Fietsroute Mechelen (25 kilometer)
Routebeschrijving
We vertrekken aan de achterkant van het Tivolipark (1) richting Sint-Katelijne-Waver. Dit is een
park met kasteel en bijgebouwen, zoals het koetshuis, de hovenierswoning en de portierswoning.
Het kasteel behoorde in 1802 toe aan een Mechelse brouwersfamilie. De tuin van Tivoli wordt
beschouwd als een miniatuurmodel van de ‘Engelse landschapsstuin’.
We komen voorbij het militair domein dat door jeugdverenigingen gebruikt wordt als speelbos en
langs de Drie Aderskapel of Kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Koorts (2). We rijden naar het
ijzerenveld, het miserenveld omdat er op de arme zandgrond niets wilde groeien en zien rechts
Borgerstein liggen, nu een verblijf voor gehandicapten, ooit een echt kasteel. We fietsen door
naar Bonheiden, doorheen het bosdomein rond het kasteel van Zellaar, naar de Krankhoeve (3).
Daar werden in de 15de eeuw de ‘kranken’ of zieken verzorgd van het Groot Begijnhof van
Mechelen.
Fietsend over Beerzel en Putte zien we in de verte de torens van Onze-Lieve-Vrouwe Waver. Het
is niet voor niets dat men het dorp Torekenswaver (4) noemt. Bijzonder zijn de torens van het
Urselinnenklooster, ook gekend om zijn prachtige wintertuin in art nouveau uit 1900. In het
centrum van Sint-Katelijne-Waver vinden we een bijzondere klokkentoren, een stalen toren van
de Sint-Katerinakerk waarin klokken van de vorige kerk werden gerecycleerd. Vlak bij de
woonkern beginnen de Hondsbossen (5). Het laatste deel van de route loopt via het
zenuwcentrum van de commerciële groenteteelt. Te midden van deze agro-industriële
bedrijvigheid nodigt de groene omgeving van de vijver aan het ‘Groot Fort’ of het Fort
Midzelen (6) uit om te verpozen.
Via de Groenstraat en de Zorgvliet, het straatje dat langs het mooie kasteeltje ‘Zorgvliet’ loopt,
rijden we terug naar Mechelen. Kasteel Kauwendaal, met zijn grachten en parkdomein, is de
laatste bezienswaardigheid vooraleer we terug aankomen in Tivoli.
Wegwijzer
Vertrek:Tivolipark
Terherststraat- Noordstraat-rechtdoor- Kadodderstraat- links- rechtdoor- rechts-Duivenstraatover spoorweg- Zandstraaat- Valkstraat - rechtdoor- Maanhoeveweg-links- Berkelei-rechtsDrieaderstraat (Tuindersroute)-Oudestraat-links- Groothoeveweg- rechts- Gestellei- linksGestelhoflei- rechtdoor- links- Zwarte Leeuwstraat- rechtdoor- rechts- Achterdiedonken- rechtsWaversesteenweg- rechtdoor- Waverse Steenweg- links- Grote doelstraat- - rechtdoor- Oude
kasteellaan-links- Pelgrimstraat- links- Harentstraat.
De normale Tuindersroute gaat naar rechts , maar deze kortere route gaat naar links.

Harentstraat- links- Scherpstuklei- rechtdoor- Dokter Cornilstraat- rechts- Zwitserstraat- rechtsKruisstraat- links- Groenstraat- links- Hoogstraat- - rechts- Kegelslei- links- Leemstraatdorpsplein - rechts- Bosstraat- rechts- Erfstraat ( terug Tuindersroute)- Bosstraat- rechts- linksDonderheide- links- Waterstraat- rechts- Muilshoek-links- Wilsonstraat- markt overstekenGen.Deschachtstraat- rechts- Begoniastraat- bocht links- rechts- doorsteek naar veiling:
Binnenweg- rechts- Kempenarestraat- fietspad- Vestingslaan rond het Groot Fort- Fortseweglinks- Stationstraat- links- Spoorweglei- Midzelen.
Hier verlaten we opnieuw de Tuindersroute.
Spoorweglei- rechts- spoorwegtunnel- Groenstraat-links- Zorgvliet- links- tunnel onder R6Zorgvliet- Kauwendaal- Duivenstraat- rechtdoor- Tivolilaan- Aakomst in Tivolipark.
Deze fietsroute werd uitgewerkt naar aanleiding van de actie Fietsen tegen Kanker op 30 mei
2004. De actie vond plaats naar aanleiding van de Dag van het Park en is een samenwerking van
Kom op tegen Kanker en de afdeling Bos en Groen van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Met dank aan het NGI voor de kaart.

