
(enkel lange route)
Bij het verlaten van Mechelen passeer je Provinciaal domein 
De Nekker. Een prima bestemming voor een vakantiedag. Je 
kan er sporten, relaxen of spelen in een mooi, groen kader. 
Op het strand met gewassen Noordzeezand of op de uitge-
strekte ligweide is het zalig zonnekloppen.

(enkel lange route)
Zoo Plankendael

(enkel lange route)
Sport Vlaanderen Hofstade ligt midden in een natuurgebied 
van 172 ha en biedt sport- en ontspanningsmogelijkheden 
voor alle leeftijden en interesses. Er zijn 2 speeltuinen en je 
kan er terecht voor een hapje of een drankje. Geïnteresseerd 
in Sport? Breng dan een bezoek aan het Sportimonium.

De Watersportbaan van Sport Vlaanderen Willebroek is 
internationaal gerenommeerd in de kajak- en roeisport. Het is 
een ideale trainingsplek voor ploegen. Vele watersportvereni-
gingen vinden er ook hun thuisbasis. Je kan er initiatielessen 
volgen in roeien, kajak, zeilen of windsurfen of deelnemen 
aan een sportkamp.

Het Blaasveldbroek (160 ha) heeft voor ieder wat wils. Het 
is een trekpleister voor natuurliefhebbers, wandelaars en 
joggers, hengelaars, scholen, historici... Op het otter- en 
bevereiland kun je gezellig picknicken en met wat geluk een 
échte bever spotten. Of doe mee met de gps-zoektocht 
‘beversafari’. 

Het sasplein van Klein-Willebroek is beslist een stop waard. 
Het authentieke karakter van dit kleine gehucht rondom de 
sluis van het kanaal van Willebroek charmeert elke bezoeker. 
Nu dient de sluis nog enkel voor het pleziervaartverkeer van 
de jachthaven. Ook voor een hapje en een drankje kan je hier 
terecht.

Veerdienst
Uniek voor de toeristische regio Scheldeland zijn de talrijke 
veren. Zelfstandige veermannen en veervrouwen voeren je 
gratis van de ene oever naar de andere. Tussen Boom en 
Klein-Willbroek word je elk uur en elk half uur overgezet. 
Check vooraf wel best even de eerste en laatste overtocht.
www.vlaamsewaterweg.be/veerdiensten 

PRAKTISCH
51 km

F i e t s r o u t e s  p r o v i n c i e  A n w e r p e n

Oeverhoppen tussen 
Rupelstreek en 

Heerlijkheid Mechelen.

www.provincieantwerpen.be

Startplaatsen
> Fietsbelevingscentrum De Velodroom, Provinciaal 
Recreatiedomein De Schorre, Boom: fietsknooppunt 26
> Alternatieve start, enkel voor volledige lus:    
Sportimonium Hofstade, Trianondreef, 19, Zemst:    
fietsknooppunt 61

Bewegwijzering
De route maakt gebruik van de 
fietsknooppuntenbewegwijzering. Je volgt de rechthoekige wit-
groene bordjes met knooppuntnummers, zoals aangegeven op 
het kaartje in deze flyer.

Lengte
Volledig traject: 51 km - 26 - 50 - 51 - 52 - 94 - 97 - 57 - 64 - 58 
- 54 - 61 - 62 - 75 - 16 - 46 - 45 - 10 - 59 - 90 - 79 - 78 - 1 - 38 - 
28 - 26 

Kindvriendelijke lus: 17 km - 26 - 28 - 38 - 01 - 78 - 79 - 94 - 52 
- 51 - 50 - 26 

Verkort traject: 28 km - 26 - 50 - 51 - 52 - 94 - 97- richting 57 
tot Brusselpoort waar je doorsteekt tot het kanaal - 93 - 92 - 90 - 
79 - 78 - 1 - 38 - 28 – 26 
 
Traject
Het traject is vlak. Ongeveer 60% van de lus is autovrij.

Ontdek je een probleem tijdens je fietstocht? Is een 
bordje verdwenen, beschreven of beschadigd? Vul het 
meldingsformulier op www.routedokter.be in.

Colofon
Foto’s:  beeldenbank Toerisme Provincie Antwerpen, Daniël Rys, Mie De Backer,  
Vilda, provincie Antwerpen

Blaasveldbroek Rupelstreek
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Ontdek het waterrijke buitengebied van 
Mechelen.

Als er één thema het buitengebied tussen de Rupelstreek 
en Mechelen kenmerkt, is het ongetwijfeld de aanwezigheid 
van water. De rivieren Rupel, Dijle & Zenne doorstromen 
een gemengd landschap van groengebieden en akkers, 
afgewisseld met landelijke dorpjes en talloze vijvers 
en plassen die ontstaan zijn in voormalige klei- en 
zandontginningsputten. Kilometers jaagpaden nodigen uit 
tot recreatief of sportief fietsen. Even verpozen onderweg 
kan in het gezellige historisch centrum van Mechelen, in 
één van de landelijke horecazaken onderweg of op het 
authentieke Sasplein in Klein-Willebroek. Onderweg passeer 
je 4 domeinen van de Provincie Antwerpen: De Schorre, De 
Nekker, het Vrijbroekpark en Broek De Naeyer.

Fietsbelevingscentrum De Velodroom verwelkomt 
recreatieve, sportieve en vakantiefietsers. Tegen het decor van 
de unieke wielercollectie, kan je er terecht voor info over de 
fiets-, wandel- en vaarmogelijkheden in de Rupelstreek. Je 
kan er een fiets huren, je elektrische fiets opladen of een klein 
herstel aan je fiets laten uitvoeren.

De blauwe bruggen van het 3ri4punt zijn een bijzonder 
landmark die de grens van de Rupelstreek markeren! Hier 
vloeien Dijle en Nete samen in de Rupel, met zijn 14 km de 
kortste rivier van België én de enige rivier zonder bron.

Zennegat 
Het Kanaal Leuven-Dijle is een van de oudste in België. 
Het verbindt de kanaalkom in Leuven met het Zennegat in 
Mechelen over een afstand van 30 km. De vijf authentieke 
sluizen en hun omgeving zijn beschermd. 

Mechelen
Wie naast natuur en water ook graag geniet van ons rijk 
historisch verleden, vindt meer dan voldoende mogelijkheden 
in het rijke aanbod van Mechelen. Visit Mechelen helpt je 
hierbij graag op weg! Wil je enkel even verpozen dan zijn de 
terrasjes van de Vismarkt langs de Dijle dé geschikte locatie 
om te combineren met deze waterrijke fietsroute. Aan de 
Brusselpoort kan je de verkorting maken. 

(enkel verkorte route)
Het Vrijbroekpark (50 ha) van de provincie Antwerpen is de 
favoriete plek van vele Mechelaars om te wandelen, te joggen, 
een terrasje te doen of te genieten van de bijzondere planten-
collecties. Vooral de rozentuin is het bewonderen waard!
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