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Muizen is ontstaan op de zuidelijke oever van de Dijle. Je 
bevindt je momenteel pal in het dorpshart, met zicht op een 
overblijfsel van de Sint-Lambertuskerk die in de zeventiende 
eeuw verrees, nadat tijdens de godsdiensttroebelen in de jaren 
1570 de vorige kerk was afgebroken. Een Duitse V1, bestemd 
voor de haven van Antwerpen, werd door Amerikanen uit de 
lucht geschoten en verwoestte de Sint-Lambertuskerk groten-
deels. Enkel de toren bleef gespaard. Je kunt hem hier nog 
steeds bewonderen, naast de nieuwe Sint-Lambertuskerk uit de 
jaren 1960.

 
Je hebt wellicht al enkele ooievaars zien overvliegen. Ter 
hoogte van de Beukenboomstraat kan je er altijd enkele 
spotten, net als op het ooievaarsnest op het kerkhof aan je 
linkerzijde. Ooievaars waren halverwege de vorige eeuw zo 
goed als verdwenen in West-Europa. Door succesvolle 
herintroducties, onder meer in ZOO Planckendael in de jaren 
90, konden de ooievaars overleven in onze streken. Een groot 
deel van de vogels brengt de wintermaanden door in Spanje 
of West-Afrika, tot meer dan 4.000 kilometer ver. Vanaf maart/
april zijn ze terug in hun vertrouwde omgeving en zie je ze naar 
voedsel zoeken in de natuurgebieden langs de Dijle.

 
Aan de linkeroever van de Dijle ontvouwt zich een weids en 
afwisselend landschap. Natuurpunt Mechels Rivierengebied 
beheert hier de delta van de Barebeek, een natuurgebied met 
vochtige weilanden en akkers. In de winter lopen de weilanden 
regelmatig onder water, een zegen voor eenden en 
weidevogels. Ook de ooievaars van Planckendael zijn 
regelmatig te spotten in de Barebeekvallei waar ze heel wat 
voedsel vinden. Ze jagen er op slakken, regenwormen, 
sprinkhanen, kevers, kikkers, muizen en mollen.

Op een boogscheut van het stadscentrum strekt zich een 
groots weidelandschap uit: de Beneden-Dijlevallei. Deze 
route vertrekt vanuit de dorpskern van Muizen. Je geniet van 
de rust in de Barebeekvallei alvorens koers te zetten richting 
Kanaal Leuven-Dijle. Via de Dijledijk wandel je terug tot in het 
dorp. 

De oude kerktoren van Muizen De Ridder Van Musena aan de Dijle
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Parking / plein Muizen Dorp, 2812 Muizen

Openbaar vervoer: De Lijn stadslijn nr. 3 Mechelen Station – 
Muizen -> halte J. Van Geelstraat (200 m wandelen tot Dorp)

Zebrapad oversteken, rechtdoor August Lenaertsstraat,
links Korte Nieuwstraat, links Magdalenastraat tot zebrapad,
oversteken rechts, oversteken Vlamingenstraat (links van
brug), links Rubensstraat, rechts Beukenboomstraat, rechts
Kerkenbos, vanaf hier fietsknooppunt 58 volgen tot jaagpad 
kanaal Leuven-Dijle (Muizenvaart) links spoorwegbrug onder-
door, links Prinsenveldstraat, rechts tot zebrapad, oversteken, 
en rechtdoor Willendries, spoorwegbrug onderdoor, spoor-
weg oversteken, links volgen Kerkenbos, grindpad rechts 
Ottershoekstraat, links jaagpad Dijle, Brugstraat oversteken, 
pad volgen tot schuin links, Dijlebrug, terug op vertrekplaats 
Dorp.

Traject: 9 km

In samenwerking met: bewoners Muizen, Natuur-
punt, opmaak: Visit Mechelen, druk: Antilope De Bie 
Printing, kaart: Open Street Map, Elke Feussels, foto’s: 
Visit Mechelen, Dirckx, Aikon, v.u.: Björn Siffer, VVV 
Mechelen vzw, Vleeshouwersstraat 6, 2800 Mechelen 
- D/2022/10717/11

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

 
Het Kanaal Leuven-Dijle, vroeger ook wel bekend als de  
Leuvense Vaart, verbindt de Vaartkom in Leuven al sinds 1752 
met de Dijle. Je wandelt nu in de richting van Leuven, waar je na 
enkele honderden meters aan je linkerzijde het domein van 
ZOO Planckendael spot. Met wat geluk zie je een van de 
olifanten, pinguïns of flamingo’s. Tijdens de lente en zomer is 
deze dijk erg in trek bij fietsers.

 
Achter de muren van deze knappe hoeve bevindt zich Wat 
Dhammapateep, een Belgische boeddhistische tempel in Thaise 
theravadatraditie. De tempel werd opgericht in 2005 maar huist 
pas in Muizen sinds 2017. Je vindt hier een opvallend 
Boeddhabeeld, tot op heden zelfs het grootste stenen beeld 
van Europa in zijn soort.  

 
Je komt weer in de Barebeekvallei waar rijen knotwilgen 
prachtige lijnen vormen in het landschap. Steenuiltjes broeden 
graag in de vaak holle knotbomen. Aan de overkant van de Dijle 
ligt een mooi natuurgebied dat zich uitstrekt tot tegen het dorp 
van Bonheiden: Mispeldonk. Het landschap is er bijzonder 
gevarieerd, met schrale graslanden, hooiweiden met 
houtkanten, vochtige loofbosjes en herstelde heidegebiedjes.

 
Als je de Dijledijk afloopt, wandel je opnieuw richting het 
dorpsplein van Muizen. Wil je nog enkele kilometers aan je 
wandeling toevoegen? Steek dan even de Dijlebrug over. In 
de Muizenhoekstraat bevindt zich het bezoekerscentrum van 
Natuurpunt. Daar vind je info over uitgestippelde wandelroutes 
in Mispeldonk en het vlakbij gelegen Mechels Broek.
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Afhankelijk van het seizoen aangepast schoeisel voorzien 
(modderige paden). Niet toegankelijk voor rolstoel-  
en kinderwagens.

RONDJE MUIZEN

WANDELROUTE - 9 KM

CONTACT

COLOPHON

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


