
  

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. 

Vlietenwandeling

Zondag  26 mei om 14u, 
Vertrek: Leuningen IJzerenleen
Verplicht reserveren via info@mechelenbinnenstebuiten.be 

We starten aan de befaamde vlietenkelder, waar we al lang niets meer 
over hoorden. We volgen de Koolvliet naar de vernieuwde Botermarkt. 
Maar waar loopt/liep de Koolvliet er nu net? 

We maken kennis met de Verversvliet, de Groentenhallen, de 
Vleeshallen, en volgen verder de loop van de Melaan. Sinds kort weten 
we meer over een loskade. Waar vond men recent houten 
oeververstevigingen, en wat leert dat ons over de loop van de 
oorspronkelijke Melaan in de Zakstraat?

Welke vliet(en) vinden we terug in de tuin van de Aartsbisschop. Loop 
samen met Paul Temmerman, specialist van de Mechelse ondergrond en 
laat je verrassen door de verhalen en oude en nieuwe inzichten.  

Foto's: Jan Smets, Peter De Ridder, :Paul Temmerman, MVSA
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Zondag 6 oktober 
om 14u

Vertrek:
hoek

Hombeeksesteenweg
 Brusselsesteenweg

Zondag 29 september om 14u

 Vertrek: Leuningen IJzerenleen

Nieuwe natuur: de invloed van globalisering en 
klimaatverandering op de natuur in de stad.

Zondag 12 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

Ongewenste gasten of nieuwe natuur?
Van het Atlasgebergte in Noord-Afrika naar het Zuid-Afrikaanse veld, van de zonnige kant van de Alpen 
tot de regenschaduw van de Andes, over de Amerikaanse prairie en door Siberische riviervalleien: we 
maken een wereldreis in de binnenstad aan de hand van de wilde planten die de globalisering hier 
bracht. 

Planten die hier overleven dankzij het warmere microklimaat van de stad…of is het door de 
klimaatopwarming?
Verplicht reserveren via info@mechelenbinnenstebuiten.be

Archeologische
Wandeling

 

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

Struisvogelen in Mechelen? Het kan. Steek je kop ook eens onder de grond. 
Niet alleen bovengronds is veel te zien, ook onder onze voeten. Met een 
archeologische wandeling word je geleid langs verdwenen (of verstopte) 
stukjes Mechelse geschiedenis. Of wie weet waar de resten van het spijker te 
vinden zijn? En de gevangenis? Of hoe evolueerde de woningen in een 
straat?
Verplicht reserveren via info@mechelenbinnenstebuiten.be
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