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DE BANKZITTERS 
VAN DE BUURT
Een goed contact tussen buren 
verhoogt de verbondenheid in 
een straat. En daar willen wij mee 
voor zorgen. Vraag jouw gratis 
gevelbank aan met een groepje 
van drie buren en nodig al je 
buren uit om er geregeld gebruik 
van te maken. Want wat is er 
gezelliger dan een babbeltje met 
de buren op een zonnige lentedag? 
www.mechelen.be/gevelbank
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Elk jaar bezoeken meer toeristen uit binnen- en 
buitenland onze stad. Tussen 2012 en 2018 groeide 
het aantal bezoekers met maar liefst 40 % en ook in 
2019 zette die trend zich voort. Het coronavirus heeft 
die groei brutaal gestopt, maar zwakt onze rotsvaste 
ambitie niet af: we zetten momenteel dan ook alle 
zeilen bij om Mechelen en onze dorpen verder toeris-
tisch te laten floreren.

Naast het historische centrum is de rol van de dorpen 
hierbij cruciaal. Leest, Muizen, Battel, Hombeek, 
Walem en Heffen hebben elk dan ook een unieke 
aantrekkingskracht. Naast de prachtige groenblauwe 
natuuromgeving en heel wat andere bezienswaardig-
heden, liggen er ook bekende en minder bekende 
verhalen verscholen, klaar om verteld te worden.

Om onze dorpen extra in de kijker te zetten, ging 
Visit Mechelen eind vorig jaar samen met een groep 
bewoners op zoek naar het DNA van onze dorpen. 
Daaruit zijn heel wat acties en vier geweldige wandel- 
en fietsroutes ontstaan. Die ontdek je verderop in deze 
Nieuwe Maan. Een zomervakantie met tripjes naar de 
dorpen: klinkt geweldig, toch?
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Dag Sam,

Leuk dat je interesse hebt. Want een 
tegeltuintje heeft flink wat voordelen:

• De planten brengen extra 
kleur en sfeer in de straat

• Vogels, bijen en vlinders 
voelen er zich thuis

• Je gevel wordt beschermd 
tegen weer en wind

• De planten produceren 
zuurstof, nemen fijnstof op en 
verbeteren zo de luchtkwaliteit

Een tegeltuintje aanleggen is kinder-
spel: je haalt een paar stoeptegels 
tegen de gevel van je huis weg en 
zet er enkele planten in de plaats. 
Let wel, je moet hiervoor eerst een 
vergunning aanvragen bij de dienst 
Natuur- en Groenontwikkeling. Want 
niet iedereen mag een tegeltuintje 
aanleggen. Het voetpad moet 
bijvoorbeeld breed genoeg blijven, 
zodat mensen met een rolstoel 
of een kinderwagen vlot kunnen 
passeren. 

Na het verkrijgen van je vergunning 
kan je beginnen aanleggen volgens 
wat jij mooi vindt. Je kan werken met 
uitsluitend klimplanten of je maakt 
bijvoorbeeld een minituintje met 
heesters, bloemen of andere vaste 
planten. Je bent zelf verantwoorde-
lijk voor de aanleg en het onderhoud 
van je tegeltuintje. Meer info: 
www.mechelen.be/tegeltuin

HOE LEG IK EEN 
TEGELTUINTJE AAN?
Onlangs las ik dat je als inwoner 
van Mechelen een tegeltuintje 
kan plaatsen voor je eigen gevel. 
Dat lijkt me geweldig. Wat moet ik 
hiervoor doen? 

Met vriendelijke groeten,  
Sam

Vraag

Tijdens de tweede helft van augustus 
organiseert Stad Mechelen opnieuw 
‘Talent krijgt zomerkans’. Samen met 
enthousiaste begeleiders gaan kinde-
ren en jongeren aan de slag met hun 
talenten. Dat boost hun zelfvertrou-
wen en zorgt ervoor dat ze met een 
goed gevoel aan het nieuwe school-
jaar beginnen. 

Zin om hieraan mee te werken?  
Meld je dan ten laatste op 9 mei  
aan als vrijwilliger via mechelen.be/ 
talent-krijgt-zomerkans.

Binnen het stationsproject 
Mechelen in Beweging gaat er 
ook veel aandacht naar de fietser. 
Ter hoogte van de kruising van 
de Leuvensesteenweg met de 
tangent is Mechelen in Beweging 
bezig aan een uniek bouwwerk: 
de fietspuzzel. Fietsers richting 
Muizen of vanuit Muizen kunnen 
nu al over het eerste deel van 
dat knappe staaltje knutselwerk 
fietsen. Langs zachte hellingen 
rijd je vlot naar boven en toren  
je hoog boven het drukke auto-
verkeer uit. Bij voltooiing gaat 
het een zalig stukje fietsen zijn, 
te midden van een opmerkelijke 
groenaanleg. 

Daarnaast werd onlangs een 
67 meter lange en 4,5 meter 
brede fietsbrug ingeschoven 
over de Brusselsesteenweg. 
De fietsbrug dient als een veilige 
passage over de nieuwe tangent 
en is een handige verbinding 
tussen de wijken Mechelen-
Zuid en Tervuursesteenweg. 
Tegelijk vormt de brug ook een 
belangrijke schakel op de fietsas 
Antwerpen-Mechelen-Brussel. 
Eind dit jaar kan je voor het eerst 
over deze brug fietsen. 

ZOMERSCHOOL ZKT. VRIJWILLIGERS

NIEUWE FIETSWEGEN
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• Hoe gezond is het verkeer in 
jouw straat? Tel op do 20.05 van 
17 tot 18u hoeveel voetgangers, 
fietsers en andere voertuigen er 
door je straat passeren. Meer info: 
www.straatvinken.be

• Sinds begin april worden snel-
heidsovertredingen in de zones 
30 en 50 in Mechelen bestraft met 
GAS-boetes. Zware snelheidsover-
tredingen met meer dan 20 km/u 
worden nog altijd strafrechte-
lijk vervolgd.

• Sinds dit jaar is de Mechelse riole-
ring in het beheer van Pidpa, en 
niet meer in het beheer van de stad. 
De stedelijke uitvoeringsdiensten 
werken wel nauw samen met Pidpa 
om alles goed op te volgen. 

• Ben je niet goed in Nederlands? 
Blijf in realtime op de hoogte van 
de coronamaatregelen en de vacci-
natiecampagne. Download de app 
‘Crisis Information Translated’ voor 
Android of Apple. 

• In mei gaat het burgerpanel van 
start. 50 willekeurige Mechelaars 
komen drie halve dagen samen om 
na te denken over een specifiek 
thema. Meer info volgt nog. 

• Op 21.04 ondertekende de burge-
meester in primeur het vernieuwde 
burgemeestersconvenant. Hiermee 
zet Stad Mechelen de klimaatdoel-
stellingen opnieuw voorop in het 
beleid voor de komende jaren.

• Met het Charter Werftransport 
zorgen de Stad Mechelen, de bouw-
sector en de VSV er samen voor 
dat zwaar werfverkeer en school-
gaande kinderen elkaar niet kruisen. 
Meer info: www.mechelen.be/ 
charter-werftransport

• Delen is ... vlot in het vaccinatie-
centrum raken .  Zowel de 
Mobit-fietsen als de Hoppy-steps 
kregen een 'hotspot' aan de 
Nekkerhal. Mobit schenkt haar 
gebruikers bovendien twee gratis 
ritten naar de Nekkerhal. De ritten 
verschijnen automatisch in de app. 
www.delenisvooriedereen.be

Meer dan honderd jaar geleden 
hadden Mechelaars niet het 
zicht op het Schepenhuis zoals  
wij vandaag. Waar in corona-
vrije tijden terrasjes staan, stond 
eeuw en lang in de noordelijke 
richting van de IJzerenleen 
het Vleeshuis. De straat-
naam Vleeshouwersstraat 
verwijst nog naar het verdwenen 
veertiende-eeuwse gebouw waar 
vlees werd verkocht en waar het 
beenhouwersambacht zijn ver-
gaderzaal en kapel had. De zaal 
boven het Vleeshuis werd gebruikt 
door de gilde van de handboog-
schutters, die in 1728 het gebouw 
van een prachtige nieuwe barok-
gevel voorzag naar ontwerp van 
Jan Frans Boeckstuyns. In de 
voorgevel stond er oorspronkelijk 

SnelVroeger en nu 1914

Zoveel nieuwe ondernemingen werden er in Mechelen opgestart 
in 2020. Dat is bijna evenveel als in 2019, toen van het corona virus 
nog geen sprake was. En zelfs méér dan in 2018. Wat betekent dat 
Mechelaars - ondanks de coronacrisis - durven blijven starten met 
ondernemen in onze stad. Wil jij ook starten met ondernemen? 
www.mechelen.be/startmetondernemen

een beeld van Sint-Sebastiaan, 
patroonheilige van de gilde. In de 
loop van de negentiende eeuw werd 
het gebouw gebruikt als veilingzaal 
‘Sint-Rumoldus’, naar het beeld in de 
voorgevel dat de inmiddels verdwe-
nen Sint-Sebastiaan verving. Het 
eeuwenoude Vleeshuis verdween 
samen met een groot deel van de 
oorspronkelijke bebouwing van de 
IJzerenleen door bombardementen 
tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Ontdek nog meer oude foto’s van 
Mechelen op regionalebeeldbank.be. 

5

ZOMERSCHOOL ZKT. VRIJWILLIGERS

Getal

1148

Kort 

  Het Vleeshuis en de latere veilingzaal 
Sint-Rumoldus op de IJzerenleen in 1914
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Wil je graag het goede 
doel steunen? Koop 

dan iets leuks of lekkers 
van MalouKado, gemaakt 
door de twee buurmeisjes 

Marie-Lou (10) en Kaat (9) 
uit de wijk Guldendal.

“Tijdens de eerste lockdown mochten 
we niet naar school, dus speelden we 
vaak buiten met kinderen uit de buurt. 
Zo leerden Kaat en ik elkaar beter 
kennen. We kwamen er al snel achter 
dat we allebei heel graag knutselen. 
Kaat maakte scrunchies (een soort van 
haarrekkertjes, n.v.d.r.) en ik maakte 
al wenskaartjes. We besloten om ons 
gemeenschappelijke talent in te zetten 
om andere mensen te helpen. Intussen 
knutselen onze mama’s en oma’s ook 
al volop mee. Samen richtten we de 
website MalouKado op, waar mensen 
leuke juwelen, moois voor in het haar 
of wenskaartjes kunnen kopen. Je kan 
er ook zelfgemaakte choco, confituur of 
augurken van eigen teelt bestellen. De 
opbrengst gaat integraal naar Kom 
Op Tegen Kanker, Te Gek!? en SCI 
Foundation. Momenteel staat onze 
teller al op 1750 euro. Onze droom 
is om in totaal 10 000 euro aan de 
drie goede doelen te kunnen schenken.”

Help jij de droom van Kaat  
en Marie-Lou waar te maken?
maloukado.wixsite.com/maloukado
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  In het vernieuwde hart van Hombeek wordt het regenwater 
verzameld in een wadi zodat het rustig kan infiltreren 

WAAR?
De komende jaren 
investeert Stad 
Mechelen over heel 
zijn grondgebied.  
Zo maakten we in de 
Korte Veluwestraat 
ruimte vrij voor water 
om in te sijpelen. En 
in de Karmelietentuin 
verzamelen we 
regenwater in een 
wadi, een lager 
gelegen gebied 
waarin het water 
rustig kan infiltreren.

WAAROM?
De onverharde 
ruimte waar het 
regenwater in de 
grond kan sijpelen, 
is schaars. Hierdoor 
is er steeds minder 
grondwater voor 
drinkwater, landbouw 
en industrie. En is er 
meer wateroverlast 
bij hevige regen 
doordat het riool 
grote hoeveelheden 
water niet in één 
keer kan opvangen.

HOE?
Vang regenwater op 
in een hemelwater-
put of regenton en 
gebruik dat om je 
toilet mee te spoelen 
of je planten water te 
geven. Je bespaart 
zo ook op je water-
factuur. Of onthard 
mee: haal enkele 
tegels in je voor-  
en/of achtertuin 
weg. Zet gerust wat 
planten in dat stukje 
‘aarde’ (zie ook p. 4). 

WIE?
Stad Mechelen doet 
veel inspanningen 
om wateroverlast 
en droogteproble-
men te voorkomen 
via ontharding, 
regenwateropvang 
en infiltratie. Maar 
eigenlijk kan ieder-
een helpen. Ook jij. 
Met enkele kleine 
aanpassingen ontlast 
je mee het riool en 
vul je mee het grond-
water terug aan.

De klimaatverandering zorgt voor grote uitdagingen. Denk maar 
aan hevige regenval of lange droge periodes. Een hemelwaterplan 
biedt hiervoor oplossingen en houdt rekening met de omgeving. Het 
historische centrum met vele winkels en smalle straten vraagt namelijk 
om een andere aanpak dan de industriegebieden met brede wegen.

WAT MET  
WATER  OVERLAST  
OF DROOGTES?

Met een 
hemelwa-
terput of 
regenton 
kan jij ook 
je steentje 
bijdragen  
én besparen
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Onze dorpen hebben meer te bieden 
dan je denkt. Om hun troeven beter te 
leren kennen, polste Visit Mechelen 
bij de dorpsinwoners naar hun 
lievelingsplekjes, anekdotes, dromen 
en ideeën. Op basis daarvan werkt 
de dienst nu een 90-tal acties uit. 
Daarnaast lanceert Visit Mechelen 
wandel- en fietsroutes door alle dorpen. 
Als toekomstige Muizenaar wou ik 
graag de 9 km lange wandelroute door 
Muizen eens testen. En wie kan mij 
beter wegwijs maken dan stadsgids 
Paul Delbaere en conservator van de 
Barebeekvallei, Philip Jackson? 

TOERISME IN DE DORPEN:
ZOVEEL SCHOONHEID DICHTBIJ
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 Deze tekens staan symbool voor de 
coïtus. Geen Middeleeuwse porno, 

maar bedoeld om de vruchtbaarheid 
van kerkgangers te verbeteren.

Stadsgids Paul Delbaere

SINT-LAMBERTUSKERK
Paul wacht me op aan de Sint-
Lambertuskerk in het centrum van 
Muizen. Of beter gezegd: de toren 
die er nog staat. Zonder te aarzelen 
doet Paul meteen de hele geschie-
denis van de kerk uit de doeken. 
Al snel wordt duidelijk dat ik hier te 
maken heb met een wandelende 
Wikipedia.

Paul: “In de 8ste eeuw stond hier 
al een houten kerkje. Dat bewijst 
dat Muizen ouder is dan Mechelen, 
want Mechelen wordt pas voor het 
eerst vermeld in 1008. We weten 
dat de Noormannen hier in de 9de 
eeuw onder andere de kerk hebben 
verwoest. Ze zijn hier langs de 
Dijle gepasseerd om in Leuven te 
gaan vechten. Zo stoer waren die 
Noormannen niet hoor. Die waren 
eerder op het labbekak-achtige af. 
Ze durfden alleen van hun schepen 
te komen als ze verrassingsaanval-
len op dorpjes konden uitvoeren.”
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ALLE DORPEN IN DE KIJKER 
Elk jaar bezoeken meer en meer 
toeristen uit binnen- en buitenland 
onze regio. Tijdens de coronacrisis 
leerden ook heel wat Mechelaars 
hun eigen stad en achtertuin beter 
kennen. Visit Mechelen wil verder 
bouwen op dat enthousiasme en 
alle dorpen meer betrekken in het 
Mechelse toerisme verhaal. Dat alles 
volgens een duurzame visie (meer 
info op visitmechelen.be/strategie), 
waarbij toerisme een positieve zaak is 
voor de plek, de lokale tewerkstelling 
en bevolking. Dorpsbewoners konden 
zich inschrijven om hier mee over na 
te denken. In november 2020 organi-
seerde de dienst digitale infosessies 
met bijna 80 geïnteresseerde dorps-
bewoners. Zij hielpen om de eigenheid, 
het DNA en de bezienswaardigheden 
van elk dorp in kaart te brengen. Daarna 
gingen ze aan de slag met elkaars 
verhalen. Je leest er meer over op 
visitmechelen.be/florerendedorpen. 
Visit Mechelen werkt nu een actie-
plan uit, waarvan er nu al eerste 
producten worden gelanceerd: vier 
nieuwe fiets- en wandelroutes. Op 
visitmechelen.be vind je nog meer 
inspiratie om de dorpen te ontdekken.

“In de 10de eeuw werd de Sint-
Lambertuskerk heropgebouwd. 
Het was een mooi voorbeeld van 
de Karolingische stijl en was zelfs 
groter dan die van Nijmegen. 
Later werd het een gotische kerk, 
maar tijdens de godsdienstoor-
logen in de 16de eeuw brandde 
die af. We konden dus alweer een 
nieuwe bouwen.”

“In 1944 viel er tot slot een V1-bom 
op de kerk. Die was bedoeld voor 
het Arsenaal, de centrale werkplaats 
waar het onderhoud van de treinen 
gebeurde. Een uur later stond een 
mis gepland, dus een nog grotere 
ramp is gelukkig voorkomen. Alleen 
de toren bleef overeind. Maar de 
klokken luiden nog altijd! Je hebt 
een grote en kleine klok: dat heeft 
een sociale functie hé. Voor een 
begrafenis luidde men vroeger 
anders voor een man dan voor een 
vrouw. Een huwelijk was ook anders. 
En een meisje dat bedrogen was 
en trouwde, kreeg niet altijd het 
mooiste klokkengelui.” >
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  Dit huis houdt het midden tussen art deco en art nouveau. 
Het pand is al oud, maar erg goed onderhouden.

LANGS DE DIJLE
We wandelen verder en zien 
tegenover het Brughuis zes zuilen 
staan. Die maakten blijkbaar deel 
uit van de Commiezenhuizen aan 
het Kardinaal Mercierplein, waar 
vroeger tol werd gehoffen. In 
1961 gingen die tegen de vlakte, 
weet Paul me te vertellen, en de 
bescheiden restanten werden dus 
naar hier verplaatst.

De wandeling leidt ons naar de 
Barebeekvallei. Philip, conservator 
van het gebied en medewerker 
van Natuurpunt, neemt het gesprek 
over. Al geeft Paul ons eerst nog 
het sappige weetje mee dat de 
buurtbewoners niet spreken van de 
Barebeekvallei, maar van ‘de kakker’, 
omdat een boer hier vroeger zijn 
mest hoopte.

BAREBEEKVALLEI

Philip: “De Barebeekvallei is een 
gebied met vochtige weilanden en 
akkers, dat vooral in de winter gere-
geld onder water loopt. Maar almaar 
minder. De klimaatopwarming is hier 
al voelbaar. Natuurpunt beheert een 
groot stuk van de Barebeekvallei, 
maar een aanzienlijk deel is eigen-
dom van landbouwers. Het is dus 
altijd zoeken naar een evenwicht 
tussen beide partijen. We willen de 
boeren bijvoorbeeld overtuigen om 
geen gebruik te maken van drijfmest, 
want stikstof en fosfaten zijn slecht 
voor de biodiversiteit.”

“Sowieso gaan we 
binnenkort een stuk 
rietland aanleggen 
en daartussen een 
rolstoelvriendelijk pad 
maken. We hopen ook 
dat we een stuk kunnen 
verlagen en terug moerasachtig 

kunnen maken. Voor de boer heeft 
dat natuurlijk gevolgen: die kan zijn 
koeien dan pas later buitenzetten en 
moet een ander soort mest gebruiken. 
Maar we zijn in dialoog en ik denk dat 
we er wel uitraken. Die wisselwerking 
tussen een natuurgebied en een oud 
cultuur landschap, waar een boer zijn 
ding doet, vind ik heel interessant.”

MEER OOIEVAARS 
DAN SCHAPEN

De meest opvallende Muizenaars 
die we links en rechts spotten zijn 
de ooievaars. Die prachtige verschij-
ningen zijn eens wat anders dan de 
duiven van in de stad. “In tegenstelling 
tot de meeste ooievaars zijn ze geen 

trekvogels maar standvogels”, weet 
Philip. “Ze zijn van Planckendael en 
voelen zich hier helemaal thuis.  
Je ziet ze geregeld zelfs op straat 
wandelen in de wijk wat verderop.”

Paul: “Ik weet van mijn grootva-
der dat in de Barebeekvallei eind 
19de eeuw schapen stonden. In die 
periode had men in het Mechelse 
een perfecte herdershond gefokt. 
Het lot wou spijtig genoeg dat het 
houden van kuddes schapen gelijk-
tijdig aan het uitsterven was. Gelukkig 
heeft die Mechelse scheper later 
nog werk gevonden bij de politie en 
op de luchthavens. Het is de meest 
intelligente hond die er bestaat. Je 
zou niet anders verwachten van een 
Mechelaar hé.”

EINDELIJK MECHELS

We stappen flink verder 
en Paul heeft ruim 
de tijd om de ene na 
de andere anekdote 

af te vuren. Zo leer 
ik onder meer dat 

Muizen pas in 1977 bij 
Mechelen is gekomen. Paul: 

“Ja ja, we waren voordien ‘maar een 
uithoek’ van de provincie Brabant. 
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Ook in onze 
dorpen valt 
er toeristisch 
heel wat te 
beleven.
Björn Siffer,  
schepen van 
Toerisme

 Ooievaars besloten om dit Jezusbeeld een meer 
dan indrukwekkende doornenkroon te geven

  Philip Jackson, conservator van de Barebeekvallei

Daardoor heerste er hier een non-
chalante manier van doen zenne. 
De Sint-Albertuskerk aan den 
overkant (van de Leuvensesteenweg, 
n.v.d.r.) leed tijdens WO II ook onder 
de bombardementen. De gebrand-
schilderde ramen waren kapot en 
werden door wit glas vervangen. Pas 
in 1974 kwamen er deftige ramen in 
de plaats. Een ander voorbeeld uit 
die tijd: een vader die een geboorte-
aangifte wou doen werd naar café 
Apollon gestuurd, waar de secretaris 
zat. Die krabbelde de naam op een 
bierviltje en jaren later bleek dat kind 
geen officiële identiteit te hebben. 
Dus ja, het gaat er wel professione-
ler aan toe sinds we bij Mechelen 
horen (lacht).”

Een ander hoogtepunt van de wan-
deling is de Wat Dhammapateep, 
een boeddhistische tempel met 
zowaar het grootste stenen 
Boeddhabeeld van Europa. Vandaag 
konden we er helaas niet binnen, 
maar waag zeker eens je kans. 

Aan ‘den overkant’ leidt de wan-
deling ons langs de Vaart, waar 
we een glimp kunnen opvangen 
van Planckendael. Na een passage 
aan het vernieuwde complex van 
voetbalclub KFC Muizen - waarnaast 
trouwens nog een groot stuk bos 
bijgeplant gaat worden - trekken 
we langs de Barebeek naar de 
begraafplaats en tot slot terug naar 
het centrum. >

11
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Vanaf september biedt Crescendo CVO 
een unieke opleiding ‘Ambassadeur van 
Mechelen’ aan in samenwerking met 
Stad Mechelen. Samen met ervaren 
coaches en gidsen duik je enkele weken 
onder in het Mechelen van vandaag en 
gisteren. Van onze natuur en cultuur, 

over monumenten en musea, tot 
onze stamenees en plaontjes. Op het 
einde van de cursus mag je jezelf trots 
‘Ambassadeur van Mechelen’ noemen. 

Iets voor jou? www.crescendo-cvo.be/nl/
opleidingen/toerisme

SCHUILT ER EEN ‘AMBASSADEUR  
VAN MECHELEN’ IN JOU?

Heb ik in Muizen het nieuwe Barcelona 
of New York ontdekt? Dat nu ook weer 
niet. Maar ik heb op een steenworp van 
de stad wel genoten van verrassend 
veel boeiende geschiedenis en een 
rijke natuur. Ideaal om tot rust te komen 
en wat ontspanning te vinden.  
Graag meer van dat!

Download de vier toeristische  
wandel- en fietsroutes door  
de dorpen via visitmechelen.be  
of haal ze af in het Schepenhuis.  
Op visitmechelen.be/dorpen ontdek 
je nog tal van andere bezienswaardig-
heden en tips.

12



• Anne uit Battel: “Het Zennegat 
vind ik iets bijzonder. Kijken naar 
een schip dat versast wordt, 
is heel rustgevend.”

• Filip uit Mechelen: “Het Fort van 
Walem is een belangrijke plek 
voor onze vleermuizen. Ook voor 
bezoekers is het de moeite waard. 
Ondanks de nabijheid van de 
drukke autoweg, bevindt het fort 
zich in een rustig en mooi domein.”

• Johan uit Leest: “Zo’n vijf jaar 
geleden werd een zitbank geplaatst 
langs een veldbaan op de scheiding 
tussen Leest en Hombeek. Die 
kwam er op vraag van een kleinzoon 
en zijn vrouw, die een rustplekje 
wilden voorzien voor hun 85-jarige 
opa die er graag wandelde. Ze 
vierden er elk jaar zijn verjaardag, 
tot de grootvader overleed. Op zijn 
pc stonden teksten en verhalen 
over dit bankje. Het was het ook het 
watermerk op zijn overlijdensbrief. 
Dat heeft mij enorm ontroerd.”

• Greet uit Battel: “Tijdens de eerste 
lockdown (her)ontdekten mijn man 
en ik de omgeving. Natuurgebied 
Robbroek was een grote ver-
rassing! Het domein heeft veel 
variatie van bos, weiden en een 
vijver. Kindvriendelijk, toegankelijk 
en dicht bij een stadskern: geweldig!”

• Ward uit Heffen: “De grootste 
troeven van Heffen zijn de natuur, 
de jachtpaden en het pittoreske 
dorpsplein.”

• Staf uit Walem: “De indrukwek-
kende overblijfselen van het fort 
van Walem spreken nog altijd tot de 
verbeelding, zeker als je weet wat 
zich hier allemaal afspeelde in 1914. 
Samen met het fort werd toen ook 
het ganse dorp Walem verwoest.”

• Nathalie uit Mechelen: “In onze tuin, 
op de grens tussen Mechelen en 
Leest, staat een woonwagen voor 
twee personen die we via Airbnb 
verhuren. Je geniet er zowel van de 
rust en het groen als van het leven-
dige dorp. Onze gasten zijn altijd 
onder de indruk.”

LIEVELINGSPLEKJES  
IN DE DORPEN

“Aan mensen die Heffen niet 
kennen, vertel ik altijd dat ons 
dorp in de Middeleeuwen berucht 
was voor het heffen van tol op het 
scheepvaartverkeer van de Zenne. 
Vandaar de naam ‘Heffen’. Om 
die tol te omzeilen, werd zelfs het 
kanaal Brussel-Rupel gegraven. Van 
mij mag hier in ons dorp nog veel 
meer naar verwezen worden. Een 
beeld dat enorm tot mijn verbeel-
ding spreekt, is dat van de ruïnes 
van het tolhuis en de grote, ronde 

vestingtoren. Aan die toren hing 
eeuwenlang een tolketting waarmee 
de Zenne werd overspannen om 
de boten tegen te houden. Dat is 
allemaal weg nu. Maar als ik even 
mag dromen: zou het niet fantastisch 
zijn als we het tolhuis en de toltoren 
waarheidsgetrouw konden recon-
strueren? Met een mooie, beeldende 
compositie met bijhorende water-
partij op ons dorpsplein zouden we 
het tolhuis met toltoren en ketting 
ook weer tot leven kunnen wekken.”

MATTIAS UIT HEFFEN
De droom van
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Adja: “Ja, hoewel ik 
er toch een beetje 
bang voor ben 
omdat je zoveel 
verschillende dingen 
leest. Maar ik wil 
vooral mijn vrijheid 
terug en weer 
kunnen gaan en 
staan waar ik wil. 
Dus ga ik mij wel 
laten vaccineren." 

Straatbabbel
LAAT JIJ JE VACCINEREN?

Geert: “Ik ga mij 
laten vaccineren 
omdat mijn dochter 
zwanger is van mijn 
tweede kleinkind. 
En ik wil haar en 
dat on ge boren 
kindje toch zoveel 
mogelijk bescher-
men. Daarnaast wil 
ik solidair zijn voor 
mijn medemens.”

Regina: “Absoluut, 
ik laat mij zonder 
twijfel vaccineren. 
Ik heb gezien wat 
de gevolgen zijn bij 
mensen die corona 
krijgen. Ik heb 
zelf een beperkte 
long inhoud, dus 
ik wil zeker niet 
besmet geraken 
met het virus.”

VERHUREN 
ZONDER ZORGEN
Wil je een huis, appartement 
of studio verhuren? Sociaal 
Verhuurkantoor Mechelen 
verhuurt je woning aan een 
sociale huurder en zorgt 
ervoor dat jij je nergens 
zorgen om moet maken. Het 
garandeert een stipt betaalde 
huur en levert je pand in 
oorspronkelijke staat terug af. 
Ook alle administratie neemt 
het sociale verhuurkantoor 
op zich. Je vermijdt 
leegstand en bovendien 
profiteer je van verschillende 
belastingvoordelen, 
verhoogde renovatiepremies, 
renovatieadvies en nog 
zoveel meer. 

Wil je meer weten?  
Contacteer SVK Mechelen  
via info@svkmechelen.be  
of 015 52 57 92. 

We brengen 
lokale produc-
ten dichter bij 
de Mechelaars 
en geven zo de 
korte keten een 
boost.
Koen Anciaux,  
schepen van Landbouw

PROEF, BELEEF, GENIET
Zin in een ijsje? Van 15 tot 23 mei is het 
de Week van de Korte Keten. De ideale 
gelegenheid om nog eens bij onze 
Mechelse boeren langs te gaan. Want 
in onze eigen groene rand wonen en 
werken tientallen land- en tuin bouwers, 
een imker en een brouwer. Je vindt en 
proeft er van alles en meer: van hoeve-ijs 
en artisanale broden over steak, honing 
en huisgemaakt bier tot een volle groen-
temand vers van het veld. 

Ontdek ze allemaal met de fiets- en 
wandelkaart van Mechels Natuurlijk: 
www.mechelen.be/mechelsnatuurlijk. 
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Het koffiegruis van Stad Mechelen 
en enkele grote bedrijven krijgt 
binnenkort een nieuw leven als voe-
dingsbodem voor oesterzwammen. 
“Je kan van alles doen met koffiegruis, 
maar de mooiste stap is toch dat je 
van voedsel terug naar voedsel gaat,” 
zegt Stefan. 

Eetbare stad
Mechelaars met groene vingers 
kennen Stefan, Berit en Sofie van 
Citamine waarschijnlijk al. De drie 
Mechelse ondernemers willen van 

Mechelen een eetbare stad maken 
door on(der)benutte plekken in de 
stad om te vormen tot vruchtbare 
grond voor kruiden, groenten, fruit, 
bloemen en planten. En nu gaan ze 
in de Potterij in de Hanswijkstraat ook 
met koffie gruis en oesterzwammen 
aan de slag. 

Door een afvalproduct zoals kof-
fiegruis te hergebruiken, draagt de 
oesterzwammenkwekerij bij aan de 
circulaire economie. Dat betekent dat 
spullen en materialen zo lang mogelijk 

in omloop worden gehouden, bijvoor-
beeld door ze te repareren, te delen 
of er iets nieuws mee te maken. “Ook 
voor de inrichting werken we met 
gebruikte materialen", legt Berit uit. 
“We kregen daarbij ook hulp van de 
studenten Space and Service Design 
van Thomas More.”

Ontdek de oester-
zwammenkwekerij
De oesterzwammen worden geteeld 
in de Potterij, maar kunnen binnenkort 
misschien ook groeien bij jou thuis. 
De apparatuur en expertise worden 
namelijk binnenkort online beschik-
baar gesteld. Benieuwd naar deze 
nieuwe vitamines voor de stad? Surf 
dan zeker eens naar citamine.be.

Straffe ondernemers
“ WE HERGEBRUIKEN 
KOFFIEGRUIS OM 
OESTERZWAMMEN 
TE KWEKEN”

Binnenkort 
stellen we 
onze expertise 
en apparatuur 
online beschik-
baar: zo kan 
je dit thuis 
ook doen

  Stefan en Berit van Citamine 
willen van Mechelen een 
eetbare stad maken
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Mechelen is van oudsher een waterstad. In de 
middeleeuwen stroomden er talrijke bijrivier-
tjes van de Dijle, vlieten genaamd, door de 
stad. De voornaamste waren de Melaan, de 
Heergracht en de Vrouwvliet. Later kwamen 
daar nog de Koolvliet, de Vleeshouwersvliet 
en de Nieuwe Melaan bij. De vlieten deden 
dienst als afwateringskanaaltjes en riolen, 
maar ze werden ook gebruikt als belangrijke 
transportwegen voor onder andere brouwers, 
leerlooiers en slachters. Mechelen was als het 
ware het Venetië aan de Dijle. 

Door de industrialisering en de sterke 
toename van de bevolking in de 19de eeuw 
werden de vlietjes echter open riolen en 
zorgden ze voor ziektes en epidemieën. In de 
20ste eeuw liet Mechelen daarom veel vlietjes 
dempen of overwelven. Zo verdween een van 
de belangrijke bestanddelen van het middel-
eeuwse stadsbeeld.

Klimaatverandering
Vandaag zijn de vlietjes terug van wegge-
weest. Ze zorgen niet alleen voor een mooier 
straatbeeld, maar bieden ook een antwoord 
op de klimaatverandering. Ze verkoelen de 
stad bij hitte, vormen een natuurlijke buffer 
tegen wateroverlast en brengen meer biodi-
versiteit in de stad. Daarnaast dragen ze bij tot 
een betere kwaliteit van het stadsleven.  

TIENDE STUKJE VLIET 
KOMT BOVEN WATER

De laatste 14 jaar onderging onze binnenstad 
een ware metamorfose: verschillende vlietjes 
werden druppelsgewijs opengelegd, met 
het vlietje tussen de Zak- en de Muntstraat 
als meest recente project. Binnenkort komt 
er nog een stukje boven water: de Nieuwe 
Melaan aan de Sint-Katelijnestraat.

  Dit deel van de Nieuwe Melaan werd al opengelegd 
in 2007. Daar komt binnenkort nog een stuk bij.
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Water geeft namelijk een extra belevings-
waarde en zorgt voor leven in de buurt. 
Daarom investeerde Stad Mechelen de 
afgelopen jaren in het openleggen van de 
vlieten en zetten we ook in de toekomst 
die weg verder.

Nieuwe Melaan
De eerste stap om water opnieuw 
zichtbaar te maken in de stad, was het 
openleggen van de vliet Nieuwe Melaan 
aan het Conservatorium in 2007. Een 
verlengde van die vliet ligt momenteel 
nog onder de grond verscholen tussen 
het aartsbisschoppelijk paleis en de 
Sint-Katelijnestraat, ter hoogte van de 
voormalige kantoorwinkel New Mispelters. 
Architectenbureau dMVA kocht het pand 
om er een nieuw kantoorgebouw met drie 
woningen te realiseren, maar schenkt een 
deel van het perceel gratis aan de stad.

Dat plekje wordt dus het tiende stukje 
vliet dat Mechelen boven water haalt voor 
de Mechelaar. De werken hiervoor gaan in 
2022 van start. 

Lees meer over de vlieten  
op mechelen.be/vlieten.

_ 2007 Nieuwe Melaan_ 2011 Lange Heergracht_ 2012 Tuin van het Oh! _ 2015 Koolvliet op  
de Botermarkt_ 2015 Koolvliet in 
de Munstraat_ 2015 Lange Heergracht 
in de Zelestraat_ 2016 Koolvliet in de Rik 
Wouterstuin_ 2018 Binnendijle aan  
de Zandpoortvest_ 2021 Oude Melaan 
tussen de 
Zak- en Muntstraat

Vlietjes die al 
opengelegd werden

_ Najaar 2020 
Voorontwerp klaar _ Voorjaar 2021  
Definitief ontwerp klaar_ Najaar 2021 
Uitvoeringsdossier en 
vergunningsaanvraag _ 2022  
Start werken en  
openleggen vlietje

Nieuwe Melaan in 
Sint-Katelijnestraat

Sint-Katelijnestraat

Groot Begijnhof

Sint-Romboutskerkhof

Sint-Romboutskathedraal

Cultuurcentrum

Stiltetuin

Melaan

Wollemarkt

Grote Markt
17
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Of het nu gaat om de prachtige golvende 
overkapping boven sporen 10 en 11 of de nieuwe 
slanke fietsbrug aan de Brusselsesteenweg, 
het komt allemaal van de tekentafel van 
architect Brent Turchak. Nieuwe Maan bracht 
een dagje met hem door op de werf van het 
stationsproject Mechelen in Beweging.

DE STATIONSARCHITECT
De dag van 

8u
“Vanuit Kortrijk spoor ik met een 
aantal collega’s richting Mechelen. 
We gebruiken de treinrit om te ver-
gaderen over het stationsproject. 
Naast het ontwerpen en bouwen 
van het nieuwe station, zijn we 
dus ook vaste gebruikers van het 
station in Mechelen.”

11u
“Na maandenlange voorbereid-
ingen schoven we gisteren een 
67 meter lange fietsbrug in op de 
Brusselsesteenweg. Het kunst-
werk van ruim 100 ton werd tot 
op de millimeter perfect geplaatst. 
Zelfs minister Lydia Peeters kwam 
kijken (glundert).” 

13u
“Op de werfzone van de 
Leuvensesteenweg is het alle 
hens aan dek. De aannemer start 
hier met het volgende deel van 
de fietspuzzel boven de weg. 
Een deeltje daarvan is al klaar en 
open voor fietsers en voetgangers.”

14u
“In 2022 verhuist het 
Speelgoedmuseum naar het 
station, waar het maar liefst twee 
verdiepingen krijgt van in totaal 
20 000 m2. Samen met project-
leider Bruno overloop ik mijn 
ontwerpen. Want het museum 
viert zijn 40ste verjaardag met 
een fikse modernisering.”

20u
“De Mechelse aannemer Willemen 
nodigt me uit voor een studie- 
uitstap naar de Annie Cordy-
tunnel onder de Basiliek Van 
Koekelberg. We bekijken of we 
enkele details kunnen toepassen 
in de tangenttunnel. Die opent 
in principe eind dit jaar en zal de 
langste tunnel in Mechelen zijn.”

11u

13u

14u

20u

8u

We zijn nu gestart 
met de fiets-
puzzel boven de 
Leuvensesteenweg
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UiTgelicht 

RUIS
MUZIKALE DOE-HET-ZELF-WANDELING 
DOOR HET VRIJBROEKPARK

Fluistert de wind zijn geheimen?

Vieren bomen hun verjaardag?

Groeien mensen ook  
wanneer het lente wordt?
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Spits je oren, wrijf de winterslaap uit je ogen en vertrek 
op een muzikale tijdreis door het Vrijbroekpark. 
Muziektheater Het Fluisterhuis creëerde samen met 
Mechelse stemartiesten, RADAR en het Conservatorium 
een interactieve familietocht vol muziek, poëzie 
en fantasierijke verhalen. De wandeling 
duurt ongeveer twee uur en is twee 
kilometer lang. 

Mondige wegwijzers nemen je via elf 
haltes mee op een groot familiefeest 
tussen de bomen. Scan de QR-codes bij 
elke halte en luister naar het verstrijken 
van de tijd in het park. Ga op speurtocht 
door de rozentuin en ontdek over welke 
liefdesperikelen de rozen dromen tijdens 
hun winterslaap. Kan jij het rozenraadsel 
ontrafelen?

Meer info:  
www.vrijbroekpark.be > kalender
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-voordeel
ONTDEK JE -VOORDELEN  
PER LOCATIE
In de bib, in het zwembad, in het Cultuurcentrum en in 
het Schepenhuis staat sinds kort een nieuwe UiTPAS-
zuil. Hier spaar je net zoals ervoor punten met je 
UiTPAS. Hoe? Je houdt je kaart tegen de zuil of scant 
de QR-code via de UiTPAS-app op je smartphone. 

Wat is nieuw? Op de UiTPAS-zuil verschijnt meteen je 
totale aantal gespaarde punten én je kan meteen zien  
wat je daar ter plekke met die punten kan doen. 

UiTPAS & voordelen:  
uitinmechelen.be/uitpas

DE ECHTE BRAND 
IN DE SINT-
ROMBOUTSKATHEDRAAL

“De kathedraal staat in brand!” Veel 
Mechelaars herinneren zich nog de nacht 
van dinsdag 29 augustus 1972, toen de 
Sint-Romboutskathedraal rechtstreeks 
afstevende op een catastrofe. Rond 21.30u 
zagen enkele omwonenden rook opstijgen 
uit het dak boven het hoofdaltaar. Ze sloegen 
onmiddellijk alarm. Enkele minuten later 
raasde de brandweer met alle beschikbare 
manschappen en materieel ter plaatse. De 
brandweerlui van Mechelen zagen zich 
genoodzaakt een beroep te doen op het 
hulpkorps van Brussel, omdat hun langste 
schuifladder niet verder reikte dan 30 meter. 
Honderden jongeren sloten zich spontaan 
bij de operatie aan om te redden wat er te 
redden viel.

De brand was vermoedelijk ontstaan door 
dakwerken boven het koorgedeelte van de 
Sint-Romboutskathedraal. Na vier uur blussen 
werd het vuur uiteindelijk bedwongen. 
Het dak boven het koorgedeelte brandde 
evenwel volledig uit. Ook de vieringtoren, de 
zogenaamde ‘Schellekenstoren’, werd zwaar 
getroffen en de honderdduizenden liters 
bluswater veroorzaakten heel wat schade.

‘t verhaal van Naar het theater gaan of zelf dansen, muziek maken of 
toneelspelen: het voorbije jaar kon bijna niemand van 
ons dat. Maar ook in normale tijden is dat voor sommige 
Mechelaars onmogelijk of erg ingewikkeld omwille van 
een beperking. En dat moet veranderen. Want Mechelen 
wil toegankelijk zijn voor iedereen. 

De cultuurraad heeft daarom samen met de ouderenraad 
en de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een 
Handicap (SARPH) een pak concrete voorstellen afgege-
ven aan de stad, waarmee de stad aan de slag gaat. Het 
is de eerste keer dat drie adviesraden samen een advies 
opstellen. Wil je de adviestekst graag bekijken? Mail dan 
naar frans.dewachter@telenet.be. 

KUNST EN CULTUUR 
VOOR IEDEREEN
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De top 3 van … 
AMAL

Soep en koffie: “Heerlijk genieten van een goeie 
koffie of cappuccino doe je bij Le Pain Quotidien. 
Die hebben ook altijd lekkere verse soep!”

Kidsproof: “Mijn kinderen gaan het liefst naar de 
speeltuin in het Vrijbroekpark. En ook leuk voor 
de ouders, want vlakbij is er een zalig terras om 
te zitten.”

Pizza please: “Mijn kinderen zijn zot van pizza. 
Die bestellen we meestal bij de Kingslize. Onze 
favorieten? De Barbecue Chicken en de Cheezy.” 

DE PLACE-TO-BE VOOR JONGEREN

Transit M is 
dé plek voor 
Mechelse  
jongeren waar 
ontspanning, 
ondersteuning 
en talent cen-
traal staat
Abdrahman Labsir, 
schepen van Sport 
en Jeugd

De jongerenzone Transit M op het Douaneplein 
breidt uit met het voormalige douanegebouw en 
de bijhorende loods. Het wordt een multifuncti-
onele plek met verschillende partners die zich 
richten op jongeren. Zo bouwen Skatehouse en 
Busta Move er momenteel aan een indoor urban 
sports trainingcenter, komen er weerbaarheids-
trainingen en is er een Centraal Meldpunt (CMP) 
waar jongeren met een risico op schooluitval 
beter opgevangen en opgevolgd kunnen worden. 
Daarnaast zijn er twee multifunctionele ruimtes 
die jeugdorganisaties op sporadische basis 
kunnen huren. 

Ontdek alle organisaties:  
transitm.mechelen.be/douanegebouw

• Ben je op zoek naar voorouders 
die leefden in Mechelen, in Lier 
of in de naburige Zennedorpen? 
Na een eenvoudige registratie 
raadpleeg je gratis genealogische 
bronnen op genealogische-
bronnenrivierenland.be.

• Op 08.05 herdenken we V-dag, 
de Wapenstilstand van de Tweede 
Wereldoorlog. Door de huidige 
coronamaatregelen vindt de plech-
tigheid in beperkte kring plaats op 
vr 07.05 bij het Monument van de 
Politieke Gevangenen en aan het 
Monument van de Gesneuvelden.

• Heb je een UiTpas met kan-
sentarief? Dan kan je je kat 
goedkoper laten steriliseren 
of castreren. Schrijf je in bij 
de Dierenbescherming, het 
Sociaal Huis of het Huis van 
de Mechelaar. Meer info op 
dierenbescherming mechelen.be/
sterilisatieactie

• Mechelen is al sinds 2007 erkend 
als FairTradeGemeente en 
behaalde opnieuw de hoogste 
score op de Fair-O-Meter. 
Hiermee meet Vlaanderen 
gemeentelijke inspanningen 
voor eerlijke en duurzame handel. 
mondiaal.mechelen.be/fairtrade

• Sinds enkele jaren kiest een 
koppel slechtvalken de Sint-
Romboutstoren uit als broedplaats 
in de lente. Je kan het broeden en 
uitkomen van de eitjes live volgen 
via de webcam op mechelen.be/
slechtvalken.

• De snelste weg naar vrijwilligers-
werk dat bij jou past? Da’s het 
vrijwilligerspunt. Ontdek alle 
Mechelse vrijwilligersvacatures 
op mechelen.be/vrijwilligerspunt.

• Dit jaar is er helaas geen 1000 km 
voor Kom op tegen Kanker 
tijdens het Hemelvaartweekend, 
maar er is wel een coronaproof 
alternatief. Trap jij ook mee? 
www.de1000km.be

Snel
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WANDEL MEE VOOR HET BESCHERMD 
NATUURPARK RIVIERENLAND

“ALLES IS VERBONDEN 
MET ELKAAR”

3000 hectare aaneengesloten natuur die samen 
het Beschermd Natuurpark Rivierenland 
vormen: dat is de ambitie van Stad Mechelen, 
Natuurpunt en het Vlaamse Agentschap 
Natuur en Bos. Tijdens Walk for Nature kan 
je al eens proeven van die droom. Nieuwe 
Maan sprak met Nils Iwens, kersverse 
coördinator van het Beschermd 
Natuurpark Rivierenland. 
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Wat is het Beschermd  
Natuurpark Rivierenland? 
“Tussen Brussel en Antwerpen groeit 
stilaan één grootstedelijk gebied. 
Maar in de regio van Mechelen kleurt 
de omgeving nog opvallend groen. 
Dat zie je ook als je vanboven op de 
Sint-Romboutstoren staat. Jammer 
genoeg is die natuur in de loop der 
tijden versnipperd geraakt. Met het 
Beschermd Natuurpark Rivierenland 
willen we de bestaande natuur 
beschermen, verbinden en uitbreiden, 
tot we minstens 3000 hectare aan-
eengesloten natuur hebben.”

Waarom zijn grote stukken 
natuur zo belangrijk? 
“Uit wetenschappelijk onderzoek 
blijkt dat de aanwezige biodiver-
siteit (de grote verscheidenheid 
aan dieren en planten, n.v.d.r.) in 
grotere natuurgebieden beter 
bestand is tegen invloeden van 
buitenaf. Natuur zorgt bijvoorbeeld 
voor zuivere lucht en proper water. 
Hoe groter de natuurgebieden, 
hoe beter en duurzamer die zaken 
tot stand komen. En zo spelen we 
ook in op de klimaatveranderingen 
en de uitdagingen waar we nu en 
in de toekomst voor staan. Denk 
maar aan de komende droogtes 
en hittestress of overstromingen. 
Dat zouden we voor een groot deel 
kunnen opvangen met natuurlijke 
oplossingen.” 

“Ook krijgen sommige diersoorten 
het steeds zwaarder te verduren, 
doordat de natuur zo versnipperd 
raakt. Waardoor op hun beurt ook 
andere diersoorten het moeilijker 
krijgen, want zo werkt de natuur nu 
eenmaal. Alles steunt op elkaar. Neem 
stelselmatig stukjes weg en de hele 
piramide stort vroeg of laat in elkaar.”

Hoe kunnen wij helpen? 
“Bijvoorbeeld door jullie tuinen 
groener in te richten. 9 % van 
Vlaanderen bestaat uit tuinen, daar 
valt dus een wereld te winnen. Maar 
je helpt ook al door gewoon mee te 
dromen (lacht). Ik geloof sterk in de 
selffulfilling prophecy: door draag-
vlak te creëren en mensen echt mee 
te laten dromen en in die droom 
laten geloven, gaat het werkelijk-
heid worden. Daarnaast hebben we 
natuurlijk meer financiële middelen 
nodig om het Natuurpark te kunnen 
realiseren. Mijn job is onder andere 
om een netwerk van sterke partners 
uit te bouwen die mee hun schouders 
willen zetten onder het Beschermd 
Natuurpark Rivierenland. Daarbij 
denken we ook aan de Mechelaars 
zelf: door onder andere crowdfunding 
en activiteiten te organiseren willen 
we hen de kans geven om ook bij te 
dragen aan de kosten en de uitbouw 
van natuurgebieden rond hun stad. 
Een van die activiteiten is bijvoor-
beeld Walk for Nature.”

Vertel eens meer  
over Walk for Nature?
“Op 30 mei organiseert Natuurpunt 
de wandelactiviteit Walk for Nature. 
Deelnemen doe je al voor 10 euro, 
waarmee je dus mee investeert in de 
aankoop van nieuwe natuurgebieden. 
Je kan kiezen uit drie routes: de fami-
liewandeling Batteliek van 7 km, de 
route ORIOM van 15 km of de route 
Beschermd Natuurpark Rivierenland 
van 30 km. Die laatste toont dus 
de verbinding die we willen maken 
tussen de versnipperde stukjes 
natuur rond Mechelen en wat dus het 
Beschermd Natuurpark Rivierenland 
zou kunnen worden. Je wandelt onder 
meer door het prachtige Robbroek, 
het Vrijbroekpark en het Blosodomein 
in Hofstade. Het gaat een echt avon-
tuur zijn, waarbij je ook met een vlot 
of een bootje over de Leuvense Vaart 
gezet gaat worden.”

“Speciaal voor Walk For Nature brengt 
graffitikunstenaar Dzia vijf dieren 
aan langs het 30 km-parcours, die 
het lokale natuurverhaal vertellen. 
Zo komt er aan de Eglegemvijver in 
Hombeek bijvoorbeeld een kunstwerk 
van een bever, en aan Kauwendaal 
dat van de zeldzame knautiabij die 
daar vlak bij de sporen leeft. De 
kunstwerken maken deel uit van het 
project Animalinas, waarbij we in mei 
een 124 pagina’s tellend boek willen 
uitgeven over de bijzondere dieren 
die in ons Natuurpark huizen.”

Walk for Nature 
zo 30 mei, 7 > 18u

Wandel mee: walkfornature.be 
Droom mee: 
natuurparkrivierenland.be
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ZA 1 MEI
1  SUB†ILIOR - De Monte 
distorted (LUNALIA)
concert • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

Cultuur in de natuur 
begeleide uitstap •  
Mechels Broek, 10 > 17u

Cpost
online expo • hetlabo.be, 11 > 17u
2  Wouter Valvekens, 
Nicolas Dupont, Mathis 
Rochat, Amy Norrington
concert • Hof van Cortenbach, 
20 > 22u

Petite Messe Solennelle - 
G. Rossini
concert • Sint-Pieter-en-Paulkerk, 
20 > 22u, € 20
3  Online blokfluitfestival

online concert • Accoestic, € 22

MA 3 MEI
Musica Divina
online concert • LUNALIA, 
20 > 21u, gratis

DI 4 MEI
Sul placo de la risonanza - 
Francois//Bisceglia//Ounaskari
concert • kunstencentrum nona, 
20.30 > 22u 

Mei Plasticvrij: Wat ligt er 
in je winkelkar? (online)
online lezing • Avansa, 
19.30 > 21.30u, € 9

WO 5 MEI
Graindelavoix - De 
Monte vergeten
online concert • LUNALIA, 
20.15 > 21.30u, gratis

DO 6 MEI
4  Hyoid - A history 
of the voice
online concert • LUNALIA, 
20.30 > 21.30u, gratis

VR 7 MEI
Familiegroep Dementie
lezing • ldc De Schijf,  
14 > 16u, gratis

Vlaams Radiokoor o.l.v. 
Bart Van Reyn - From De 
Monte with love (LUNALIA)
concert • Sint-
Romboutskathedraal, 
20.15 > 21.30u, € 20 

V-dag, Wapenstilstand 
Tweede Wereldoorlog
herdenking • in beperkte kring, 
centrum Mechelen

ZA 8 MEI
Noah Senden - Transport 
XXI (LUNALIA)
concert • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 18 

ANANSI (8+)
theater • DE MAAN, 15u,  
€ 12 
5  Een Lola – 
Compagnie Cecilia
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 15 

ZO 9 MEI
Vroege vogels in  
het Mechels Broek
begeleide uitstap • 
Bezoekerscentrum Mechels 
Rivierengebied, 7 > 9.30u

MA 10 MEI
Zefiro Torna feat. SEADS 
Network - PAST >| ORALE 
– BTHVN transhumanized
online concert • LUNALIA, 
20 > 21u, gratis

DI 11 MEI
6  Orde van de Dag – 
LAZARUS, NUT en gasten
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 15 

:  Mechelse UiTPAS-houders met kansentarief 
krijgen korting bij deze activiteit

In deze agenda vind je alleen de basisprijs van de 
activiteiten terug. Vanwege het coronavirus is de kans 
groter dat activiteiten worden verzet of geannuleerd. 
Check daarom altijd de website van de organisator. 
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WO 12 MEI
31e Slakkengang
sportactiviteit • Chalet SK Rapid 
Leest, 11 > 20u, € 2

DO 13 MEI
7  Dré

concert • Theater M, 20.30 > 22u, 
€ 12 

VR 14 MEI
8  Leute

theater • Theater M, 20.30 > 22u, 
€ 12 
9  Galapagos (allerlaatste 
herneming) - Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

ZA 15 MEI
Galapagos (allerlaatste 
herneming) - Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

WO 19 MEI
Galapagos (allerlaatste 
herneming) - Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

Het puberbrein: een handleiding
lezing • Avansa, 19.30 > 21u, gratis

DO 20 MEI
Blind IO – releaseconcert
concert • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

Galapagos (allerlaatste 
herneming) - Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

Klimaatalarm: drummen op aarde
lezing • vc De Schakel, 20 > 22u, 
gratis

De Bronzen Uil Tournee 2021
lezing • Boekhandel De Zondvloed, 
19u, gratis

VR 21 MEI
Galapagos (allerlaatste 
herneming) - Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

Nordmann –
concert • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

ZA 22 MEI
Galapagos (allerlaatste 
herneming) - Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

Identified Flying Object feat. 
Ralph Alessi & Steiger - 
dubbel releaseconcert
concert • kunstencentrum nona, 
20.30 > 23u, € 16 

MA 24 MEI
Op ontdekking in de stad
begeleide uitstap • vertrek aan 
ViaVia Joker Reiscafé, 10 > 12.30u

WO 26 MEI
Galapagos (allerlaatste 
herneming) - Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

DO 27 MEI
Galapagos (allerlaatste 
herneming) - Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

VR 28 MEI
Galapagos (allerlaatste 
herneming) - Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

ZA 29 MEI
Galapagos (allerlaatste 
herneming) - Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

Zsa Zsa Zsu 'terug naar 
de roaring twenties'
concert • Theater M, 
20.30 > 21.30u, gratis

ZO 30 MEI
DE TUIN VAN DE WALVIS (5+)
theater • DE MAAN, 15u, € 12 

WALK FOR NATURE
begeleide uitstap • Mechels Broek, 
vertrek vanaf 8u, € 10

Oxalys & Christianne 
Stotijn - Entartete Musik
concert • Begijnhofkerk  
Sint-Alexius en Sint-Catharina,  
15 > 16u, € 20

MA 31 MEI
Praatcafé Dementie
lezing • ldc De Schijf, 19.30 > 21u

8

7

6

9

Agenda 
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JOUW  ACTIVITEIT 
HIER?
Wil jij jouw activiteit ook in 
deze kalender? Voer die dan 
in op de UiTdatabank. Op 
uitinmechelen.be/UiTdatabank 
helpen we je op weg. 
Deadline voor editie 
juni: 30 april.

Deze kalender werd afgesloten 
op 31 maart. Cursussen, 
workshops, kampen en 
permanente activiteiten 
worden niet opgenomen.

MEER VRIJETIJDSINFO?  
UIT IN MECHELEN!
Vleeshouwersstraat 6 
open: ma-za 10-17u, 
zo 12.30 > 16u 
015 29 76 53 
uit@mechelen.be 
www.uitinmechelen.be 
 UiTinMechelen

Schrijf je in op de nieuws-
brief en blijf wekelijks op 
de hoogte van de vrijetijds-
activiteiten in Mechelen.

Contacteer de stad
 www.mechelen.be
 stadsbestuur@mechelen.be
 0800 20 800
 facebook.com/StadMechelen
 @StadMechelen
 @StadMechelen

Huis van de Mechelaar: plan je bezoek via 
www.mechelen.be/afspraak of 0800 20 800
Sociaal Huis: 0800 20 800,  
socialedienst@mechelen.be 
Klachten over stadsdiensten?  
klachten@mechelen.be, 015 29 75 72
UiT in Mechelen: www.uitinmechelen.be,  
uit@mechelen.be, 070 22 28 00

Over Nieuwe Maan
Nieuwe Maan is het gratis stadsmagazine voor alle 
Mechelaars en is een uitgave van Stad Mechelen. 
Het magazine wordt tien keer per jaar huis aan huis 
bedeeld, en wordt gedrukt op FSC-gecertificeerd 
papier met milieuvriendelijke inkten.

Verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, 
algemeen directeur, Grote Markt 21, 
2800 Mechelen
Redactie: Marketing & Communicatie,  
Stad Mechelen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen, 
nieuwemaan@mechelen.be,  
www.mechelen.be/nieuwemaan
Fotografie: Joost Joossen en Karin Van Hees 
Concept & creatie: Trendhuis
ISSN: 2033-2289
Editienummer: 97

Vragen over bedeling?  
nieuwemaan@mechelen.be 

Nuttige nummers
Noodcentrale (brandweer / ziekenwagen): 112
Europees noodnummer: 112
Dringende politiehulp: 101 
Wachtdienst huisartsen:  
wachtpostmechelen.be, 1733
Wachtdienst apotheken:  
www.apothekers-mechelen.be, 015 33 03 33

Storingen en defecten op elektriciteits- of 
aardgasnet: 078 35 35 00, www.fluvius.be
Gasgeur: 0800 650 65
Antigifcentrum: 070 245 245
Probleem met de watervoorziening: 
0800 903 00, info@pidpa.be
Vragen over huisvuil:  
0800 90 441, www.ivarem.be
Evenement organiseren:  
www.mechelen.be/evenementenloket  
015 29 79 01, evenementenloket@mechelen.be
Meldingen over toestand  
openbaar domein: 0800 20 800,  
www.mechelen.be/meldingen
Straatlamp defect?  
0800 635 35, straatlampen.be 

Meer nuttige nummers?  
Surf naar mechelen.be.

Afstudeerders 2020 
Academie Mechelen
> 9.05, Cultuurcentrum, gratis
1  Grote prijs Ernest Albert

> 25.05, Museum Hof Van 
Busleyden & De Garage,  
€ 5 
2  Children Are 
Surrounded by Art
> 30.05, Galerie Transit

Studio Rots - Atelier lithografie
> 30.05, Cultuurcentrum, gratis

Ridders & Prinsessen
> 04.06, Speelgoedmuseum,  
€ 9.80, 
3  Mechelse kunstenaars 
in de kijker
> 17.06, Galerie M, gratis

Breaking Bounderies  
De Olympische Spelen
> 30.06, Sportimonium 

Virtuele tour Cindy 
Wright – Eye to eye
> 30.06, Online Museum  
Hof Van Busleyden, gratis
4  Kinderen van de Renaissance

> 4.07, Museum Hof Van Busleyden 

Tentoonstelling Schilderkunst 
en keramiek
> 13.07, Artmut

Televisietovenaar Mil Lenssens, 
Het Ontstaan van Tik Tak
> 29.08, Speelgoedmuseum

Expo #FakeImages
> 7.12, Kazerne Dossin 

Golden Hour: Long-term 
in situ installation
> 31.12, Windowbox artist-run space

EXPO1

2

3 4
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 gamzzh

I forgot to take off my mask 

#mechelen #hijabstyle #hijab 
#streetphotography #2800love

 stefani_pets
We springen de tweede werkweek  
met deze aapjes in 🐒🐒 Ik negeer 
ook nog even verder de
#paaspauze #2800love

 writingsbyamelie
Zijn er in jouw stad of dorp ook 
muurschilderingen?
#mural #muralart #muurschildering 
#muurtekening #2800love

 petradegeest
Think big, little lady - and try to fly
#daydreambeliever #2800love 
#botaniquemechelen #thinkingbig 
#flyhertothemoon #imagination 

 mechelsbroeknatuurdomein
Already my gaze is upon the hill,  
the sunny one, at the end of the path 
which I’ve only just begun. 
#mechelsbroek #mechelen #2800love

 dreamdronehb

#drone #dronephotography 
#aerialphotography 
#fromwhereidrone #dji 
#2800love #2800

 hansv_adventures
Hanging around, first good day 
of the year!
#2800love #mechelen #sup #paddle 
#firstsun #hangingaround #firstsun

 fiedelewie

Tree at Tivoli

#mechelen #2800love

Jouw kans om iedereen te 
laten meegenieten van jouw 

unieke kijk op Mechelen 
en zijn Mechelaars.

#2800love

#2800love 
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2800LOVE IS …  
JE LOKALE HANDEL  
EN HORECA  
STEUNEN

Lockdowns, shoppen op 
afspraak, maatregelen zus 
en maatregelen zo … Maar 
wij Mechelaars steunen elkaar. 
Door dik en dun. Daarom: winkel 
bij de lokale handelaars en geniet 
via takeaway van al het lekkers van 
onze horecazaken. En, wanneer het 
weer mag, klinken we samen op 
een terrasje. Ook online hebben onze 
lokale ondernemers veel te bieden. Neem 
een kijkje op shoppeninmechelen.be 
en verwen jezelf, want je verdient 
het. Én onze lokale ondernemers 
verdienen het. 🖤


