RONDJE MECHELEN - LEUVEN

Eeuwenoud erfgoed,
& springlevende Dijle
Eeuwenlang vormde de Dijle de slagader van Mechelen en
Leuven. Boten voerden goederen uit heel Europa aan. Op de
oever verrezen koopmanshuizen, marktplaatsen en brouwerijen. Nu kan je aan de Dijle ontspannen: kleurrijke jachthavens,
boottochtjes en terrasjes. Het drijvende Dijlepad in Mechelen laat
je zelfs op het water wandelen! Buiten de stad trekt de riviervallei
zeldzame fauna en flora aan. Dat maakt van de bochtige Dijle de
mooiste verbinding tussen de kunststeden Mechelen en Leuven.

BLIKVANGERS
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MECHELEN: VERRASSEND EN AUTHENTIEK

Mechelen was de politieke en culturele hoofdstad van de Bourgondsiche Nederlanden in de 16e eeuw en werd vanaf 1556 een
aartsbisschoppelijke stad. Dat vertaalt zich vandaag in ruim 300
beschermde monumenten en vijfmaal Unesco-werelderfgoed.
Absolute blikvanger is de Sint-Romboutstoren. Andere aanraders:
het Museum Hof van Busleyden, het Paleis van Margareta van
Oostenrijk, Kazerne Dossin en Brouwerij Het Anker.
www.visitmechelen.be
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PROVINCIAAL RECREATIEDOMEIN DE NEKKER

De Nekker vormt een prima bestemming voor een vakantiedag.
Je kunt er sporten, relaxen of spelen in een mooi, groen kader. Op
het strand of de uitgestrekte ligweide is het heerlijk zonnekloppen.
De Nekker telt diverse speelzones voor kinderen, een goed
uitgeruste sportinfrastructuur en zwembadcomplex Nekkerpool.
www.denekker.be
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NATUURDOMEIN MECHELS BROEK

Het Mechels Broek, een lappendeken van weilanden, poelen en
sloten is een populaire pleisterplek voor watervogels. Een kijkhut
en uitkijktoren helpen je vogels spotten. In het Natuurpuntbezoekerscentrum steek je heel wat op over de bijzondere fauna
en flora. www.mechelsrivierengebied.be
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HEEMMUSEUM ‘T SMISKE IN RIJMENAM

Rijmenam - deelgemeente van Bonheiden - ontwikkelde zich in de
Frankische periode. Zowel de Sint-Martinuskerk als het ommuurde
kerkhof met schandpaal, zijn beschermd. Tot rust komen doe je in
Heemmuseum ’t Smiske, waar je even in de tijd lijkt terug te
stappen. www.bonheiden.be
Skywalk Sint-Romboutstoren, Mechelen

Mechels Broek

Provinciaal Recreatiedomein De Nekker

Grote Markt, Leuven

Praktische info
STARTPLAATS & PARKING
Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker,
Nekkerspoel-Borcht 19, 2800 Mechelen
Gratis parking & fietsverhuur
www.denekker.be

HOE FIETS JE DE ROUTE?
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VAN PATER DAMIAAN TOT ROCK WERCHTER

Tremelo en Pater Damiaan vormen een onafscheidelijk duo. Het
geboortehuis van Jozef De Veuster in deelgemeente Ninde,
fundeert vandaag als Damiaanmuseum. Je leert er meer over het
leven en werk van deze uitzonderlijke man. Belevingscentrum
Rock Werchter X illustreert vier decennia rockgeschiedenis met
behulp van affiches, beelden en uiteraard veel muziek.
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LEUVEN: EEUWENOUD EN SPRINGLEVEND

Leuven is ondenkbaar zonder zijn universiteit, de oudste van
de Nederlanden (1425). De indrukwekkende gebouwen liggen
verspreid over de stad. De duizenden binnen- en buitenlandse
studenten zorgen voor veel sfeer. Vooral op de Oude Markt,
beter bekend als “de langste toog ter wereld”. Het stadhuis en
de Sint-Pieterskerk zijn knappe staaltjes van Brabantse gotiek.
Het Museum M pakt uit met een sterke permanente collectie en
boeiende expo’s.

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
Traject: 60 km

TRAJECT
Het reliëf is vlak. Ongeveer 65% van de lus is autovrij.

KNOOPPUNTEN
57 - 64 - 73 - 22 - 23 - 25 - 71 - 72 - 30 - 35 - 81 - 80 - 33 - 93 - 31
- 32 - 28 - 97 - 20 - 77 - 54 - 80 - richting 93 - centrumverbinding
- 57
Informatie over eventuele omleidingen: routedokter.be
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BELEVINGSCENTRUM ‘14 -‘18 IN TILDONK

Hoe leefden de mensen onder de Duitse bezetting? Dat ontdek
je in het voormalige ursulinenklooster in Tildonk dat als een spannend belevingscentrum is ingericht. Anekdotes, foto’s en voorwerpen vertellen een beklijvend verhaal over vluchten van WOI
tot nu. Twaalf mensen van vlees en bloed zijn uw gids. Verwacht
een boeiende, interactieve ervaring.
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KANAAL LEUVEN - DIJLE

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 - Tildonk,
Kampenhout, Boortmeerbeek, Battel en Zennegat - en hun
omgeving zijn beschermd. Nu zie je er niet alleen imposante
vrachtschepen. De jachthaven aan het sluizencomplex in
Kampenhout illustreert de groei en populariteit van het kanaal bij
pleziervaarders.

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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Belevingscentrum ‘14-’18, Tildonk
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FIETSLUS - 57 km

