knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Sister Bean
Haverwerf
Vinyl Touch
LAMOT-site
The Gift
Frituur Korenmarkt
Bokes en Co
Peloton de Paris
Floral Skullball
Onze-Lieve-Vrouwestraat
Kaffee-ine
Onze-Lieve-Vrouwekerk
La Boya
Elsewhere
De Zondvloed
HUT
Kafee Zapoi
Zoet
Supergoods
Lily
Kruidtuin
Via Via Reiscafe
Noen
Dijlepad
Simple
Pintxos
Gouden Vis
Het Ankertje aan de Dijle
Graspoort
Melaan
Kuub
Foom
Il Cardinale
De Garage
Sint-Romboutskathedraal + toren
UNWINED
Grote Markt
Bar Klak
Als ik mijn ogen toedoe, ben ik in Honoloeloe
Cosma
Hof Van Busleyden
Kazerne Dossin

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.40 km)

binnenstad mechelen

Starten doe je met een verrassende brunch bij Sister Bean 1 aan de Vismarkt, waarna je via

OVER DE ROUTE

Platencollectionneurs kunnen er hun hart ophalen bij The Vinyl Touch 3 . Daarnaast bewonder

Met oog voor zowel de historische verhalen als haar jonge, frisse ondernemers, meandert de
route door het centrum van Mechelen heen. Langs het kloppend hart van de Binnendijle en
haar zijtakken, ('vlietjes') genaamd, aanmerend bij de absolute historische hoogtepunten. In
een handomdraai ontdek je deze 'groeistad' en haar historische en tegelijk piepjonge karakter!

DE WIJKEN
De binnenstad omvat zowel het historische hart van Mechelen, als de nieuwe hotspots én
uitrustplekjes. Door de stad loopt de Binnendijle. Vroeger strekten haar aftakkingen zich uit
door de gehele binnenstad, en zag Mechelen eruit als een soort 'Venetië' van de Lage
Landen. In de loop der eeuwen werden de waterloopjes ('vlietjes' voor de Mechelaars) vaak
gedempt omwille van hygiënische redenen of om plaats te maken voor straten en pleinen.
Gelukkig herstelt het stadsbestuur die oude waterloopjes ('vlietjes' voor de Mechelaar) de
laatste jaren weer in ere. Nu kan je weer de charmante binnenstroompjes volgen, over
bruggetjes en langs fonteintjes. Water maakt een stad des te levendiger. Die stroom des
levens voel je letterlijk in de binnenstad. In het centrum proef je bovendien ook de bloeiende
handelsstad die Mechelen was, en ervaar je het indrukwekkend humanistisch en
Bourgondisch verleden met de stadspaleizen en erkende UNESCO-sites. Het centrum telt
bovendien maar liefst acht historische kerken die elk een bezoek waard zijn.
Mechelen had geluk; gedurende de wereldoorlogen bleef de stadskern grotendeels gespaard
van het geweld, en dat zie je aan de authentieke woningen rondom de Grote Markt en de
Ijzeren Leen. Tegelijk duiken er de laatste jaren in het centrum meer en meer jonge zaakjes
op, dankzij het innovatieve 'DIY'- ondernemersklimaat dat de stad ontwierp. En het allerbeste
nieuws is dat de hele binnenstad vlot door te wandelen is, met al haar historische schoonheid
en innovatieve sites gebald op een stevig maar behapbaar kluitje! Een bezoek aan de
binnenstad vertelt je in een handomdraai waarom Mechelen op dit moment de meest

de Kraanbrug over de Binnendijle naar de Haverwerf 2 wandelt.

je de drie historische 'huizekes', in mooi contrast met de moderne Lamot-site 4 . Steek door
via het Zwaanstraatje en sla linksaf richting Korenmarkt. Street Artist Gijs Vanhee wacht je op
met 'The Gift' 5 . Een echt Mechels frietje kan je proeven bij Frituur Korenmarkt 6 . Wandel
de Korenmarkt rechtdoor uit richting Hoogstraat, en lunch of drink lekkers bij 7 of
fietsenmaker-met-koffie 8 . Keer op je passen terug en ontdek 9 . Loop naar rechts de OnzeLieve-Vrouwestraat 10 in, het jonge winkelmecca van Mechelen. Koffie haal je bij huis van
vertrouwen Kaffee-ine 11 . Bewonder zeker ook de kerk die haar naam verleende aan de straat
12 , of eet in haar schaduw 13 . Loop enkele straatjes door naar 'mural' 14 . Terug in de Onze-

Lieve-Vrouwestraat vind je de mooiste boekenwinkel van de stad 15 en hippe

16

concepstore . Kaffee Zapoi 17 serveert een lichte lunch, en op het eind van de straat
ontvangen de hippe winkels 18 , 19 , 20 je met open armen. Uitpuffen kan vervolgens in de
Mechelse Kruidtuin 21 , doorheen diezelfde tuin bij Via Via 22 of bij Noen 23 , de omweg
richting Leermarkt meer dan waard! Vervolgens loop je terug via het prachtige Dijlepad 24 om
weer aan te spoelen op de 'place m'as tu vu' De Vismarkt, met topadresjes Simple 25 ,
Pinxtos 26 , en de iconische cafés 27 en 28 , en verborgen hoekje 29 . Loop vervolgens de
Vismarkt uit via de Drabstraat en sla rechtsaf naar de Melaan 30 , via de
Minderbroedersgang richting een drankje bij het hippe Kuub 31 of Foom 32 . Wandel langs het
aartsbisschoppelijk paleis richting hemelse hamburgers bij Il Cardinale 33 . Kunstliefhebbers
vinden steeds wat lekkers bij De Garage 34 , in de schaduw van trotse topattractie SintRomboutstoren 35 . Wijnbar UNWINED 36 wijst je vervolgens de weg naar de Grote Markt 37

interessante groeistad van het land is, zowel voor haar diversiteit aan bewoners als voor de
jaarlijks aangroeiende stroom bezoekers uit binnen-en buitenland.

. Bijtanken kan bij Bar Klak 38 of 39 . Via Cosma 40 en de Veemarkt beëindig je de wandeling

WEINIG TIJD

Tenslotte kom je op adem in het unieke Begijnhof {43}, met een Mechels biertje van de

Dijlepad + Onze-Lieve-Vrouwestraat + Begijnhof + Sint-Romboutskathedraal en toren +
Kazerne Dossin

bij het stadsmuseum-in-wording 41 of het indrukwekkende museum Kazerne Dossin 42 .

stadsbrouwerij Het Anker (44)

1 SISTER BEAN - ETEN & DRINKEN

Sister Bean aan de Vismarkt biedt je de meest uitgebreide brunch van Mechelen, met alleen
maar eerlijke en verse producten en een fantastisch assortiment koffie en thee. Een perfecte
start voor je wandeldag door de stad!
vismarkt 26, http://www.sisterbean.be/, +32()15-658665, ma-vrij 08.00-17.00, za-zo
09.00-17.00 ,
2 HAVERWERF - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Op de Haverwerf sta je oog in oog met drie historische huizen: Sint-Jozef, De Duiveltjes en
Het Paradijske. Drie prachtige 16e eeuwse gevels geven een symbolische ‘touch’ aan de
oever van de Binnendijle, ooit een van de bloeiendste handelskernen waar graan werd
verhandeld. Mechelen bezat in haar ‘gouden eeuw’ (15e en eerste helft 16e eeuw) het unieke
stapelrecht voor graan (toen steevast 'haver' genoemd) en de Haverwerf was de eerste
afzetmarkt voor verkopers.
haverwerf,
3 VINYL TOUCH - SHOPPEN

Platencollectionneurs halen hun hart op bij The Vinyl Touch, zeker aan de uitgekiende
selectie tweedehandsvinyl en de knappe selectie soul en blues. De enige volwaardige
platenzaak in de stad, niet te missen!
haverwerf 1, http://www.thevinyltouch.be/site/index.php, +32()15-216550, di-za 11.00-18.00,
zo & ma gesloten,
4 LAMOT-SITE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Lamot-site is een plaats van contrasten. De oude Haverwerf loopt nu uit op congres-en
erfgoedcentrum LAMOT. De voormalige gebouwen van de Mechelse stadsbrouwerij Lamot
werden in 2005 ingrijpend gerenoveerd tot een modernistische parel, inclusief een betwiste
hypermoderne voetgangersbrug! Ook het Mechelse geschiedkundig hart klopt hier; Musea &
Erfgoed Mechelen heeft in de Lamot-site haar hoofdkwartier, check zeker de
tentoonstellingskalender.
van beethovenstraat 810,
5 THE GIFT - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Onmisbaar: oog in oog staan met The Gift, een vier meter hoge ‘mural’ van voormalig
stadsartiest van 2014 Gijs Vanhee. Vanhee bracht de hele ‘streetart’-vibe in Mechelen aan de
gang. The Gift is een ode aan de Mechelse Maneblusserslegende. Ontdek zeker ook alle
andere kunstwerken via de wandeling Mechelen Muurt, met alle streetart van 2014 tot nu.
adegemstraat, https://toerisme.mechelen.be/mechelen-muurt,
6 FRITUUR KORENMARKT - ETEN & DRINKEN

Deze route is van preview

3

4

De Korenmarkt werd in 2011 volledig vernieuwd, en werd een van de kloppende stadsharten
van Mechelen. Pal op de markt vind je Frituur Korenmarkt, een van de laatste echte
Mechelse frietkoten. Met zorg en traagheid serveert men je het perfecte pakje ‘spécial’. Meer
moet dat niet zijn.

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

korenmarkt, ma & woe gesloten,

colofon

7 BOKES EN CO - ETEN & DRINKEN

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

Vooralsnog halen koffie en cake het op de Korenmarkt van de biertjes, zoals bij fijne
nieuwkomer Bokes en Co. Je kunt er elke dag terecht voor een gezonde groene boterham,
verse salade en tal van soorten thee. Een must is de versgebakken cake, te proeven in een
warm interieur met aan de wand wereldkaarten vol dromen.
korenmarkt 53, http://www.bokes-co.be/, +32()468-344464, ma-za 09.00-17.30u, zo gesloten,

NAME

Jana Kerremans
Photography

8 PELOTON DE PARIS - ETEN & DRINKEN

Een tikkeltje sportiever gaat het er aan toe bij Peloton de Paris, bar/fietsenmaker met een

LAATSTE UPDATE

2017-11-15 11:59:38

trendy 'blend' van koffie, wielrennersbier en koerstruitjes. Mechelaars laten er hun fiets
maken terwijl ze warme chocolademelk slurpen. Spot zeker de ‘mural’ van Gijs Vanhee op het
tuinterras achteraan.

Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

hoogstraat 49, https://www.pelotondeparis.cc/, +32()15-644826, Di & vrij: 12.00-18.30, woe &
do: 09.30-18.30, zo & ma gesloten,
9 FLORAL SKULLBALL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Een tweede werk van ‘Mechelen Muurt’ op onze route is ‘Floral Skulball’ door Mark Goss,
geschilderd op de gevel van krantenwinkel ’t Letterke. Fijn weetje: de eigenaar van ‘t Letterke
had andere murals gespot en wilde niets liever dan dat zijn winkel deel zou uitmaken van het

LOCAL

kunstproject. De schedel met bloemen tovert de eerder haast onzichtbare straathoek om tot
een bont rustpunt.
hoogstraat 1,

Deze route is van preview

NAME

JANA KERREMANS

Jana (32) woont sinds haar prille zes maanden in Mechelen,
met uitstapjes naar Leuven en Spanje niet meegerekend.
Een zelfverklaarde grootstadliefhebber die de voordelen van
een kleinere maar bloeiende stad omarmt, en elke hoek
ervan kent, als actieve burger of als ‘pro’ binnen toerisme,
erfgoed en kunst. Jana schrijft bij voorkeur aan MoMo terwijl
dochterlief muziek-en circusscholen onveilig maakt, met een
dubbele espresso erbij, in één van de frisse koffiebars die
Mechelen rijk is. En anders vind je haar wel met de neus
diep in de boeken, in persoonlijke favoriet De Zondvloed.
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