RONDJE MECHELEN - BOOM

Bier, rivieren &
Bourgondische paleizen
Deze route leidt je door de bourgondische stad met eeuwenoude
monumenten en het rustgevende rivierenlandschap errond. Met
Brouwerij Het Anker en Whiskystokerij De Molenberg als beginen eindpunt zal je trouwens ook geen honger of dorst lijden. Op
de autovrije jaagpaden langs de Dijle, Nete, Zenne of Rupel is het
zalig fietsen. Zo passeer je langs natuurgebieden het Mechels
Broek, het Zennegat en het Vrijbroekpark.

BLIKVANGERS
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MECHELEN

Mechelen was in de zestiende eeuw de politieke en culturele
hoofdstad van de Bourgondische Nederlanden, en dat merk
je nog steeds. Een indrukwekkend patrimonium, met ruim 300
beschermde gebouwen en stadsgezichten, wachten op je. Deze
fietsroute loodst je zo langs o.a. het Paleis van Margareta van
Oostenrijk, Het Museum Hof van Busleyden en het Begijnhof.
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ZENNEGAT

Het Zennegat vormt een knooppunt van rivieren: de Dijle, de
Zenne en het kanaal Leuven-Dijle vloeien er samen. Het
ecologisch waardevolle landschap, de plezier- en woonboten en
de karaktervolle huisjes maken er een gezellige plek van. Even
verderop, bij het Drie Rivierenpunt, stromen de Dijle en de Nete
samen in de Rupel. www.rlrl.be
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PROVINCIAAL RECREATIEDOMEIN DE SCHORRE

Deze voormalige kleiput in het hart van de Rupelstreek
evolueerde tot een aantrekkelijk recreatiedomein. Een derde van
de oppervlakte is natuurzone, met o.a. een mooi houten vlonderpad. Verder zijn er ook veel sport- en spelfaciliteiten en boeiende
evenementen.
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BOOM & KLEIN-WILLEBROEK

Het waterrecreatiecentrum Vaart.Rupel vormt een scharnierpunt in
de pleziervaart in de Benelux. Het omvat o.a. een mooie
wandelesplanade aan de Kaai in Boom, een veerdienst over de
Rupel, kleurrijke jachthavens en het historische Sashuis in
Klein-Willebroek.
Het Broek

Zennegat

Paleis van Margareta van Oostenrijk

Gouden Carolus

Praktische info
STARTPLAATS & PARKING
Brouwerij Het Anker: Guido Gezellelaan 49, 2800
Mechelen.
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DOMEINBOS HET BROEK

Het Broek serveert een prachtig stukje natuur in de Rupelvallei.
Je treft er een fotogeniek landschap aan met populieren, wilgen,
zwarte elzen, hooilanden en 33 ha vijvers. De natte gronden en
vijvers zijn erg populair bij watervogels, kikkers en libellen.
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VRIJBROEKPARK

Het Vrijbroekpark is de groene long van de Dijlestad. De
favoriete plek van vele Mechelaars om te wandelen, te joggen,
een terrasje te doen of te genieten van de bijzondere rozentuin.
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BROUWERIJ HET ANKER

Het Anker, een van de oudste (1471) brouwerijen van België, staat
in het begijnhof. Deze internationaal gelauwerde familiebrouwerij
koppelt moderne brouwtechnieken aan authentieke recepten.
Zo viel de voorganger van Gouden Carolus Classic, een van
de prijsbeesten, eeuwen geleden al erg in de smaak bij Keizer
Karel. Het gamma telt intussen een tiental bieren.
www.hetanker.be/beleving
8

WHISKYSTOKERIJ DE MOLENBERG

Sinds 2010 distilleert Het Anker in de 17e-eeuwse familiehoeve in
Blaasveld, whisky uit het moutbeslag van Gouden Carolus Tripel.
Vervolgens rijpt het distillaat 44 maanden op eikenhouten vaten.
Het resultaat? Een unieke Belgische kwaliteitswhisky. Sinds de
whisky in 2013 op de markt kwam, won hij al 20 internationale
prijzen. www.stokerijdemolenberg.be
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MICROBROUWERIJ (coming soon!)

Binnenkort zal hier een microbrouwerij met horecagelegenheid
openen.
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HOMBEEKS PLATEAU

Uitgestrekt over Heffen, Leest en Hombeek ontdek je het
Hombeeks Plateau. De Zenne meandert er prachtig door het
landschap. De ligging aan het water speelde een grote rol bij het
ontstaan van de Zennedorpen. Een vruchtbare sliblaag creëerde, na overstromingen, zomerse hooilanden. Ook nu zie je op de
oevers en valleien van de Zenne het vee grazen.

HOE FIETS JE DE ROUTE?
De route maakt gebruik van de fietsknooppuntenbewegwijzering. Je volgt de rechthoekige wit-groene brodjes met
knooppuntnummers, zoals aangegeven op het kaartje in
deze flyer.

LENGTE
basistraject: 58 km
verkorting: 25 km

TRAJECT
Het reliëf is vlak. Ongeveer 55% van de lus is autovrij.

KNOOPPUNTEN
96 - 97 - 95 - 90 - 94 - 52 - 51 - 50 - 26 - 28 - 38 - 01 - 78 - 87 53 - 10 - 59 - 92 - 93 - 80 - 54 - 58 - 64 - 57 - 96
Verkorting: 96 - 97 - 95 - 90 - 92 - 93 - 80 - 54 - 58 - 64 - 57
- 96
Informatie over eventuele omleidingen: routedokter.be

Surf naar visitmechelen.be
voor nog meer fiets- en wandelplezier
Contact
Visit Mechelen, Vleeshouwersstraat 6, 2800 Mechelen
visit@mechelen.be, +32 15 29 76 54
ontdekmechelen.be - visitmechelen.be
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