RONDJE MECHELEN - LIER

Bourgondisch erfgoed,
kloosters & de Nete
Toeristen uit binnen- en buitenland bewonderen in Mechelen het
indrukwekkende erfgoed. De Kunststad heeft echter nog meer
troeven, waaronder haar centrale ligging en het aantrekkelijke
rivierenlandschap rond het centrum. Langs autovrije jaagpaden
beland je razendsnel in een groen decor.
Deze route verbindt Mechelen met Lier, de poort tot de Kempen.
De Pallieterstad ligt aan de samenloop van de Grote en Kleine
Nete. Schrijver Felix Timmermans omschreef zijn geliefde stad als
de plaats “waar de drie kronkelende Nethen een zilveren knoop
leggen.” Twee boeiende steden, mooie landschappen, rust en
natuur: deze fietslus heeft het allemaal.

BLIKVANGERS
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MECHELEN

Mechelen vormde in de 16e eeuw de politieke, culturele en
religieuze hoofdstad van de Bourgondische Nederlanden. Dat
rijke verleden vertaalt zich in een uitzonderlijk patrimonium, met
ruim 300 beschermde gebouwen en vijf vermeldingen op de
Werelderfgoedlijst van UNESCO. De Mechelaars zijn bijzonder
trots op hun Sint-Romboutstoren met skywalk. Andere blikvangers
zijn het Museum Hof van Busleyden, het Paleis van Margareta van
Oostenrijk, de acht historische kerken in de binnenstad en het
Begijnhof. www.visit.mechelen.be
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FORT VAN DUFFEL

Kempens Landschap vzw gaf dit gepantserde spoorwegfort tussen
Mechelen en Antwerpen een tweede leven. Een tentoonstelling
illustreert hoe de soldaten het fort in 1914 verdedigden tegen het
spervuur van de Duitse troepen. Je leert er ook meer over de
natuur en de nieuwe bewoners van het domein: vleermuizen.
Op het menu van Brasserie ‘De Krone’ - een sociaal project - kan
je onder meer het huisbier ‘Fortuin’ terugvinden.
www.fortvanduffel.be

Fort van Duffel

Grote Markt, Mechelen

Domein Roosendael

Zimmertoren, Lier

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

In de 13e eeuw stichtten cisterciënzerzusters een abdij in de
Netevallei. Vijf eeuwen lang bloeide het kloosterleven er. Na de
Franse Revolutie evolueerde het domein tot een fraai buitengoed
met landschapspark. Vandaag biedt Roosendael diverse logeeren vergaderformules in een beschermd kader. Kempens landschap vzw restaureerde al heel wat gebouwen, waaronder het
‘pesthuis’ dicht bij de oevers van de Nete.
www.roosendael.be
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NETELANDSCHAP

De autovrije Neteboorden tussen Walem en Lier bieden knappe
vergezichten. De getijdenwerking op de Nete is hier goed merkbaar. Ter hoogte van knooppunt 31 ligt Provinciaal Groendomein
Neteland. Het herbergt een rijkdom aan biotopen, elk met zijn
typische bewoners. In de lente en het najaar lokken de vijver en
de talrijke bessenstruiken heel wat trekvogels. De tuin van het
Provinciaal Instituut voor Milieueducatie (PIME) vormt een prima
picknickplek. www.rlrl.be
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De route maakt gebruik van de fietsknooppuntenbewegwijzering. Je volgt de rechthoekige wit-groene brodjes met knooppuntnummers, zoals aangegeven op het kaartje in deze flyer.

LENGTE
traject: 50 km

TRAJECT
Het reliëf is vlak. Ongeveer 28% van de lus is autovrij.

KNOOPPUNTEN
57 - 99 - 98 - 65 - 55 - 25 - 56 - 66 - 31 - 05 - 89 - 88 - 20 - 30 40 - 48 - 49 - 35 - 36 - 37 - 01 - 46 - 44 - 99 - 57
Informatie over eventuele omleidingen: routedokter.be

LIER

Het Netestadje heeft charme te over. Kuier zeker even rond in
het sfeervolle Begijnhof, een oase van rust. Net als het gotische
belfort op de Grote Markt staat het op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO. In het Zimmermuseum maak je kennis met de geniale,
Lierse klokkenbouwer en astroloog Louis Zimmer. Tijdens een
boottochtje ontdek je nog meer stemmige hoekjes. Op de vele
terrasjes geniet je samen met de Pallieters van een streekbier of
een Liers vlaaike. www.toerismelier.be
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HOE FIETS JE DE ROUTE?

WINTERTUIN URSULINEN

De torentjes van het school- en kloostercomplex van de ursulinen domineren de skyline van Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Begin
20ste eeuw was het ‘pensionnat de demoiselles’ erg populair bij
de internationale beau monde. Pronkstuk vormt de schitterende
wintertuin in art nouveaustijl. De jonge dames ontvingen er hun
ouders in stijl. De indrukwekkende koepel, meubels, vloeren,
wanden en galerijen maken er een elegant geheel van.
www.olvwaver.be

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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Wintertuin, Onze-Lieve-Vrouw-Waver
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Netevalleiroute
FIETSLUS - 50 km

