
 Welkom!
Dit bezoekerscentrum van 

Natuurpunt ligt midden in het 

Mechels Rivierengebied, vlak 

bij de Dijle in Muizen, ideaal als 

startpunt van verschillende wandel-

routes en boeiende Natuurpuntactiviteiten. Vrijwilligers 

van Natuurpunt beantwoorden graag al je vragen. Ko�  e 

en thee staan klaar en er is altijd wel een stoel vrij om even 

uit te rusten van je wandeling.  Maar het centrum heeft 

meer te bieden: je vindt er informatie over de natuur-

gebieden in de buurt, in het bijzonder over het nabij-

gelegen Mechels Broek. Kom eens langs!

Binnen even kijken om buiten meer te zien

In het bezoekerscentrum kom je te weten welke dieren en 
planten je kan tegenkomen tijdens je wandeling. Er zijn ook 
boeken om even door te bladeren of om op te zoeken wat je 

buiten hebt gezien of gevonden. Daarnaast vind je in het 
bezoekerscentrum meer informatie over de lokale werking van 
Natuurpunt en een kleine winkelhoek met nestkastjes, 
zoekkaarten en loeppotjes.

Wandelen

Het bezoekerscentrum is het begin- en eindpunt van verschil-
lende wandelroutes in de Beneden-Dijlevallei. Gekleurde pijltjes 
wijzen je de weg naar het Mechels Broek, de Barebeekvallei en 
Mispeldonk. Op de wandelpaden in die unieke natuurgebieden 
kan je volop van de natuur genieten en een authentiek stukje 
‘wildernis’ ervaren.

Met gids

Zin in een geleide wandeling? Ervaren natuur.gidsen leiden je 
rond en vertellen over de geschiedenis, het beheer van het gebied 
en de natuur die er dat seizoen te vinden is. De data vind je in de 
agenda op www.natuurpunt.be/mechelsrivierengebied 

Scholen, verenigingen en andere groepen kunnen een gids 
aanvragen voor een wandeling in het Mechels Broek. Voor meer 
informatie kan je terecht in het bezoekerscentrum of stuur je een 
mail naar bc.mechelsrivierengebied@natuurpunt.be.

Kinderen zijn extra welkom!
Aan de balie kan je materiaal voor verschillende speurtochten 
uitlenen of kopen om actief met je kinderen de natuur in te 
trekken.

• Boeboekstas (vanaf 5 jaar)
Gezinstas vol spannende opdrachten met Piepel en Soeza.
Wandelafstand 2 km.

• Kompastocht (vanaf 8 jaar)
Een bundel opdrachten die je alleen met een kompas tot
een goed einde kan brengen. Wandelafstand 5,5 km.

• Thematochten afhankelijk van het seizoen.

In het bezoekerscentrum is er voor kinderen een speeltafeltje en 
liggen er kleurplaten, enkele boeken en spelletjes klaar. 

Elke schoolvakantie is er een leuke activiteitenmiddag. Soms 
binnen, soms buiten. In de zomer kunnen kinderen meedoen 
met een driedaagse in het Mechels Broek.

Op familiedagen kunnen (groot)ouders en kinderen samen op 
stap. Langs het wandelpad vertellen gidsen over planten en 
dieren en voor kinderen zijn er leuke opdrachtjes onderweg.

Een leuk verjaardagsfeestje? In overleg met de ouders wordt 
een tocht op maat samengesteld voor de jarige en zijn of haar 
vriendjes. De zolderruimte kan gebruikt worden om iets te 
eten.

Ga op stap en geniet van de natuur

Mechels Broek
Natuurpunt beheert hier ruim 100 hectare natte graslanden 
met sloten, bomputten, knotwilgen en houtkanten. Centraal in 
het gebied ligt een grote waterplas, een waar paradijs voor 
watervogels. Met een uitkijktoren en een vogelkijkhut valt in dit 
natuurgebied heel wat te beleven.

Barebeekvallei
Dit gebied ligt aan de monding van de Barebeek in de Dijle. 
Tussen vochtige weilanden, ruigtes en akkers ontdek je waarom 
de ooievaars van Planckendael hier hun voedsel vinden. 

Mispeldonk
Mispeldonk ligt tussen Muizen en het centrum van Bonheiden. 
Het is een bijzonder gevarieerd natuurgebied met schrale 
graslanden, hooiweiden met houtkanten, vochtige loofbosjes en 
herstelde heidegebiedjes. Door dat landschap meandert de 
Boeimeerbeek.

Dankzij de steun van onze leden, onze partners en de overheid 
geeft Natuurpunt de Vlaamse natuur nieuwe kansen. Jij kan 
daar bij helpen. Gewoon door lid te worden. Sluit je vandaag 
nog aan, en geniet méér van de natuur.

De werking van Natuurpunt Mechels Rivierengebied wordt 
gesteund door de stad Mechelen en de gemeenten Bonheiden en 
Sint-Katelijne-Waver. 

Bezoek de website van Natuurpunt Mechels Rivierengebied 
en ontdek een hele waaier aan activiteiten: excursies, 
natuurwerkdagen, kinderactiviteiten, lezingen, cursussen, …
Je vindt er ook informatie over andere natuurgebieden in de 
regio. www.natuurpunt.be/mechelsrivierengebied

Cadeau!
Nieuwe leden ontvangen een 
we l komst pakket met daar in 
onze fraaie Natuur.gids met 66 
uitge stip pel de wan de lin gen en 
fi etstochten in de mooiste natuur-
gebieden van België.
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WORD LID VAN

NATUURPUNT!
Natuurpunt is de grootste natuurvereniging van 
Vlaanderen en beschermt al meer dan 50 jaar 
planten, dieren en hun natuurlijke omgeving. 
En dat is nodig, want onze mooie natuur is bedreigd. 
Met jouw steun kunnen we onze natuur verder 
helpen. Zo kunnen we er vandaag én in de toekomst 
meer van genieten. Het lidgeld bedraagt 30 euro 
voor het hele gezin. Sluit je aan en geniet volgende 
voordelen:

FIETS- EN WANDELGIDS

Als nieuw Natuurpuntlid ontvang je een welkomstpakket met 
onze Fiets- en Wandelgids met meer dan 40 wandel- en 
fi etsroutes in de mooiste natuurgebieden van België.

NATUUR.BLAD

Ontvang 4 x per jaar Natuur.blad, ons ledenmagazine 
boordevol informatie over de natuur.

WANDELINGEN EN FIETSTOCHTEN

Neem met je hele gezin gratis deel aan geleide wandelingen 
en fi etstochten.

NATUURPUNT WINKEL
Geniet 10% ledenkorting in de Natuurpunt Winkel op boeken, 
verrekijkers, cadeautjes...

KORTINGEN BIJ ONZE PARTNERS
Met je lidkaart van Natuurpunt geniet je ook heel wat 
kortingen bij onder meer Schoenen Torfs, AS Adventure, 
isolatiemateriaal Eurabo en Pixbook.

HOOR ZE FLUITEN
Download gratis onze wandelkaartjes en vogelgeluiden. 
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Maak met de letters van hierboven (en een 
A die je cadeau krijgt) een bewoner van het 
Mechels Broek die 's nachts leeft en die je  dus 
maar zelden te zien krijgt.
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ZOEKTOCHT
De bewoners van
het Mechels Broek

reiger © Wim Dirckx                                              

Meer info over het bezoekerscentrum, activiteiten en 
andere natuurgebieden vind je op 
www.natuurpunt.be/mechelsrivierengebied.

Antwoordblad

Noteer hier de letters van de antwoorden



De Nekker

Dijle

Boeimeerbeek

Molenbeek

Barebeek

BAREBEEKVALLEI

Schoolstraat

Hondshoek

MUIZEN

MECHELS BROEK

De Nekker

Kerkenbos

Muizenhoekstraat

Leuvensesteenweg 

BC

Speur met het kaartje en de hints naar 10 houten kastjes die langs het wandelpad hangen. 
In de kastjes vind je telkens enkele weetjes en een vraag.

Start: bezoekerscentrum, Muizenhoekstraat 7, Muizen
Lengte wandellus: 5,4 km
Route: volg de blauwe pijltjes AS Adventure route. Een stukje voorbij de ingang, neem je het pad 
rechts om heen en weer naar de uitkijktoren te gaan.
Blijf op de paden. 

Is er iets niet meer te vinden of heb je bedenkingen of suggesties?  
Meld het via bc.mechelsrivierengebied@natuurpunt.be

Hints
Stop 1
Let goed op bij het beestige verkeersbord.
Stop 2
Neem voorbij de ingang van het Mechels Broek 
het pad rechts richting uitkijktoren. Zzzoek in de 
buurt van de poortjes.
Stop 3
Zoek het bij de uitkijktoren niet in te hoge 
oorden, maar blijf in lagere sferen.
Stop 4
Stap over het vlonderpaadje en zoek dan in de 
buurt van het bruggetje.
Stop 5
Stap verder langs de Dijledijk en sla rechts een 
wandelpad in. Zoek aan het begin van dit pad.
Stop 6
Neem de ‘trap’ naar beneden en zoek daar in de 
buurt van de wilgenomheining.
Stop 7
Zet je speurneus aan het werk aan de bank die 
je tegenkomt.
Stop 8
Let goed op bij de tweede brug over de Boei-
meerbeek.
Stop 9
In het bosje, aan je linkerkant en vlak naast het 
pad, hangt aan een van de eiken misschien iets 
interessants.
Stop 10
Voorbij de huizen, bij de wegverbreding, zoek 
je aan de rechterkant in de buurt van de ingang 
naar de weide. 
Stop 11
In de tuin van het bezoekerscentrum vind je het 
laatste kastje met de oplossingen van de vragen. 
Tijd om even te gaan zitten…

Je kan, na afloop, de oplossingen 
ook nakijken door deze QR-code in 
te scannen.

V.U. Ann Pinceel, Natuurpunt Mechels Rivierengebied - Bezoekerscentrum - Muizenhoekstraat 7  2812 Muizen
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