
BLIKVANGERS

Tussen water, vogels & 
uitkijkhutten

RONDJE MECHELEN - MECHELS BROEK

In de schaduw van de Sint-Romboutstoren, tegen de 
oostzijde van Mechelen, strekt zich een groots weideland-
schap uit langs de kronkelende Dijle: de Beneden-
Dijlevallei. Een lint van natuurgebieden waar je volledig tot 
rust kan komen, al wandelend of tijdens het observeren van 
vogels in een van de vogelkijkhutten. Deze wandeling leidt 
je naar het natuurgebied het “Mechels Broek”, een groene 
long kort bij de stad die je vanuit het centrum bereikt via het 
rustige Dijlepad.

        KRUIDTUIN

De wandeling voert je langs het stadspark Kruidtuin, een groene 
oase in het historische stadscentrum. Dit park, in de 
volksmond ook wel bekend als ‘Den Botanique’, dankt zijn 
naam aan Rembert Dodoens. Deze bekende wetenschapper 
schreef in de 16e eeuw het ‘Cruydenboek’, het eerste werk 
over geneeskundige planten en kruiden. Rond het standbeeld 
van Rembert Dodoens vind je 250 verschillende soorten krui-
den die per soort, ras en kleur ingepland werden.  
 
        LANGS EN OVER DE DIJLE

Je wandelt via de IJzerenleen over de Hoogbrug en zet je weg 
verder over het drijvende Dijlepad. Misschien passeert het boot-
je of kruis je suppende of kanovarende sportievelingen. Zowel 
in de stad als net erbuiten kan je al wandelend genieten op en 
langs het water.

        PROVINCIAAL RECREATIEDOMEIN DE NEKKER  

Na het oversteken van de sluis kom je aan het Provinciaal 
Recreatiedomein De Nekker. Je kan je er uitleven in tal van in- 
en outdoorsporten. Zonnebaden, een frise duik nemen in de 
zwemvijver of baantjes trekken in zwembadcomplex Nekker-
pool. Kinderen kunnen ravotten in de buiten- of binnenspeeltuin. 

        WATERVOGELPARADIJS 

Het is hier een echt watervogelparadijs waar het heerlijk  
wandelen is tussen de uitgestrekte landschappen en  
waterplassen.



STARTPLAATS
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De wandeling start aan het Schepenhuis. Je volgt de IJze-
renleen tot over de Grootbrug, daar neem je links de trappen 
naar beneden en kom je op het Dijlepad (houten vlonder) dat 
je volgt tot het einde. Bovengekomen steek je de brug over 
de Dijle over en ga je rechts de Kruidtuin in. Je volgt de GR 
route (rood-geel gestreept), voorbij Thomas More hoge-
school, onder de spoorwegbruggen, over de sluis en langs 
Provinciaal Recreactiedomein De Nekker en kom je tenslotte 
uit aan het natuurreservaat Mechels Broek. Om deze wande-
ling te vervolledigen, volg je de AS Adventure wandeling van 
Natuurpunt. Na een mooie lus door het natuurgebied, keer je 
terug naar het centrum via dezelfde route.

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

Van de blauwborst tot de Smient: de rietkragen, zeggevelden 
en talrijke sloten vormen een paradijs voor watervogels. Vooral 
in de winter is het als het ware een internationale luchthaven 
voor eenden en vogels. Vanuit de vogelkijkhut en uitkijk- 
toren kan je de dieren ongestoord observeren en bekijk je het 
prachtige gebied vanuit een heel ander perspectief. 

       ZACHTAARDIGE GALLOWAYS

Een andere, opvallende diersoort die je het hele jaar door in 
de weilanden kan vinden zijn de Gallowayrunderen. Het 
Schotse ras is enorm zelfredzaam, zachtaardig en weinig 
kieskeurig in voedselkeuze. Dit maakt van hen de ideale 
natuurbeheerders van het Mechels Broek. De variatie in het 
landschap is voor een groot deel hun verdienste! De ene 
plant is al wat smakelijker dan de andere, en zo ontstaat er 
een afwisseling in ruigere en kort afgegraasde stukken. Dit 
zorgt op zijn beurt voor een rijke planten- en dierenwereld.

       BOMKRATERS

Vanop de Dijledijk heb je een mooi zicht op de weilanden 
waarin een heel aantal poeltjes liggen met een opvallende, 
mooi ronde vorm. Het zijn volgelopen bomkraters die 
ontstonden doordat er in de Tweede Wereldoorlog een 
aantal bommen hun doel (het rangeerstation van Muizen) niet 
bereikten. Ze ontploften in de weides van het Mechels Broek 
en vormen nu de woonplaats voor een enorme variatie aan 
waterleven. Kamsalamanders, groene kikkers, libellen en 
stekelbaarsjes maken van dit oorlogsverleden weer 
vredevolle plekjes. 

TIP: Ongeveer halverwege de A.S.-Adventurewandeling kom 
je vlak bij het pad aan de vogelkijkhut. Dat ligt wat verstopt 
tussen twee huizen. Vergeet zeker niet ook hier eens een 
kijkje te gaan nemen. 

TRAJECT EN TOEGANKELIJKHEID

Voor meer info over het natuurdomein kan je terecht bij het 
bezoekerscentrum van Natuurpunt: Muizenhoekstraat 7, 
2812 Mechelen.
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