Wandelzoektocht 1 mei 2021
Mechelen

Op de volgende bladzijde vind je 9 foto’s die je zal tegenkomen tijdens je
wandeling. Kijk dus goed rond en schrijf de straatnaam bij het bijhorende
nummer.
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START WANDELING
De wandelzoektocht start aan het kantoor van De VoorZorg. Ga richting
stadhuis en sla rechts af naar de Zakstraat.
Op ongeveer 100 meter ligt het ABVV-gebouw. Vroeger was dit gebouw
gelegen naast de Zakbrug en konden mensen hier terecht om een bad of
douche te nemen. Vandaag heeft het ABVV hier haar uitbetalingsinstelling.
Op het einde van de Zakstraat sla je rechtsaf (Rik Woutersstraat)
Zoals de naam van de straat al doet vermoeden, heeft schilder en
beeldhouwwerker Rik Wouters hier gewoond. We komen straks op onze route
nog een paar beelden van hem tegen.
We wandelen verder langs de Huidevettersstraat.
De VLEESHALLE stond jarenlang leeg. Door de organisatie van de eerste
Mercado door sp.a werden de mogelijkheden van het prachtige gebouw
opnieuw zichtbaar. Sp.a bood tientallen lokale creatievelingen de mogelijkheid
om hun culinaire exploten aan het Mechelse publiek te presenteren. Er
kwamen meer dan 10 000 bezoekers. Dit initiatief was de ideale voorzet voor
de prachtige heropening van de Vleeshalle als een food- en drinkmarket.

Hoe het er toen uitzag …

en hoe het is …

In de jaren 80 en 90 had deze hal nog een andere bestemming en was je als
werkloze verplicht om hier dagelijks een stempel te komen halen. Hier recht
tegenover was vroeger de werklozenwerking van ABVV gevestigd.

Aan het einde van de straat steken we schuin over (Kapelstraat). Op het
einde van de straat slaan we rechtsaf in de Lange Ridderstraat.
Bij nummer 18 zien we een
banale parkingpoort
waarachter de medewerkers
van ziekenfonds De VoorZorg
nu dagelijks hun wagen
parkeren. Echter tot begin
jaren 50 was dit de bakkerij
‘S.M. Vooruit’ (alles komt
terug) van waaruit dagelijks
rondes vertrokken voor
leveringen in de Mechelse
wijken. Vanaf 1951 werd de
bouw van een nieuwe
bakkerij aangevat in de
Lakenmakersstraat, in wijk
Nekkerspoel, en kreeg dit
pand een andere bestemming

We wandelen verder tot aan de Leermarkt, daar slaan we rechtsaf.

Aan de rechterkant lopen we voorbij het huidige Clarenhof. Nog niet zo heel
lang geleden (tot 2005) was hier het Euroshoppingcenter met daaraan het
Volkshuis. De socialistische mutualiteiten hadden hier vroeger feestzalen (zaal
Forum en het legendarische jeugdhuis Asgard, welke nog steeds een begrip is
voor de Mechelse jeugd van toen die nu minstens 55+ is) en zelfs een eigen
drukkerij.

We steken de Botermarkt over en komen opnieuw in de
Désiré Boucherystraat.
Een wist-je-datje: Désiré Bouchery was een vooraanstaand Mechels
socialistisch schepen. Hij overleed op 6 november 1944 ten gevolge van de
mishandelingen en ontberingen die hij had ondergaan tijdens zijn gijzelneming
in het SS-kamp van Breendonk. Niet toevallig bevond zich hier de hoofdzetel
van ‘De VoorZorg’.

We volgen rechtdoor, door het Reuzenstraatje en gaan dan terug rechtsaf
langs de Befferstraat. Blijf rechtdoor gaan en stap dan aan de rechterkant de
Rik Wouterstuin in.
In de Rik Wouterstuin zie je één van de graffititekeningen van de Mechelse
graffitiartiest Gijs Vanhee en het standbeeld van de buste van de Mechelse
beeldhouwer en kunstschilder Rik Wouters.
Wandel verder over het brugje en verlaat de tuin langs de achterkant, sla
linksaf en op het einde van de straat rechtsaf. Je loopt nu richting Veemarkt.
Steek deze over en ga langs de Biest naar de Frederik de Merodestraat. Steek
de straat over richting Sint-Jansstraat en stap even binnen in de tuin van het
Hof van Busleyden.
Hiëronymus van Busleyden
was kort na 1500 een
belangrijke humanist in de
Nederlanden. Als lid van de
Grote Raad van Mechelen liet
hij in Mechelen een prachtige
paleiswoning inrichten. Hij
ontving er grote intellectuelen
onder wie Erasmus en Thomas
More. Momenteel is het Hof
van Busleyden een museum
dat zijn bezoekers laat
kennismaken met het
Bourgondische verleden van
Mechelen en hoe dit tot
vandaag doorleeft.

Wandel verder via de Sint-Jansstraat tot voorbij de kerk. Als je achter de
kerk doorstapt, kom je aan een klein steegje, het Klapgat.
Wist je dat de naam van dit steegje ontstaan is omdat hier vroeger na de mis
mensen samen kwamen om te ‘klappen’ (praten)?

Loop door het steegje en steek de straat over. Je komt uit aan het ‘Groen
Waterke’
Het Groen Waterke is een van de vele idyllische plekjes van Mechelen. Het
vlietje dankt zijn naam aan het wateroppervlak dat bedekt is met eendenkroos.
Eigenlijk is het een overblijfsel van de vliet Melaan die hier niet overdekt of
gedempt werd.
Ga verder naar rechts en sla dan onmiddellijk linksaf naar de Schoutetstraat.
Aan het einde van de straat vind je manufactuur De Wit. De broers Alexandre
en Charles-Henri Braquenié verhuisden in 1870 hun manufactuur van
Ingelmunster naar Mechelen. Zij hadden toen al naam gemaakt met hun atelier
in Parijs en enkele bijhuizen. Een van de leerjongens in de tapijtweverij was
Gaspard De Wit. Hij stichtte in 1889 een eigen manufactuur. Hij introduceerde
nieuwe technieken en was sterk in het ontwerpen van meer moderne figuren
en het gebruiken van minder klassieke kleuren. De manufactuur De Wit bestaat
nog steeds en is wereldbefaamd. Vandaag de dag worden er vooral
herstellingen van antieke wandtapijten gedaan.
Aan het einde van de Schoutetstraat gaan we naar links de Kannunik
De Deckerstraat in. Op het einde steken we de straat over en lopen we
rechtdoor in de Nieuwe Beggaardenstraat.
Aan het einde van de straat bevond
zich vroeger de polikliniek van
De VoorZorg. Momenteel staat de
gevel in de steigers en wordt het
gebouw afgebroken. In het staatsblad
van 11 september 1949 wordt de
polikliniek De VoorZorg gemachtigd
de titel van erkende instelling te
voeren. Na vele ups en downs en nog
meer herbestemmingen maakt het
eind 2020 plaats voor een nieuw
stadswoonproject. De gevel is
beschermd en moet in het project
zijn plaats behouden.

We slaan linksaf in de Thaborstraat.
Wist je dat de Thaborstraat vroeger ‘Molenstraat’ heette?
Tot 1982 heette deze straat
'Molenstraat', naar de windmolen die
vroeger in de buurt stond op de
zogenaamde 'Molenberg' die al veel
eerder herdoopt werd tot ‘t Veer.
Dit was het gevolg van de fusie van
Mechelen met 5 randgemeenten;
deelgemeente Leest mocht zijn
Molenstraat behouden. De huidige
benaming is afkomstig van het
voormalige Thaborklooster op de
hoek met de Melaan.

Op het einde van de Thaborstraat gaan we opnieuw linksaf en we lopen
tot op het einde van de Melaan. In de Sint-Katelijnestraat gaan we rechtsaf.
Van hieruit heb je een mooi zicht op onze Sint-Romboutstoren.
De Sint-Romboutstoren is gebouwd in 1452 en is het symbool van Mechelen.
Oorspronkelijk moest de toren 167 meter hoog worden, maar de bouw werd
begin 16de eeuw stopgezet op 97 meter, zonder torenspits. In de zomer kan je
in de omgeving genieten van (gratis) beiaardconcerten.
Wist je dat onze toren door echte Mechelaars wel eens ‘de Mechelse zot’
genoemd werd?

Hier kan je kiezen voor een kortere route. Ga dan rechtdoor tot voorbij de
bocht. Je komt aan de rechterkant het Vrijzinnig Centrum ‘De Schakel’ (het
V.O.C) tegen en kan daar een drankje (takeaway) nuttigen.

Voor de volledige wandeling ga je schuin tegenover de toren de
Minderbroedersgang in. Aan linkerkant passeer je het cultuurcentrum, de
Koninklijke Academie en figurentheater ‘De Maan’. Aan de rechterkant vind
je ‘de Cellekens’.
‘De Cellekens’ was vanaf 1854 een
opvanghuis voor alleenstaande arme
vrouwen. Op de prachtige binnentuin
zie je de typische huisjes met
rondboogdeuren. Elk deurtje gaf
toegang tot 2 kleine kamers met een
bed, kast, stoel en tafel. Aan deze
‘cellen’ dankt de instelling haar naam.

Aan het einde van de straat komen we terug op de Melaan. We gaan linksaf
en lopen langs één van de mooie Mechelse vlieten. Aan het einde van de
Melaan neem je het straatje aan de rechterkant (Persoonshoek). Wandel
vervolgens over het oude houten bruggetje.
Geniet even van het uitzicht …

Ga over de brug naar links richting Haverwerf.
Hier vind je 3 prachtige kleurrijke gevels,
de 3 ‘huizekes’. Het linker huis, ‘Sint-Jozef’,
draagt het jaartal 1669 in de gevel maar is
vermoedelijk even oud als de twee anderen
(rond 1520-1525). Het middelste huis, met
de prachtig gescalpeerde houten gevel, heet
‘De Verloren Zoon’, maar wordt over het
algemeen ‘De Duiveltjes’ genoemd, omdat er
3 saterfiguren boven de ingangsdeur staan.
Het derde huis heeft een prachtige gevel en
heet ‘het aards paradijs’ of ‘Het Paradijske’.
In het reliëf in de boogvelden boven de
ramen zie je dat Adam en Eva uit het paradijs
worden gejaagd.

Wandel verder naar links langs de Dijle tot aan de Lamotsite en de
voetgangersbrug.
Wist je dat Mechelen vroeger ook verschillende brouwerijen telde? Brouwerij
Lamot in de Van Beethovenstraat was één van de bekendste. Tussen 2000 en
2005 werd de brouwerij afgebroken en omgevormd tot een congres- en
tentoonstellingscentrum. Een deel van de oude fabriek kan je nog zien aan de
voor- en zijgevel van het huidige gebouw. Ook de koperen hopstookketels
bleven bewaard en werden geïntegreerd in de verbouwde fabriek.

We steken de voetgangersbrug over tot op de Vismarkt.
Mechelen was vroeger gekend voor zijn mosselhandel. De mosselen werden
per boot verscheept over de Dijle. Op de Vismarkt werd, toen in de overdekte
marktplaats, uiteraard ook aan visverkoop gedaan. De laatste viswinkel sloot
hier helaas in 2019 zijn deuren.

We gaan verder langs de Nauwstraat en daarna naar links richting
IJzerenleen. Voor ons zien we het oud schepenhuis.
De IJzerenleen refereert naar de ijzeren leuningen, die vroeger op de oevers
van het vlietje stonden. De vliet is dicht, maar de leuningen zijn nog steeds
zichtbaar aanwezig. Het Schepenhuis was het eerste stenen stadhuis in
Vlaanderen. In dit Schepenhuis hield de schepenbank in de middeleeuwen haar
vergaderingen. Aan de achterkant is er momenteel koffiehuis ‘Bar Klak’. Deze
naam verwijst naar de het winkeltje ‘het klakkenhuizeke’ dat hier jaren
gevestigd was en waar je ‘klakken’ en hoeden kon kopen.

Aan de linkerkant zijn we aangekomen aan het Vrijzinnig Centrum
‘De Schakel’ (het V.O.C.), wat tevens onze eindhalte is.
Geniet van een drankje (takeaway) en maak er nog een mooie dag van!

