
  

Wil u deelnemen aan onze wandelingen? Dan vragen we om 
te reserveren op het volgende emailadres:
                  info@mechelenbinnenstebuiten.be
€6 per persoon, ter plekke te betalen, graag gepast. 

Mechelenbinnenstebuiten met de fiets

Stadsvernieuwing (met de fiets)

Zondag  27 mei om 14u, 
Vertrek: Leuningen IJzerenleen
Verplicht reserveren via info@mechelenbinnenstebuiten.be 

Hoe gaan we wonen in de 21e eeuw, nu er een betonstop is afgekondigd, en 
hoe gaan we dat combineren met klimaatopwarming? Kan je comfortabel en 
tegelijk dichter bij elkaar gaan wonen? Hoe moeten we plannen voor plaats?
Rij met ons mee langs bestaande projecten, en maak kennis met de werven 
van vandaag en morgen: Waterkant, Zorro, Tinel, … 

Let op dit is een fietstocht. Kom dus met je eigen fiets.
€6 per persoon, ter plekke te betalen, graag gepast.

Divers Mechelen (met de fiets)

Zondag  30 september om 14u, 
Vertrek: Leuningen IJzerenleen
Verplicht reserveren via info@mechelenbinnenstebuiten.be 

We krijgen inzage in de superdiverse samenleving die Mechelen rijk is. We 
starten bij de komst van Spaanse gastarbeiders net na de tweede 
wereldoorlog, om uit te komen bij de huidige super diverse samenleving. 
Waar vinden we dit terug in het straatbeeld? Wat zijn de stedelijke  
uitdagingen op gebied van het organiseren van ontmoetingen, van scholen en 
onderwijs, en hoe gaan we om met mogelijke overlast. 

Let op dit is een fietstocht. Kom dus met je eigen fiets.
€6 per persoon, ter plekke te betalen, graag gepast.

Foto's: Jan Smets, Karel Somers, Peter De Ridder
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Zondag 6 mei om 14u

Vertrek:
hoek

Hombeeksesteenweg
 Brusselsesteenweg

Zondag 14 oktober om 14u

 Vertrek: Leuningen IJzerenleen

Mechelen muurt

Zondag 13 mei om 14u

Vertrek:
Leuningen IJzerenleen

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

€6 per persoon, ter plekke te betalen, graag gepast.  – Gratis onder de 12 jaar 
Verplicht reserveren via info@mechelenbinnenstebuiten.be 

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

De voormalige stadsartiest Gijs Vanhee, street artist, nodigde tien internationale kunstenaars 
uit naar onze stad. Ze kregen elk een muur ter beschikking om een nieuw kunstwerk te 
maken.

Wandel samen met ons langs de verschillende projecten en hoor meer over de kunstenaars, 
de verhalen van de muren en meer over street-art in Mechelen.

Verplicht reserveren via info@mechelenbinnenstebuiten.be

Wilde natuur 
in de stad

 

Herman 
De Coninck

Onze gids Thomas Eyskens is de bezieler van de Herman De Coninck 
wandeling in Mechelen. Hij publiceerde vorig jaar de uitgebreide biografie over 
Herman De Coninck. We volgen de weg van de jonge Herman van zijn ouderlijk 
huis tot op het Sint-Romboutscollege. Thomas vertelt de lotgevallen van zijn 
Mechelse periode, doorspekt met een vleugje poëzie.
Verplicht reserveren via info@mechelenbinnenstebuiten.be

Natuur in de stad: een contradictie? Niets is minder waar. Je vindt er gewone 
natuur op ongewone plaatsen. Er komen ook planten en dieren voor die net 
speciaal gedijen in het warmere microklimaat van de stenen stad. Ga mee op 
ontdekkingstocht met onze natuurgids: natuur is overal, je moet alleen willen 
kijken.
Verplicht reserveren via info@mechelenbinnenstebuiten.be
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