
NIKS NIEUWS OVER DE NIX 

(het idee is dat dit een soort encyclopedische ‘collage’ is door de Nix zelf 
van stukjes die er over hem geschreven zijn; die misschien wat positieve 
woorden omcirkeld heeft en natte vingerafdrukken heeft achtergelaten) 

“Nix (m.); de - ; syn. Nekker, Nicker, Neck, Kludde, Schockaert, Hake-
man, Oude Rode Ogen.  1) Boosaardige watergeest; 2) Waterduivel; 3) 
Mythologisch waterwezen; 4) Germaanse afgod - Nederlands woorden-
boek 
“Hoefsen of hoofgen Nickers’ zijn ene soorte van goede duvelen, hulp-
vaardig van gheest en opgeweckt van aard.” - naar het Visboeck van Coe-
nen, 16e eeuw 
“Het water uit de Bakerput of Nekkerput brengt genezing tegen de ge-
vreesde moeraskoorts.” - Mechels volksgeloof uit de 7e eeuw 
“Een wit kalf, een vliegend paard, een jongeman die viool speelt, een 
zwarte hond,.. in allerlei gedaanten kan deze duivel u bespringen!” - 
Vlaamse boerensage  
“Buig niet over de waterput, met zijn haak trekt de waterduivel u naar 
beneden!” - verhaaltje voor het slapengaan, 18e eeuw
“Haghetissen, varende vrouwen, goede kinder, coubouten, alven, nickers, 
maaren; het sijn duvelen alle.” - Sinninghe, Sagenboek, 14e eeuw

Magisch Rivierenland is een luisterwandeling en -spel in 
natuurgebied Mechels Broek voor individuen en 

bubbels met kinderen vanaf 10 jaar. 

Hoe luisteren? 

1. Download de izi.TRAVEL App in de App Store 
of Play Store op je smartphone.

2. Zorg ervoor dat je GPS-signaal en mobiele data aan-
staan.

3. Scan de QR-code met de camera van je smartphone. 

4. Start ‘Magisch Rivierenland’. 
5. Doe je oortjes in of zet je koptelefoon op. 

6. Volg de route op deze kaart. De audiofragmenten be-
ginnen vanzelf te spelen wanneer je op de juiste locatie 

bent. Veel geluk!

Alle info op een rijtje:

    ca. 2 uur 
   5,4 km

  vanaf 10 jaar  
Start route: Parking Provinciaal Domein De Nekker, 

Spuibeekstraat, 2800 Mechelen. Volg het pad richting 
het Mechels Broek (A.S. Adventure Wandeling). 

De route eindigt op dezelfde plek. 
Meebrengen: Wandelschoenen, smartphone 

met voldoende batterij, oortjes. 

Magisch Rivierenland is een productie van 
Wilderhistories voor Natuurpunt Mechels  

Rivierengebied, met steun van de Vlaamse Overheid. 

www.wilderhistories.be 

Lang geleden spookten de legenden over de 
Nix door het moerasland rond Mechelen. 

Soms verschijnt hij als een Nekkerduivel die 
wandelaars het moeras intrekt, soms als een 
muzikaal waterwezen dat poelen en rivieren 

beschermt. De naam en faam van de Nix zijn 
intussen lang vergeten. Maar onlangs dook deze 
mysterieuze kaart weer op in het Mechels Broek. 
Een sleutel tot de Anderwaterwereld, waar noord 

zuid is en zuid noord, en niks is wat het lijkt… 

Luister naar de Nix via je smartphone en 
zoek naar aanwijzingen op de kaart en in het 

natuurgebied. Vind jij de ware naam van de Nix? 

C
oncept &

 tekst: H
annes D

elanoeije &
 Linde D

e V
roey. V

orm
geving: Judith H

erm
an. Stem

m
en: Lennert D

e V
roey, Selien B

osseloo, B
ert D

elanoeije, N
icolas A

nné, Linde D
e V

roey, H
annes D

elanoeije. 
M

uziek: N
icolas A

nné, Lennert D
e V

roey, K
obe V

an O
lm

en.V
erantw

oordelijke uitgever: H
annes D

elanoeije, M
uizenhoekstraat 27, 2812 M

uizen. N
iet op de openbare w

eg gooien.

op tocht met de Nix

MAGISCH
RIVIERENLAND



Linde De Vroey



