
  

(Zomer)wandelingen 2015
Mechelen

Tip! Maak gratis kennis op Erfgoeddag Zondag 26 april

Keuzes van gisteren maken de stad van vandaag
De stad is een complexe omgeving die voortdurend verandert. 
Beleidskeuzes uit het verleden blijven dikwijls nog lange tijd nazinderen. 
Een schijnbaar eenvoudige beslissing kan grote gevolgen hebben. 
Ontdek tijdens deze wandeling aan de hand van stadskaarten, plannen 
en verhalen de stad Mechelen die wij erfden. 
Vertrek: Hof van Busleyden, Sint Janstraat

 om 10 uur, 13 uur, 14 uur en 15 uur.

www.mechelenbinnenstebuiten.be

Wil u deelnemen aan onze zomerwandelingen? Dan is een 
abonnement misschien iets voor u. Voor 15 euro per 
persoon krijgt u zomaar eventjes tot 8 wandelingen 
(hernemingen en nieuwe).

Doe een overschrijving van 15 euro per persoon op de 
rekening van Mechelenbinnenstebuiten

 BE66320439805043  
(met vermelding van je naam + emailadres) 

MechelenbinnenstebuitenEXTRA Bezoek: Fort van Walem
Zaterdag  6 Juni om 14.00 uur,  
Koning Albertstraat, WALEM
Eigen transport: bvb. Lijnbus 500 Veemarkt, vertrek 13.03u
Prijs 8€, Abonnees: 6€, geen reservatie nodig

HERNEMING: Mechelen vóór het donker werd
Zondag  7 juni om 14 uur, Leuningen IJzerenleen

HERNEMING: Mechelse helden & spionnen
Zondag  14 juni om 14 uur, Leuningen IJzerenleen

HERNEMING: (Over)leven in een bezette stad
Zondag 21 juni om 14 uur, Leuningen IJzerenleen

HERNEMING: Verwoesting & wederopbouw
Zondag 28 juni om 14 uur, Leuningen IJzerenleen

Open Monumentendag:
Klein erfgoed in de straten
Zondag 13 september 2014
om 10 uur, 11 uur, 14 uur en 15 uur, Leuningen IJzerenleen 
Prijs: gratis

Foto's: Marc Van Campenhout, Eddy Van Leuven, Jan Smets

http://www.mechelenbinnenstebuiten.be/


  

We serveren u het verhaal over een handvol moderne architecten 
die de stad gekleurd hebben. Maak kennis met de 
spaarzaamheid van Lauwers, het optimisme van Roose en het 
functionalisme van Van Meerbeeck. We nemen u mee in hun 
zoektocht naar moderniteit, hygiëne en wooncomfort.
Ontdek samen met ons de kunst van het moderne wonen.

Een verhaal van vallen en opstaan met in de hoofdrollen de 
bouwmeesters Keldermans en Faydherbe. Achter de hooggotiek 
en de barok zitten totaal verschillende denkwerelden die door 
deze Mechelse bouwmeesters vertolkt worden.  Aan de hand van 
prachtige  bouwwerken trachten we de persoonlijke finesses van 
deze heren terug te vinden en hun drijfveren te ontraadselen.

Zondag 02/08 om 14.00u
Woensdag 05/08 om 19.00u

Vertrek:
Leuningen IJzerenleen

Zondag 16/08 om 14.00u
Woensdag 19/08 om 19.00u

 Vertrek:
Leuningen IJzerenleen

Zondag 9/08 om 14.00u
Woensdag 12/08 om 19.00u

Vertrek:
Leuningen IJzerenleen

De stad staat vandaag voor heel wat uitdagingen. Architectuur 
biedt hier een antwoord op. We wagen ons aan een eerste 
balans van de eigentijdse architectuur in Mechelen.
Maak u klaar voor een verhaal over het zoeken naar vernieuwing, 
het slim inzetten op hergebruik en herbestemming en het 
samenvloeien van oud en nieuw.

Zondag 23/08 om 14.00u
Woensdag  26/08 om 19.00u

Vertrek:
Leuningen IJzerenleen

Rond de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw kwam de 
dertigjarige Philippe van Boxmeer in dienst als Mechelse 
stadsbouwmeester. We zoeken naar de invloed van  zijn markante 
persoonlijkheid en eigenzinnig karakter in onze huidige stad en 
bekijken zijn (te) ambitieuze stadsontwikkelingsprojecten.

Je kan als individuele deelnemer meewandelen. 
De duurtijd is maximum 3 uur (inclusief rustpauze in volkscafé, prijs drankje niet inbegrepen).

Check onze abonnementsformule (achterkant folder) Prijs 8 euro cash bij vertrek, 6 euro bij voorinschrijving bij UiT in Mechelen
Gratis onder de 12 jaar - Via www.mechelenbinnenstebuiten.be, info@mechelenbinnenstebuiten.be 

V.U. Peter Meuris, Jef Denynplein 4/002, 2800 Mechelen. Niet op de openbare weg werpen.

De maakbare stad
van de jaren '80 tot nu

De plannen van
Van Boxmeer

Ranke gotiek en 
wankele barok

De stad van morgen
van de jaren '20 tot de 

jaren '70
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