkeroever tot aan de Mechelsesteenweg, steekt daar over en volgt de Vrouwvliet
verder, maar nu langs de rechteroever. Via twee houten bruggetjes fiets je onder het
spoor door (voorzichtig bij vochtig weer!). Je komt weer aan een baan (links ligt het
kerkhof van Mechelen).

Knooppunt (98)  65
Je verlaat de Vrouwvliet en rijdt rechts richting Kauwendael. Je passeert o.a. de
kunstmatig aangelegde vijver die bij Hotel/Restaurant Montreal hoort. Hier kan je al
eens afstappen om iets te drinken. Dan gaat het richting Kauwendaal: eerst passer je
de poort van het kasteel, daarna loopt de weg omlaag naar het diepste punt van de
omgeving met vochtige bossen. Knooppunt 65 bevindt zich aan een kapelletje.

Knooppunt 65 () 55
Je gaat links en komt in het dorp van Elzestraat terecht, een parochie van SintKatelijne-Waver. Daar verlaat je het asfalt en ga je de Oude spoorwegberm volgen.
Op deze berm reed van 1914 tot 1970 een trein tussen Mechelen en AntwerpenZuid. Na de ontmanteling van de sporen, werden delen afgegraven, andere delen
niet. Al vlug palmde de natuur de berm in en ontstond een belangrijk
verbindingsgebied voor planten en dieren. Het centrale pad wordt open
gehouden voor fietsers en wandelaars. Het beheer wordt hier uitgevoerd door
Natuurpunt.

Na het eerste stuk spoorbedding kom je aan de Liersesteenweg. Via het
voetgangerslicht steek je over richting kerkhof Elzestraat. Je kan hier verder de
bewegwijzering van de knooppunten volgen, maar een veel groenere route loopt
boven op het vervolg van de oude spoorbedding: volg dan de blauwe plaat
‘Netedijk’/’Roosendael’. Zowel de knooppuntenroute als het alternatief brengen je tot
op de Netedijk.

Knooppunt 55  51
Daar moet je naar links. Aan je linkerkant ligt Domein Roosendaal, voormalige abdijen kasteelsite. De moeite om even een ommetje te maken om in het park te gaan
wandelen of in het fietscafé even iets te drinken. Je volgt de linkeroever van de Nete
stroomafwaarts tot waar ze aan de Rupel komt. Aan je linkerhand ligt Battenbroek,
vanouds een uitgestrekt poldergebied. Een deel ervan wordt nu overstromingsgebied
in het kader van het vernieuwde Sigma-plan.
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Knooppunt 51  52
Je rijdt via de fietsersbrug over de Rupel. Vanop die brug heb je een heel mooi
uitzicht over de unieke zoetwaterooibossen, stukjes overstroomgebied die alleen bij
hoog water via kleine beekjes onderlopen. De ooibossen bestaan voornamelijk uit
wilgen, vaak schots en scheef of helemaal neerliggend en bekleed met verschillende
soorten mossen.
EXTRA: KNOOPPUNT 52  38  52
Van hieruit kan je de Rupeldijk naar rechts volgen gedurende 5 kilometer. Je rijdt dan
voorbij zeilvijver De Bocht, de Biezenweiden en Broek De Naeyer.
Natuurgebied De Biezenweiden wordt beheerd door Natuurpunt. Door het rooien
van de kaprijpe populieren en de begrazing door enkele runderen, wordt van dit
gebied een gevarieerd bos gevormd met open plekken. Natuurpunt legde door
het gebied een wandelpad aan dat je kan combineren met een pad in het
verrassend natuurrijke Broek De Naeyer. Rond vroegere spoelputten van een
voormalige papierfabriek ontstond daar een heus water- en rietvogelparadijs.

Als je nog even verder doorrijdt, kom je in Klein-Willebroek waar je iets kan drinken
alvorens dezelfde weg terug aan te vatten om dan verder te rijden naar knooppunt
94.

Knooppunt 52  94
De route knoopt nu terug aan met de Dijle, die je stroomopwaarts volgt. Het laatste,
slingerende stuk Dijle dat de verbinding vormt tussen Rupel en Zennegat, heet
‘Koestaart’. De dijk gaat over in de Zennedijk. Je rijdt door tot aan de fietsersbrug
over de Zenne. We gaan nu de Zenne naar rechts volgen (rechteroever, stroomopwaarts), maar het loont de moeite even links te gaan kijken naar het Zennegat.
Aan het Zennegat komt de Zenne bij de Dijle. Tussen de twee ligt ook nog de
monding van het Kanaal Leuven-Dijle, waarvan je de laatste sluis kan zien en
oversteken. Als Café Zennegat open is, kan je ook hier iets gaan drinken.

Knooppunt 94  92
Het landschap tussen Zenne en Kanaal is een rustig natuurgebied waarin zich ook
nog enkele oude Zennearmen bevinden. Het gebied heet Den Battelaer en wordt
ook beheerd door Natuurpunt.
In dit natuurgebied zorgt Natuurpunt voor het herstel van het cultuurhistorisch
landschap en zijn natuurwaarden. Door het uitdiepen van verlande rivierarmen
en het vochtig houden van een deel van de weilanden is het belang voor
watervogels enorm toegenomen. Ook watergebonden insecten als libellen en
waterjuffers voelen zich hier in hun sas. In het voorjaar kleuren sommige
drassige stukken geel door de dotterbloemen.
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Knooppunt 92  93
We verlaten de Zennedijk en dalen af naar de Stuivenbergbaan, die we onder de
autostrade door volgen, om uiteindelijk langs een achterpoortje in het Vrijbroekpark
terecht te komen in de buurt van het paviljoen. Wie dorst heeft, kan hier even een
pauze inlassen. Je verlaat het Vrijbroekpark langs een andere achteruitgang en komt
opnieuw aan het Kanaal Leuven-Dijle.

Knooppunt 93  58
Volg het kanaal, rij onder het spoor door, en wissel daar van kant: steek aan de
lichten van de Colomabrug het kanaal over en ga opnieuw rechts, richting Leuven.
Let op: ondanks de lichten een ingewikkeld, dus gevaarlijk kruispunt.

Knooppunt 58  64
Vlak voor Domein Planckendael verlaat je de dijk via een smal weggetje; je komt uit
aan de Leuvensesteenweg. Daar steek je over en gaat via een steil weggetje achter
het kapsalon naar beneden. De weg volgt de Barebeek. Wanneer je onder het spoor
gaat, rij je er vlak naast. Je rijdt nogmaals onder een lage tunnel onder het spoor en
gaat dan rechts. Je volgt de Barebeek verder tot aan de brug.
Barebeekvallei
Natuurpunt beheert in dit mondingsgebied van de Barebeek verschillende
percelen. In juni 2013 kon nog 15 ha bij aangekocht worden. Met hulp van een
pompsysteem mondt de Barebeek uit in de Dijle, want wegens de ophoging van
de dijken kan de beek niet meer zelfstandig in de Dijle vloeien. Eigenlijk een
geluk voor de natuur: als er even wat veel regen valt, lopen de weilanden al snel
onder water en worden dan meteen een fantastisch vogelparadijs.

Daar ga je links (Kerkenbos), voorbij het kerkhof.
Aan het einde van de weg rechts en je staat terug aan het vertrekpunt: café
Brughuis, met daarachter het bezoekerscentrum van Natuurpunt.
Ook in het bezoekerscentrum kan je tijdens de openingsuren iets drinken
(zelfbediening): een fris biobiertje of (h)eerlijk fruitsapje. Wil je meer informatie over
de vereniging en de plaatselijke activiteiten of wil je de natuur steunen en lid worden
van Natuurpunt, ga dan zeker even binnen.

Openingsuren
Tijdens de schoolvakanties: WO, DO, ZA en ZO van 13u30 tot 17u30
Buiten de vakanties: DO en ZO van 13u30 tot 17u30
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