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Bleukensweide De Zennebrug in Leest Leest

Je fietst op deze route oogverblinde natuur en fotogenieke 
landschappen tegemoet. De Zenne kronkelt door het Hom-
beeks Plateau dat de perfecte uitvalsbasis vormt om de 
groenblauwe omgeving van Mechelen te ontdekken. Veel 
fietsplezier op dit stukje Mechels platteland!

 
Je tocht vertrekt langs het Kanaal Leuven-Dijle, dat in 1752 is 
aangelegd en daarmee een van de oudste waterwegen in Bel-
gië is. Als je de weg omgekeerd fietst, eindig je in Leuven, maar 
jij zet koers richting Battel, waar je afslaat om naar de Zenne te 
fietsen. In Leest neem je de linkerkant van het jaagpad zodat 
je de Bleukensweide kan spotten, een weiland dat in de winter 
gebruikt wordt als natuurijspiste, en in de zomer door de talrijke 
watervogels als fourageergebied. 

Knooppunt 79 brengt je in Heffen. De geschiedenis van het 
dorp is nauw verbonden met de Zenne. Vanaf de 14de eeuw 
kon stad Mechelen tol heffen bij de schepen in ruil voor vrijstel-
ling van stapelrechten op vis, graan en zout. Vanuit de toltoren 
werd er in 1413 een ketting over de Zenne gespannen om ont-
duiking van tol in de scheepsvaart tegen te gaan. De kerktoren 
deed toen vermoedelijk ook dienst als vuurtoren.
 
 
Aan knooppunt 78 beland je op een boogscheut van het 
Blaasveldbroek, een groene trekpleister van 160 hectare groot 
waar natuurliefhebbers, wandelaars, joggers en hengelaars 
vlot de weg naartoe vinden. Het Broek, zoals het domein in de 
volksmond heet, herbergt ook een otter- en bevereiland. Je 
fietst nu verder door Blaasveld, waar de 17de-eeuwse hoeve De 
Molenberg wellicht je aandacht trekt. Tegenwoordig wordt hier 
door de Mechelse stadsbrouwerij Het Anker whisky gestookt op 
basis van het moutbeslag van de Gouden Carolus Tripel. 

 
Tussen knooppunt 53 en 25 fiets je voorbij Paardenmelkerij 
De Beck. Wist je namelijk dat ook paarden gemolken worden? 
Sinds de oudheid drinken Russische steppevolkeren paarden-
melk, al is het product hier niet zo bekend als de traditionele 
koemelk. Sinds 1997 melken Willy en Gerdt De Beck dan ook 
dagelijks hun merries om ons van dit wonderlijke product te 
laten genieten.

KANAAL LEUVEN-DIJLE & BLEUKENSWEIDE

HEFFEN DORP

BLAASVELDBROEK & WHISKYSTOKERIJ

PAARDENMELKERIJ



Toeristisch infokantoor Visit Mechelen, Schepenhuis: 
Vleeshouwersstraat 6, 2800 Mechelen

Je maakt gebruik van het fietsknooppuntennetwerk. Je volgt 
de rechthoekige wit-groene bordjes met 
knooppuntennummers.

Traject: 37,8 km 

Het reliëf is vlak en volgt overwegend jaagpaden en 
landelijke wegen. 

93 - 95 - 90 - 79 - 78 - 87 - 53 - 25 - 45 - 10 - 59 - 92- 93. 

Meld- en infopunt fietsknooppuntennetwerk: routedokter.be

Zennedijk in HombeekEglegemvijver

In samenwerking met: bewoners Leest,  
Hombeek & Heffen, Natuurpunt, Regionaal  
Landschap Rivierenland, opmaak: Visit  
Mechelen, druk: Antilope De Bie Printing,  kaart: 
Open Street Map, Elke Feussels, foto’s: Visit 
Mechelen, Aikon, v.u.: Björn Siffer, VVV Mechelen 
vzw, Vleeshouwersstraat 6, 2800 Mechelen - 
D/2022/10717/8 

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

 
Je fietst nu door Hombeek, waar de landbouwsector een erg 
belangrijke speler is in het behoud van de open ruimte en de 
instandhouding van unieke diersoorten. Deze zijn onlosmakelijk 
verbonden met agrarische landschappen zoals weide- en akker-
vogels. Verschillende landbouwers proberen voedselproductie te 
combineren met natuur-, milieu- en landschapsbeheer. 

 
Wanneer je richting knooppunt 10 en de prachtige dorpskern van 
Hombeek fietst, kom je langs een grote plas water. De Eglegem-
vijver, of ‘de put van Hombeek’ zoals we hier zeggen, ontstond bij 
de aanleg van de E19 en is sindsdien uitgegroeid tot een  
natuurgebied van 43 hectare. Dit is een belangrijke rustplaats voor 
vogels, waar verder een familie bevers woont. In de zomer zitten 
vissers langs de kant en wordt de waterplas ingenomen door 
zeilers en windsurfers. 

 
Je bent nu aan de laatste 5 kilometer van de route bezig. Voor de 
tweede keer kom je op de Zennedijk terecht. De Zenne is een 
getijdengebonden zoetwaterrivier zoals de Nete, Rupel en Dijle. 
Tweemaal daags staat deze rivier onder invloed van eb en vloed. 
Deze getijdenwerking zorgt voor een aparte en uiterst zeldzame 
biotoop: zoetwaterslikken en -schorren, niet permanent onder wa-
ter staande, luwe en daardoor slikrijke milieus. Bij laagtij zoeken 
eenden en steltlopers hun voedsel op de slikplaten, onbegroeide 
maar ecologisch waardevolle zones met bodemwiertjes in het 
slib of zand. In de rietlanden in het schor nestelen blauwborstjes, 
rietgorzen en kleine karekieten. In de wilgenvloedbossen treffen 
we tuinfluiters en zanglijsters aan. 

 
Voor de laatste honderden meters fiets je kort door het Vrijbroek-
park. Voor vele Mechelaars is dit dé plek om te ontsnappen aan 
de drukte van de stad. Je kan hier even afstappen voor een hapje 
of een drankje in een van de twee horecagelegenheden. Ideaal 
om je tocht te eindigen met een Mechels biertje. Schol!
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