Mechelen (B)

Mechelen
Stadstuinen en
Binnenstad
Mechelen is een stad bomvol afwisseling: oude en
moderne architectuur wisselen elkaar in rap tempo af,
op het ene moment ben je in een pittoresk sereen
staatje, hofje of stille stadstuin, op het ander moment
onderga je het bruisende stadsleven. Een dynamische
wandeling is deze route zeker te noemen. Een van de
hoogtepunten is het ruim 500 meter drijvende
wandelpad over rivier de Dijle, het Dijlepad.

Van station
tot station
8 km

Mechelen (B) - Mechelen Stadstuinen en Binnenstad

8 km

Hier vanaf krijgt u een heel andere dan gebruikelijke blik op de stad en loopt strak langs
eeuwenoude kademuren met daarop bijzonder planten. Daarna volgt een wandelboulevard langs
stadsrivier de Melaan. Na de sfeervolle rustieke straatjes en de stadstuin van het Klein Begijnhof
komen de wat meer toeristische bezienswaardigheden in beeld. Dat zijn de horecarijke Grote Markt
met het schitterend oude Stadhuis en uiteraard de Sint Romboutskathedraal. De toren daarvan is
de moeite van het beklimmen dubbel en dwars waard, letterlijk een hoogtepunt dus. Bijna aan het
einde van de wandeling komt u in de Kruidentuin van het Busleyden Atheneum Botaniek weer
helemaal tot rust..

Start: Station Mechelen
Eind: Station Mechelen
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Kijk ter orientatie regelmatig op het kaartje!
Routebeschrijving: Bart van der Schagt
Reacties op beschrijving: info@wandeleninbeeld.nl
Uitgave: NS International mei 2017
Versie: 27-09-2022

1 Verlaat het station via de hoofdtunnel,
uitgang Centrum. Na die uitgang gelijk LA,
bij het Fietspunt RA langs de rotonde de schuin
naar rechts gaande weg oversteken, aan de
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overkant voor de horeca LA en na die horeca RA
de Leopoldstraat in. Pas na huisnr 39 RA (Albert
Geudensstraat). Aan het einde 1 rijbaan
oversteken, LA en volg een van de tegelpaden
langs de groenstrook in het midden van de weg
(Schuttersvest). Wat verderop komt u langs een
fontein. Kort daarna bij de zebra RA de
Louizastraat in. Kruising met Lange Nieuwstraat
RD en kort daarna voor de kerk LA (O-L-V
Kerkhof). Na die kerk schuin LA (Gebroeders
Verhaegenstraat), ga aan de rechterkant lopen,
volg wat verderop de rechterbocht
(Milsenstraat). Aan het einde RA (Hoogstraat) en
loop ook nu aan de rechterkant. Volg bij huisnr
43 strak langs de huizen de flauwe
rechterbocht, u bent daar op de Korenmarkt. Na
huisnr 11 RA en blijf de Onze-LieveVrouwestraat (met veel aparte winkeltjes en
leuke kroegjes) een flink stuk volgen, onderweg
ziet u rechts de kerk weer waar u eerder ook
langs liep.
2 Na huisnr 120 op kruising LA (Vijfhoek), een
enkele meter voor de brug (ter hoogte van
huisnr 1b) RA en daar naar links via de
'tredenloze trap' naar beneden. Volg daar het
drijvende wandelpad over rivier de Dijle een flink
stuk, bijna gelijk gaat u een oude stenen brug
onderdoor. Dit drijvende pad is het Dijlepad, let
onderweg eens op de bijzonder rijke flora op de
kademuren. Kort na de volgende oude stenen
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brug (waar u dus onderdoor gaat) LA via een
metalen trap naar boven en tussen de
gebouwen door. Boven op de kruising RA (Van
Beethovenstraat), kort daarna op het plein
(Haverwerf) gelijk RA en de voetbrug over de
Dijle over. Op het plein (Vismarkt) LA, bij huisnr
18 het rechter straatje negeren en volg daarna
de rechterbocht, hierin gaat Vismarkt over in
Drabstraat. Na de linkerbocht en rechts een
gracht gezien te hebben op de driesprong RA
(Melaan), volg het wandelpad straks langs het
water, dit is stadsrivier de Melaan. Na
Conservatorium en Cultuurcentrum nog even
langs de Melaan blijven, u bent daar op het Jef
Denynplein, volg daarna de iets naar links
buigende A.B straat.
3 Aan het einde RA en kort daarna op de 1e
straat LA (Oude-Beggaardenstraat). De toren
die u waarschijnlijk heeft gezien is die van de
Sint Romboutskathedraal, u komt daar straks
met deze route nog langs. Op de ruime
driesprong LA en kort daarna bij huisnr 4 RA het
poortje (Klapgat) door. Daarna LA, passeer de
kerktoren rechts van u en aan het einde van dit
Sint-Janskerkhof ook LA. Aan het einde op de
Goswin de Stassartstraat LA en bijna gelijk op
de Schoutetstraat RA. In dit straatje komt u
langs enkele hofjes en de tuin van het
Aartsbisschoppelijk Paleis: als de hekken
daarvan open staan, neem er dan een kijkje in.
Aan het einde LA en gelijk bij huisnr 28 RA
(Klein Begijnhof Bogaard), negeer het linker
straatje en loop naar de hoek met een nis. Hier
naar rechts kunt u even een rondje in de Tuin
van het Duivelsvlietje maken, via deze ingang
daar uitkomend RD richting poortje. Na dat
poortje RA en aan het einde van het Klein
Begijnhof RA, gaandeweg ziet u rechts een
ingang naar de tuin waar u net ook was.
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4 Aan het einde RA (Goswin de Stassartstraat,
staat wat verderop) en na huisnr 32 LA (Van
Hoeystraat). Aan het einde op de ongelijke
kruising RA (Frederik de Merodestraat), iets
verderop kunt u rechts het Hof van Busleyden
even bezichtigen. Daarna op de 1e kruising LA
(Biest), volg bij het pleintje de rechter- en
linkerbocht en daarna de rechterkant van het
smalle plein. Na huisnr 21 RA (Veemarkt), dit
plein wordt gaandeweg smaller (Befferstraat) en
komt langs de zijkant van het Stadhuis. Daarna
staat u op de Grote Markt, steek dit plein over
langs de horeca aan de rechterkant. Aan de
overkant voor huisnr 6 RA en gelijk LA
(Scheerstraat). Voor de kathedraal RA
(Nieuwwerk) en loop daar tegen de klok in een
half rondje omheen, het laatste stukje komt
over een hard wandelpad onder bomen. Aan
het einde op de Onder den Toren LA, u ziet
gelijk links de ingang van de Romboutstoren.
Heeft u het er voor over, beklim die toren eens.
In tegenstelling tot de kerktorens in ons land
krijgt u met de beklimming van deze toren alles
te zien wat er aanwezig is: de inwendige
bouwkraan (een reuze mensenrad), de luid- en
carillonklokken, het carillonmechanisme, de
carillionspeeltafel, het gigantische uurwerk van
de klok en boven maakt u een rondje over de
skywalk met prachtig uitzicht.
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5 Na die toren aan de rechterkant lopen en
volg na de kathedraal langs huisnr 22 de
rechterbocht (Schoenmarkt/Steenweg). Heel
kort daarna (dus direct na het Schepenhuis)
tegenover huisnr 4 LA en RD (Geitestraat). Op
de kruising met voor u een smal plein RA (Bruul,
dé winkelstraat van Mechelen). Let op, loop er
niet aan voorbij: tegenover huisnr 43 RA de
smalle Schaalstraat in. Bij huisnr 21 LA de Sinte
Mettetuin in, negeer gelijk het linkerpad, op de
kruising RD en na de gebouwonderdoorgang
LA. Bij huisnr 42 op de 1e straat ook LA (Korte
Schipstraat), aan het einde daarvan bent u weer
in de winkelstraat van daarnet en ga daarin RA.
Bij huisnr 94 LA (Hazestraat) en na huisnr 2 op
de kruising RA (Pitzenburgstraat).
6 Na de poort met huisnr 8 bent u in Park
Kruidtuin. Na het standbeeld op de
driesprong LA, op de volgende driesprong voor
een vijver RA en na die vijver LA, rechts ziet u
dan een singel. Wat verderop RA via een hoog
bruggetje die singel over en daarna op het
brede pad LA, nu ziet u links die singel. Na de
linkerbocht bij fietsbordje 57 scherp RA over
een kasseienweg omhoog. Boven RD langs het
Spuihuis en daarna het trottoir langs de drukke
weg volgen (Raghenoplein). Voor het drukke
kruispunt LA alle zebra's richting spoorbrug
over, aan de overkant bij kast 098A8 naar rechts
richting bruggen en bij huisnr 45 de trap op. Na
de voetbrug LA de bomenrijke straat volgen
(Stationsstraat, staat wat verderop). Aan het
einde van het bomenrijke deel ziet u het
busstation en wat verderop links de ingang van
het station.
Mechelen in de vroege middeleeuwen. Te
Nekkerspoel is een nederzetting uit de ijzertijd
rond 500-200 v.Chr. gevonden en een eiken
prauw. In de 6e, 7e of 8e eeuw stichtte de Ierse
monnik Rombout een abdij in Mechelen. Naar
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hem is later de Sint-Romboutskathedraal
genoemd. In de 9e eeuw hielden de
Noormannen huis in de streek. Als achterleen
van het prinsbisdom Luik werd tussen 911 en
915 de voogdij van de Sint-Romboutsabdij door
Karel de Eenvoudige toegewezen aan paltsgraaf
Wigerik en diens zoon Adalberon, bisschop van
Metz. Vanaf het einde van de 11e eeuw werden
de Berthouts, een tak van de familie der heren
van Grimbergen, leenmannen van de
bisschoppen van Luik. Zij bedongen bij de
opeenvolgende prins-bisschoppen van Luik en
hertogen van Brabant een steviger controle van
de Heerlijkheid Mechelen. Wouter Berthout I en
II namen deel aan de kruistochten; ze ijverden
ook voor de oprichting van enige kloosters en
van de ridders van Pitzemburg. Na een lange
reeks onenigheden rukte in 1268 Hendrik III van
Gelre, prins-bisschop van Luik en heer van
Montfort, die geregeld plundertochten
ondernam en later door paus Gregorius X zou
worden afgezet, met een groot leger naar
Mechelen op. Wouter Berthout II dwong hem
evenwel tot onderhandelingen. In 1301
verpandde de Luikse bisschop zijn helft van
Mechelen aan de Brabantse hertog Jan II. Op 13
december van hetzelfde jaar kreeg Mechelen
stadsrechten van Jan Berthout en hertog Jan II
van Brabant. Op 18 maart 1305, nadat de
nieuwe Luikse bisschop Theobald van Bar het
pand op Mechelen had ingelost, volgden Luikse
stadsrechten. De lakenindustrie maakte opgang
en van de bloei in die periode getuigden de
stadswallen met twaalf poorten, een lakenhalle
met belfort, het schepenhuis tussen de
IJzerenleen en de Grote Markt. Nadat de prinsbisschop in 1313 Mechelen tijdelijk aan Willem,
graaf van Henegouwen, had verpand, verkocht
Floris Berthout in 1316 hem zijn rechten op de
heerlijkheid; in 1318 bij het eind van de
pandtermijn kreeg hij ze terug. Bron: Wikipedia
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