Kano- & kajakroute
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Stuw te Rotselaar

Molen van Rotselaar 11
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Zonegrens
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STOP

Vaartijd

Zone Leuven - Rotselaar

Aanmeerplaats

Kano of kajak niet toegelaten

Aansluiting mogelijk met
Mountainbikenetwerk

34,1 km

Fietsnetwerk

Brug E314 10

± 7u 35 min

Bovenstaande vaartijden zijn geschatte waarden voor recreanten.
Hou er rekening mee dat deze tijden kunnen verschillen naargelang je eigen kunnen.

Wandelnetwerk

Zones van bevaarbaarheid
Voor meer informatie raadpleeg de richtlijnen op de achterzijde.

Zone Leuven centrum

• Vrij bevaarbaar voor iedereen;

Stuw Dijle-Vunt
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Zone Kasteelpark Arenberg
Max. doorvaarbreedte 1,76 m

• Afvaartrestricties omwille van ecologische en veiligheidsredenen;
• Raadpleeg de achterzijde voor meer informatie;

Dijleterassen

• NIET toegestaan om op structurele en regelmatige basis afvaarten te organiseren;
• Afvaartrestricties omwille van ecologische en veiligheidsredenen;
• De vaarders dienen over voldoende vaarcapaciteiten te beschikken;
• Raadpleeg de achterzijde voor meer informatie.

Dijlemolen

STOP
Schuiven Volmolen
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Tweewaters

Opgelet

Kasteelpark Arenberg

Molenconstructie Arenberg

Zowel in de zone Huldenberg - Sint-Joris-Weert als in de zone Doode Bemde
bemoeilijken obstakels, zoals dode bomen in de waterloop, de afvaart. Deze
obstakels worden niet verwijderd omwille van ecologische doelstellingen voor
de waterloop en het herstel van het natuurlijk overstromingsregime in het
valleigebied.

Celestijnenlaan
Stuwen te Eigenhoven
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Gedragsregels
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Zone Korbeek-Dijle - Oud-Heverlee
Stationstraat
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Zone Doode Bemde

13

Respecteer de natuur en verstoor de planten en dieren op en rond het water niet
Houd de oever schoon en laat geen zwerfvuil achter
Bewaar de stilte en rust
Ga alleen te water via de steigers en op de aangeduide in- en uitstapplaatsen
Informeer je op voorhand waar en wanneer je mag varen
Vaar niet bij een te hoge of te lage waterstand
Respecteer andere watersporters en gebruikers
Draag steeds een zwemvest en pas je kledij aan, zowel aan de watertemperatuur als
aan de buitentemperatuur
Vaar bij voorkeur met anderen, in geval van problemen kan iemand je allicht helpen
Tip: elektronica (GSM, fototoestel, ...) bewaar je best in een waterdichte verpakking
U bent welkom tussen zonsopgang en een half uur na zonsondergang
Respecteer de stilte en rust in het natuurgebeid, gebruik geen geluidsproducerende
installatie
Gemotoriseerde vaartuigen zijn nergens toegelaten

Waterstand
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De waterstandpaal geeft de waterstand weer en wordt aangebracht in de waterloop ter hoogte van de in- en uitstapplaatsen.

Neerijsebaan

Donkerblauw: hoog water, vertrek verboden voor iedereen
Blauw: vertrek verboden voor onervaren personen
Lichtblauw: vertrek mogelijk voor iedereen
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Leuvensebaan

Voor meer informatie over de route en het melden van problemen, contacteer de
promotiedienst Vlaams-Brabant en Brussel van Sport Vlaanderen (015 61 82 60,
promotie-vlaams-brabant-brussel@sport.vlaanderen) of
www.sport.vlaanderen/kanokajakroutes
De route wordt jaarlijks gekeurd door de Vlaamse Stuurgroep Waterlopen.

Zone Huldenberg - Sint-Joris-Weert

Pont de Brebis

Max. doorvaarbreedte 1,65 m

Laatst goedgekeurd

Florivalstraat
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