RONDJE MECHELEN - HOMBEEKS PLATEAU

Langs hooilanden & de
meanderende Zenne
Ten westen van Mechelen strekt zich het Hombeeks
Plateau uit over de deelgemeenten Hombeek, Leest en
Heffen. De Zenne kronkelt er door het groene landschap
dat de perfecte uitvalsbasis vormt om de groenblauwe
omgeving van Mechelen te ontdekken. Je geraakt er snel
vanuit de historische binnenstad. Strek je benen, relax en
geniet van al de rust die over het Hombeeks Plateau
neerdaalt.

BLIKVANGERS
HET VRIJBROEKPARK

Het Hombeeks Plateau is slechts enkele kilometers
verwijderd van Mechelen. Deze wandeling voert je eerst naar
het Vrijbroekpark, net buiten het centrum van Mechelen en
dus de ideale plaats om even te ontsnappen aan de drukte
van de stad. Je kan hier wandelen, sporten, verpozen op een
terrasje, terwijl de kinderen ravotten op de speeltuin, of de
geuren opsnuiven van de bekende botanische tuin van het
Vrijbroekpark.

DE PUT VAN HOMBEEK

Via de Eglegemvijver zet je verder koers naar het
Hombeeks Plateau. Deze vijver ontpopte door de jaren heen
tot een natuurgebied dat ontstaan is bij de aanleg van de E19.
Tegenwoordig is de vijver een bekend toevluchtsoord voor
zeilers, windsurfers en hengelaars. In de volksmond wordt
deze vijver ook wel ‘de put van Hombeek’ genoemd. Indien
je verkiest om enkel rond de vijver te wandelen, zal je tocht
ongeveer 3 kilometer korter worden.

HOMBEEKS PLATEAU

Intussen bevind je je ten westen van Mechelen waar je,
uitgestrekt over de dorpen Leest, Heffen en Hombeek,
bij het Hombeeks Plateau aanbelandt. De Zenne vloeit er
wondermooi door het landschap. Sluit je ogen en geniet
van de rust. Er heerst hier een sfeer waar je helemaal tot
jezelf kan komen. Deze prachtige groene vallei vormt het
kloppend hart van je wandeltocht.

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

HOE WANDEL JE DE ROUTE?
Je start de wandeling aan Het Schepenhuis, daar vind je
wandelknooppunt 258. Je kan dit knooppunt volgen tot
het Vrijbroekpark. Om je wandeling verder te zetten, volg
je volgende wandelknooppunten: 51 - 50 - 49 - 185 - 52 37 - 280 - 32 - 33 - 814 - 815 - 816 - 184 - 817 - 185. Wandel
vervolgens verder naar wandelknooppunt 49 - 50 - 51 - 258.
In het Vrijbroekpark keer je terug via dezelfde route als je
gekomen bent.
VERKORTING: Rond de Egleghemvijver.
Voor deze route volg je vanaf het Vrijbroekpark,
knooppunten: 185 - 52 - 184 - 817 - 185
De wandelknooppunten zijn in het beheer van
Wandelnetwerk Rivierenland, www.rlrl.be.

HOOILANDEN

Dat de Zenne door het Hombeeks Plateau meandert, speelde
een grote rol bij het ontstaan van de Zennedorpen. Als je nu
naar de oevers aan de Zenne kijkt, zie je nog steeds het vee
grazen. Dit komt doordat de vruchtbare sliblaag die na de
winterse overstromingen overbleef, werd gebruikt als
natuurlijke bescherming voor de zomerse hooilanden en
later in het najaar als veeweiden. Er zijn nu al jaren tal van
enthousiaste vrijwilligers actief die zich inzetten voor het
vrijwaren van het Hombeeks Plateau.

DE ZENNE

De Zenne is een getijdengebonden zoetwaterrivier die
tweemaal per dag onder invloed van eb en vloed staat. Door
dit proces ontstaat een zeldzame zoetwaterslikken en
-schorren. Dit zorgt er eveneens voor dat er een rijk paradijs
is van planten en dieren, zoals eenden en steltenlopers bij
laagtij op de sliblaten. De blauwborstjes, rietgorzen en kleine
karekieten vinden we dan weer terug in de rietlanden.
Tenslotte treffen we de tuinfluiters en zanglijsters in de
wilgenvloedbossen aan.
Na deze wandeling zou je helemaal zen moeten zijn én
ben je een wandelroute rijker. Je kan deze tocht ook perfect
combineren met een bezoek aan de historische binnenstad
van Mechelen.

LENGTE

TRAJECT

basistraject: 16 km
verkorting: 12,8 km

Toegankelijk voor
kinderwagens.

Surf naar visitmechelen.be
voor nog meer wandel- en fietsplezier
Contact
Visit Mechelen, Vleeshouwersstraat 6, 2800 Mechelen
visit@mechelen.be, +32 15 29 76 54
ontdekmechelen.be - visitmechelen.be
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Praktische info

RONDJE MECHELENHOMBEEKS PLATEAU
WANDELROUTE - 16 km of 12,8 km

