
LANDSCHAPSBELEVENISSEN 

LANGS NETE, DIJLE, ZENNE & RUPEL 

FIETSROUTE - 39,5 KM

DOMEIN ROOSENDAEL
Dit bijna 800 jaar oude domein met fascinerende gebou-
wen is onlosmakelijk verbonden met het landschap van de 
Grote Nete. Je kan hier in fietscafé  ‘De Schuur’ ook terecht 
voor een hapje en een drankje.

SPOORWEGFORT VAN DUFFEL
Het fort werd eind negentiende eeuw gebouwd om de spoor-
lijn Brussel-Antwerpen te verdedigen. Je vindt er een gratis 
belevingstentoonstelling en een brasserie in de voormalige 
slaapzalen met een leuk terras en een eigen Fortunbier.

'T GROM EN MIDZEELHOEVE
't Grom in Sint-Katelijne-Waver, is het eerste doemuseum in 
Vlaanderen rond groenten en tuinbouwerfgoed. Je komt er 
alles te weten over duurzaam tuinieren en gezonde voed-
ing. De nabije Midzeelhoeve biedt een ruim assortiment 
pannenkoeken- en ijscoupés.

ZELAAERKASTEEL EN BLIJDENBERGHOEVE
De bossen van Zelaer, gelegen in de vallei van de Bruin-
beek in Bonheiden, getuigen met het Kasteel Zellaer en de 
Blijdenberghoeve van een rijk landbouwverleden.

MECHELS BROEK
Aan de oostzijde van de stad Mechelen strekt zich een groots 
weidelandschap uit: het Mechels Broek. Centraal in het gebied 
ligt een prachtige waterplas, een waar paradijs voor watervo-
gels. Met een vogelkijkhut, uitkijktoren en het bezoekerscen-
tum van Natuurpunt valt er heel wat te beleven.

PROVINCIAAL RECREATIEDOMEIN DE NEKKER
De Nekker vormt met 65ha groen, water met zwemzone, 
strand, speeltuinen en uitgebreide in- en outdoor sport-
accommodatie de unieke combinatie van rust, natuur en 
ontspanning.

PRAKTISCHE INFO 
STARTPLAATS & PARKING

Hoofdingang Vrijbroekpark
Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen

DE KRUIDTUIN
De Kruidtuin is een gezellig stadspark met speeltuin. In het 
ViaVia café dat zich in het Molenhuis bevindt, ooit het groot-
ste watermolencomplex van de Nederlanden, kan je iets 
eten of drinken. Midden in de Kruidtuin staat het standbeeld 
van Rembert Dodoens die in de 16e eeuw het allereerste 
werk over geneeskundige planten en kruiden schreef.

HOE FIETS JE DE ROUTE?

Je volgt de rechthoekige wit-groene brodjes met fiets-
knooppuntnummers, zoals aangegeven op het kaartje.
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Zennegat - Mechelen

Zellaerkasteel - Bonheiden Mechels Broek - Mechelen



De fietsroute Landschapsbelevenissen neemt je mee 
langs de 4 rivieren die het landschap van Mechelen, 
Willebroek, Sint-Katelijne-Waver en Bonheiden 
doorkruisen. Nete, Dijle, Zenne en Rupel wijzen je de weg 
doorheen hun valleien naar mooie domeinen en parken, 
historische landschappen met oude hoeves, mysterieuze 
broekbossen, verhalende dijken en gezellige cafeetjes.

MEANDER MEE MET ONZE RIVIEREN 
EN BELEEF HET BETOVERENDE 

LANDSCHAP VANOP JE FIETS 

HIGHLIGHTS 

PROVINCIAAL GROENDOMEIN VRIJBROEKPARK
Het Vrijbroekpark is een groene long van 65 hectare aan 
de rand van de stad Mechelen. Je kan er genieten van een 
terrasje of de werledberoemde rozentuin en uitgebreidde 
plantencollecties bewonderen.

ROBBROEK
Dit typische beemdenlandschap tussen de Zenne en Dijle 
huisvest heel wat amfibieën, moeras- en rietvogels. Gal-
lowayrunderen en konikpaarden houden er al grazend de 
verruiging van de graslanden en moerasvegetaties tegen.

BLAASVELDBROEK
In het mysterieuze Blaasveldbroek zijn restanten van paal-
woningen en mamoetbeenderen teruggevonden. Het otter- 
en bevereiland is dé ideale picknicklocatie. Waag je zeker 
ook aan het avontuurlijke boomstammenparcours. 

ERFGOEDLANDSCHAP BATTENBROEK
Het Battenbroek ligt aan de monding van Nete en Dijle en 
vormt als erfgoedlandschap een geheel met het Zennegat. 
Talrijke kleine landschapselementen, kasteelparken en 
oude dijken dragen bij tot het schilderachtige karakter.

Otter-bevereiland - Blaasveldbroek Willebroek Ijsvogel - Robbroek Roosendael - Sint-Katelijne-Waver


