
Zoektocht Mechels Broek

Het Mechels Broek is een van de grotere natuurgebieden die Natuurpunt beheert in de Beneden-Dijlevallei. Het gebied bestaat uit
meer dan 100 ha graslanden met sloten, bomputten, knotwilgen en houtkanten. Centraal ligt een grote waterplas, een waar paradijs
voor watervogels. Met een vogelkijkhut, uitkijktoren en bezoekerscentrum valt er in dit natuurgebied heel wat te beleven.

Met deze zoektocht verken je het Mechels Broek aan de hand van 15 vragen over natuur en omgeving. 

Doelgroep: volwassenen 
Startplaats: Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied (https://www.natuurpunt.be/afdelingen/bezoekerscentrum-mechels-rivierengebied), 
Muizenhoekstraat 7 in Muizen
Afstand: 5,5 km
Duur: 1,5 u
Route: AS Adventure route (blauwe pijltjes) - kaartje (http://www.mechelsrivierengebied.be/images/PDF/MechelsBroek.pdf)
Start: klik op de knop Volgende om de zoektocht online in te vullen. Je kunt ook de zoektocht in pdf downloaden, printen en tijdens de wandeling 
invullen. Nadien kun je de antwoorden online invoeren. 

Vul vrijblijvend je persoonsgegevens in en maak kans op een prijs

Wanneer je deze zoektocht volledig invult voor 1 oktober 2020, kom je in aanmerking om een prijs te winnen. Groenplus verloot een
prijs tussen de inzendingen tot einde augustus, Natuurpunt tussen de inzendingen van september. Wil je hiervoor een kans maken,
voer dan je hieronder je naam en voornaam in, je adres, je mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt
om je te contacteren als je de prijs hebt gewonnen?

Wanneer je je persoonsgegevens niet invult, is de zoektocht anoniem. De gegevens die worden vastgelegd (tijdstip, duur, antwoorden)
bevatten geen informatie die tot jou is te herleiden. 

De mogelijkheid bestaat de zoektocht te bewaren om er later aan voort te werken. In dat geval wordt je een (ficitieve) naam gevraagd
en een wachtwoord. Geen van beide zijn voor ons zichtbaar.

Naam en voornaam

Adres: straat, huisnummer, postcode en gemeente 

Telefoonnummer en/of mailadres 

https://www.natuurpunt.be/afdelingen/bezoekerscentrum-mechels-rivierengebied
http://www.mechelsrivierengebied.be/images/PDF/MechelsBroek.pdf


VRAAG 1

Op deze wandeling zal je op verschillende plaatsen de typische markeringen tegenkomen van de Grote Routepaden. Een GR is niet de

kortste, wel de mooiste weg tussen twee punten. 

Hoe ver (uitgedrukt in km) liggen Leuven en Mechelen uit elkaar via de GR?

VRAAG 2

Meteen voorbij de houten poort die toegang geeft tot het Mechels Broek zie je aan je rechterkant knoteiken staan.

Niet alleen wilgen worden geknot, je kan ook andere bomen knotten. Wilgentenen werden o.a. gebruikt om manden te vlechten omdat ze

zo soepel zijn. De eikenstaken die je verkreeg als je een eik knotte, werden gebruikt om boontjes tegen op te binden. Het knotten van eiken

is echter zowat overal in onbruik geraakt en de bomen zijn ‘doorgeschoten’.

Natuurpunt startte met het herstel van deze knotbomen. In enkele van de eiken werd al een klein deel van de kruin weggesnoeid. Moest

alles in een keer geknot worden, zou de boom immers sterven. 

Hoeveel knoteiken tel  je langs het hoofdpad van het Mechels Broek?

Kies één van de volgende mogelijkheden:

 3

 5

 8



VRAAG 3

Je gaat rechtsaf, wringt je door twee koeienpoortjes en volgt het pad dat je naar de uitkijktoren brengt.

Hoe lang is onze omweg (uitgedrukt in meter)? 

VRAAG 4

Het bosje waarin Natuurpunt het vlonderpad aanlegde, was vroeger een populierenaanplant. In de loop van de jaren vielen heel wat

populieren om en namen bomen en struiken die hier van nature voorkomen, spontaan de vrijgekomen ruimte in. Zo ontstond een natuurlijke

begroeiing waar meer planten en dieren zich thuis voelen. 

Welke bomen hebben de populieren vervangen?

Kies één van de volgende mogelijkheden:

 esdoorn

 linde

 es

Enkele van die boompjes staan ook rechts, vlakbij het vlonderpad. Hun schors zit vol gaatjes van schorskevers. Op één boompje, waar de schors
verwijderd is, zie je de patronen van de vraatgangen van de keverlarven! Als de kever volwassen is, maakt hij een gaatje om uit te vliegen. 



VRAAG 6
Het pad komt voorbij een bomput (die misschien nog wel leeg staat). Verderop in het hooiland zie je enkele eilandjes met langer gras dat 

niet gemaaid is.

Waarom zou dat zijn?

Kies één van de volgende mogelijkheden:

 een fantasietje van de maaiers

 om een schuilplaats over te laten voor sprinkhanen en andere insecten

 het zijn ook bomkraters die helemaal verland zijn

Geniet in de uitkijktoren van het mooi uitzicht over het Mechels Broek.

VRAAG 5

Je wandelt terug naar het hoofdpad en vervolgt rechts je weg. Aan de poort van de stal staat een infobord in de schaduw van een prachtige

haagbeuk. Daar hangen normaal nu veel vruchtjes aan.

Hoe verspreidt de haagbeuk zijn/haar vruchtjes?

Kies één van de volgende mogelijkheden:

 ze blijven in de pels van dieren hangen

 vogels eten ze en verspreiden ze via hun mest

 ze vliegen weg op de wind



VRAAG 7

Je klimt de Dijledijk op en gaat rechts richting Mechelen. In welke richting stroomt het water? Afhankelijk van de werking van de stuw die

verderop de Dijle staat, stroomt het water nu eens die kant op, dan weer de andere kant.

Welke is de ‘juiste’ stroomrichting, de richting van de zee?

Kies één van de volgende mogelijkheden:

 richting Mechelen

 van Mechelen weg

VRAAG 8
Op de dijk, aan de kant van de Dijle, groeien verschillende boomsoorten, voornamelijk es, esdoorn en wilg. Dat is normaal: die bomen 

verspreiden hun zaden met de wind en dan kunnen ze overal terechtkomen.

Er staat ook een notelaar. Hoe is die daar geraakt?

Kies één van de volgende mogelijkheden:

 ook door zaden verspreid via de wind

 geplant door mensen

 geplant door een ekster

Je slaat rechtsaf op de ‘tussendijk’ die tussen de grote plas (van de Nekker) en de kleine plas (van Natuurpunt) loopt. Je hebt hier een 
mooi uitzicht over het Mechels Broek. Misschien zie je wel Galloway-koeien grazen of zie je een blauwe reiger die naar voedsel speurt 
aan de oever van een van de bomputten die verspreid liggen in de weiden.



VRAAG 9
Langs het pad groeien veel planten. Een ervan heeft hartvormige bladeren die wel een halve meter lang kunnen worden. Hij is familie van 

de distels, maar alleen de bloem/vruchthoofdjes hebben stekels.

Als we de naam van de plant verraden, weet je meteen de oplossing, maar voor welke Zwitserse uitvinding uit de jaren 1940 vormde
deze plant de inspiratie?

Kies één van de volgende mogelijkheden:

 teflon

 velcro

 siliconen

VRAAG 10

We verlaten de tussendijk even en dalen links af langs het eerste kleine paadje naar de grote plas van de Nekker.

Aan de waterkant zie je een vrij dikke boom die omgeknaagd is.
Wie is de dader? Als je goed kijkt, kan je zijn/haar tandafdrukken zien.

Kies één van de volgende mogelijkheden:

 bever

 otter

 muskusrat



VRAAG 11

Neem het eerste paadje rechts terug naar boven en vervolg je weg over de tussendijk. Je komt aan een plek waar je zowel links (Nekker)

als rechts (Mechels Broek) over water kan uitkijken. Deze open plek is ideaal om in lente en herfst de trekvogels te observeren. Kijk naar

links: over de plas van de Nekker heb je een mooi zicht op de ‘skyline’ van Mechelen. Je ziet er vier van de historische kerken.

Rangschik van links naar rechts:

Bepaal voor elke optie het volgnummer van 1 tot 4

Sint-Romboutskathedraal Sint-Janskerk

Hanswijkbasiliek Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk

We volgen niet de bocht naar links maar dalen het "trapje" af naar de Platte Beek en steken die over. Het pad is afgezoomd met
rietkragen en struiken. Zo verstoren we de vogels niet die in de omliggende weilanden broeden of eten zoeken of rusten. We komen
aan een doorgang voor de koeien, die we via twee sasjes oversteken.



VRAAG 12

Tussen de twee sasjes staan veel bloemen met een wit bloeischermpje. Ze danken hun naam niet aan hun bloemen maar aan de vorm van

hun blad.

Hoe heten ze?

Kies één van de volgende mogelijkheden:

 duizendblad

 vederkruid

 slipbladige schermbloem

VRAAG 13

Je komt nu weer aan een beek. Deze beek, die in elke gemeente waar ze doorheen stroomt een andere naam draagt, heet in Keerbergen

de Raambeek en in Mechelen de Vrouwvliet. Je bevindt je nu in Bonheiden.

Hoe heet de beek hier?

Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Barebeek

 Boeimeerbeek

 Platte beek



VRAAG 14

Tussen de grote eiken staan hier en daar struiken die een aantal jaren geleden net boven de grond gekapt werden. Uit de stoppen groeiden

nieuwe scheuten die voor een 'nieuwe' struik zorgen. Hakhoutbeheer werd eeuwenlang toegepast in Vlaanderen en zorgt voor hogere

natuurwaarden.

Welke struiken werden hier op deze manier beheerd? 

Kies één van de volgende mogelijkheden:

 zwarte els

 spork

 hazelaar

Je stapt over de brug en neemt het pad naar rechts. Aan het volgende bruggetje steek je de beek terug over.

Het pad loopt eerst in een boog rond een groot weiland. Dan kom je terecht in een bosje. 



Je verlaat het bosje. Het pad komt even verder uit op de Muizenhoekstraat.

Daar ga je rechts, terug richting bezoekerscentrum.

VRAAG 15

Hoe heet de amfibieënwerkgroep die hier waakt over de padden?

Je bent aan het einde van deze zoektocht gekomen. Bedankt voor je deelname.

Vul je antwoorden nog in op https://mrg1.limequery.com/133982?lang=nl. Je krijgt dan je score en ook de juiste antwoorden.

Heb je genoten van je wandeling en wil je Natuurpunt helpen om meer natuur te beschermen voor de toekomst? Word dan lid van de grootste

natuurvereniging in Vlaanderen. Samen met meer dan 114.000 gezinnen maak je wel degelijk het verschil. Meer natuur betekent meer ruimte voor

planten en dieren om zich te ontwikkelen. En voor jou: meer natuur om van te genieten. 

Meer info in het Bezoekerscentrum of op www.beleefhetrivierengebied.be (http://www.beleefhetrivierengebied.be).

Neem ook even de tijd om hieronder vrijblijvend je feedback over deze zoektocht in te vullen. Dank je wel!




