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BLIKVANGERS

Groene moerassen & 
blauw Zennegat

RONDJE MECHELEN - DEN BATTELAER

Wie vanuit Mechelen de Dijle volgt, komt op het 
drierivierenpunt uit waar de Zenne, Kanaal Leuven-Dijle 
en de Dijle samenvloeien. Daar tref je een valleilandschap 
aan waaronder Den Battelaer zich uitstrekt. Deze 
wandeling voert je naar dit oud overstromingsgebied. 
Hoewel het bruisende Mechelen vlakbij is, brengt elke 
stap je iets verder weg van de bewoonde wereld.  

      AUTHENTIEKE GEVELS

Je wandelt langs de Melaan, een van de vele vlietjes in 
de stad. Een eindje verderop steek je aan de Kraanbrug de 
Dijle over. Geniet hier even van het uitzicht: deze drie huizen 
op de Haverwerf zijn de meest gefotografeerde in Mechelen.

      EB EN VLOED

Je wandelt een deel van de Dijle af en belandt midden in het 
overstromingsgbied. Om de geschiedenis van dit gebied onder 
de loep te nemen moeten we teruggaan naar de 10de eeuw. 
Eerst stroomden de Dijle en de Zenne nog door het landschap 
tussen Mechelen en Rumst waar daarna de Nete er ook bijkomt 
en het uiteindelijk de Rupel wordt. In de 10de eeuw begon de 
mens de rivieren in te dijken en zo ontstonden er polders.  
Doordat het land heel nat was en het water dus moeilijk  
afgevoerd kon worden, werd de eb- en vloedwerking sterker. 
Dit werd extra in de hand gewerkt door de rivier recht te 
trekken en dijken aan te leggen. Om het overstromingsgevaar 
te beperken besliste de overheid om in te grijpen met  
het Sigmaplan.

      DEN BATTELAER

Den Battelaer is een oud overstromingsgebied tussen het 
Kanaal Leuven-Dijle en de Zenne. Je vindt er tal van dieren en 
planten, van de blauwborst, de krakeend tot het moeras-ver-
geet-me-nietje. Het is prachtig wandelen op de dijken en je kan 
er helemaal tot rust komen.

Den Battelaer Kanaal Leuven - Dijle



STARTPLAATS

Praktische info

Toeristisch Infokantoor Visit Mechelen, Schepenhuis:
Vleeshouwersstraat 6, 2800 Mechelen. 

HOE WANDEL JE DE ROUTE?
Vanaf het Schepenhuis volg je fietsknooppunt 97 (bord voor 
het Schepenhuis gezien vanuit het standbeeld van 
Margareta van Oostenrijk). Zo kom je na 3,5 km aan 
fietsknooppunt 97. Volg je hierna fietsknooppunt 94, kom je 
automatisch aan wandelknooppunt 132. 

Vanaf nu kan je de wandelknooppunten volgen, je keert 
terug naar het centrum via dezelfde route: 87 - 86 - 85 - 78 - 
77 - 80 - 163 - 131 - 130 - 132. 

De wandelknooppunten zijn in het beheer van 
Wandelnetwerk Rivierenland, www.rlrl.be.

LENGTE
Basistraject: 14,8 km

Surf naar visitmechelen.be
voor nog meer wandel- en fietsplezier

COLOFON
Redactie: Visit Mechelen, opmaak: Visit Mechelen, 
druk: Antilope De Bie Printing, kaart: Open street Map, 
Elke Feussels, foto’s: Visit Mechelen, 
verantwoordelijke uitgever: Björn Siffer, VVV 
Mechelen vzw, Vleeshouwersstraat 6, 
2800 Mechelen - D/2022/10717/14

CONTACT
Visit Mechelen, Vleeshouwersstraat 6, 2800 Mechelen
visit@mechelen.be, +32 15 29 76 54
ontdekmechelen.be - visitmechelen.be

       ZENNEGAT 

Je kruist bij deze wandeling het Zennegat, een prachtige en 
schilderachtige plek waar de Zenne en het Kanaal Leuven-Dijle 
samenvloeien in de Dijle, die verderop samen met de Nete 
uitmondt in de Rupel. Op het knooppunt van de rivieren staat 
een verzameling oude huizen. Dit is ook de ideale plek om 
even tot rust te komen, terwijl je toekijkt hoe de verschillende 
waterwegen elkaar kruisen. Bovendien kan je via de aanwezi-
ge bruggen vlot alle dijken bereiken, met een prachtig uitzicht 
over natuurgebieden zoals Den Battelaer of de Oude Dijlearm.

       MOERAS-VERGEET-ME-NIETJES

Deze wandeling neemt je mee via het Kanaal Leuven-Dijle 
naar de prachtige regio van Den Battelaer. Het is een oud 
overstromingsgebied dat zich situeert tussen de Zenne en 
het kanaal Leuven-Dijle. Door de geulen, slikken en schorren 
ontstaat er een zeldzame verzameling van planten en dieren, 
waaronder de blauwborst, krakeend, dotterbloemen en 
moeras-vergeet-me-nietjes.

       WEG VAN DE STAD 

Er bestaat geen twijfel over: aan Den Battelaer is het zalig 
wandelen en met het zeldzame slikken- en schorrengebied 
kan je genieten van de natuur die doet vermoeden dat je ver 
weg van een centrumstad bent, halfweg tussen Antwerpen en 
Brussel. Ook de indrukwekkende verzameling van water- en 
moerasvogels zorgt voor een heerlijk rustig sfeertje.

       BATTELIEK 

De Mechelse stadsbrouwerij Het Anker opende met Batteliek 
een microbrouwerij, - stokerij & limonaderij in de voormalige 
kerk van Battel. Je kan hier brouwworkshops volgen maar 
evengoed verpozen in de restobar met huisbereide dranken 
en exotische streekgerechten. Je nadert het einde van de 
wandeling. Blijf je hier plakken of rond je dit rondje toch af?

Toegankelijk voor 
kinderwagens. 

TRAJECT EN TOEGANKELJIKHEID

RONDJE MECHELEN-  
DEN BATTELAER

WANDELROUTE - 14,8 KM

Overstromingsgebied De Dijle


