
Terugkeren in de tijd
Wat is er te zien? Het Broek was een bijna ontoegankelijk 
gebied doordat de Rupel regelmatig overstroomde. Het 
landschap veranderde sterk bij de indijking van de rivier 
tussen 1100 en 1300. Na de indijking werd de turf ontgonnen 
als brandstof. Daardoor ontstonden de vijvers die zo 
kenmerkend zijn voor het gebied. 

Het grootste deel van het Broek bleef echter hooiland. Tot 
omstreeks 1920 de luciferfabriek ‘Union Allumettière een 
35 ha aankocht en beboste met populier. Talrijke kleinere 
eigenaars volgden het voorbeeld van die maatschappij. 
Het Blaasveldbroek veranderde van een open landschap 
(hooiland) in een populierenbos.

Nu bestaat het gebied uit broekbossen, hooilanden en 
rietvelden.

Het Blaasveldbroek ligt slechts 2 à 3 m boven de zeespiegel 
en is een nat, vochtig gebied, zoals zijn naam al weergeeft 
’een broek‘. 

In de vijvers groeit veel gele plomp en in de sloten vind je 
onder andere waterviolier, blaasjeskruid en slangenwortel. Op 
de natte gronden groeien typische soorten als dotterbloem, 
gele lis, riet, wilde hop, waterwilg en els. Ondanks kappingen 
komt de populier nog veel voor. Het aandeel van populier zal 
nog verder verminderen om plaats te maken voor  typische 
soorten van broekbossen en hooiland. 

Op de drogere gronden, omgeving Vossenberg, komen 
gemengde loofhoutbossen tot ontwikkeling.

In Blaasveldbroek leeft een grote variatie aan vogels. Naast 
roofvogels als buizerd, torenvalk en sperwer komen ook 
verschillende spechten, bosuil en ijsvogel voor. Tijdens 
de lente en de zomer laten onder andere wielewaal, 
nachtegaal en blauwborst van zich horen. In en rond het 
water kan je soorten als fuut, reiger, meerkoet, waterhoen 
en verschillende soorten eenden waarnemen. 

Het Blaasveldbroek is de ideale plek om te wandelen, 
joggen, vissen of om gewoon te genieten van de natuur. 
Kinderen kunnen hier ravotten in de speelzones. Op het 
otter- en bevereiland kan je gezellig picknicken en met 
wat geluk een échte bever spotten. Voor de honden is er 
een hondenzone, in de rest van het gebied moeten ze aan 
de leiband. 

Er zijn twee wandelpaden die je in de mooiste hoekjes 
van het Blaasveldbroek brengen. Maar ook via de 
wandelknooppunten kan je je eigen wandeling uitstippelen. 
Het Vierwielenpad is geschikt voor  rolstoelgebruikers en 
kinderwagens.

groot dikkopje

vliegenzwam

LIGGING EN BEREIKBAARHEID

Met de auto: De ingang van het Kennedybos ligt langs de Ken-
nedylaan. 
Met de fiets: Het bos is het best te bereiken met de fiets via het 
fietspad van Kortrijk centrum naar het Hoge.

BLAASVELDBROEK
WELKOM IN

Ook de hengelaar komt aan zijn trekken. Op een aantal 
vijvers mag je vissen, je moet wel in het bezit te zijn van een 
visverlof afgeleverd door de Vlaamse overheid.

Onthaalcentrum 
Het onthaalcentrum ligt centraal in het gebied met sanitaire 
voorzieningen, picknickplaatsen, het otter- en bevereiland, 
een blokhut (tijdens het weekend kan je bij slecht weer 
binnen picknicken) en een speelweide. In het onthaalcentrum 
kan je de otter en de bever ontmoeten of meer info over het 
gebied krijgen.  

Het onthaalcentrum is geopend op zondag van 14.00 u tot 
17.00 u  van 1 april tot 31 oktober. Groepen gans het jaar op 
aanvraag. 

Geleide wandelingen door natuurgidsen kan je aanvragen: 
natuurgidsenbroekgebieden@gmail.com .

Speelparadijs voor kinderen

fuut

Hoe te bereiken?
Met de fiets:
De route tussen fietsknooppunten 78 en 01 of 52 loopt langs 
het gebied. 

Met het openbaar vervoer:
In het NMBS-station  van Willebroek of Mechelen neem je bus 
nummer 287. Als je afstapt aan halte Fonteinstraat, ben je 
aan de parking van het Blaasveldbroek. 

Met de wagen:
Op de E19, Antwerpen-Brussel neem je, afrit Mechelen-Noord, 
richting Willebroek. Na 3 km rijd je aan de rotonde richting 
Blaasveld. Daarna draai je na 1 km de eerste straat rechts, 
de Bezelaerstraat, in. Vervolgens neem je na 1 km de derde 
straat rechts, de Broekstraat. In de Broekstraat vind je de 
parking van het Blaasveldbroek.

Op de A12 , Antwerpen-Brussel, neem je de afrit richting 
Mechelen . Aan de tweede rotonde rijd je  richting Blaasveld. 
Daarna volg je de bovenstaande wegbeschrijving.

meerkoet



Meer informatie
Agentschap voor Natuur en Bos
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111/-113 bus 63
20108  Antwerpen
T 03 224 62 62
M Ant.anb@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be/blaasveldbroek

Boswachtershuis Scheyvaerts
Het Broek 1 
2830 Willebroek
T 03 886 92 92 of 0479 67 94 78

Uitgave: december 2016
Lay-out: Patrick Van den Berghe
Foto’s: fuut - Tom Linster ; meerkoet - Luc Meert

V.U. Marleen Evenepoel, administrateur-generaal
Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
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