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Paardenstraatje

De stedelijke dienst Monumentenzorg organiseert
zich als een contactpunt voor "lokaal bouwkundig
erfgoed" waar je terecht kan voor diverse zaken als de
advisering, opvolging en controle van 
bouwaanvragen, de begeleiding van onderhouds- en 
restauratiedossiers, de voorbereiding van 
beschermingsdossiers, de organisatie van Open
Monumentendag, het uitvoeren van onderzoek,...

Het werkveld van de dienst omvat naast het
beschermd patrimonium eveneens de overige
bebouwing in de binnenstad en het geïnventariseer-
de bouwkundig erfgoed in de stadsrand en de deel-
gemeenten.

Dienst Monumentenzorg
Befferstraat  25
2800 Mechelen 
Tel. : 015 29 75 51
Fax : 015 29 79 09
E-mail: monumentenzorg@mechelen.be
Website: www.mechelen.be

De stedelijke dienst Archeologie wordt om archeolo-
gisch advies gevraagd in het kader van bouwaan-
vragen en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Je kan er
terecht met al je vragen over archeologie in de 
binnenstad én het buitengebied, voor de determina-
tie van archeologische voorwerpen, de inventarisatie
van nieuwe vindplaatsen (vondstmelding) en het
consulteren van gedigitaliseerde historische 
kaarten. Indien mogelijk voert de dienst een 
vooronderzoek uit. Archeologische opgravingen 
vormen de hoofdmoot van het werk. Tweemaal per
jaar geeft de dienst een gratis nieuwsbrief uit.

Dienst Archeologie
Pitzemburgstraat 8 (Kruidtuin)
2800 Mechelen
Tel. : 015 29 77 37
Fax : 015 29 75 83 
E-mail: archeologie@mechelen.be
Website: www.archeoweb.mechelen.be

De stedelijke dienst
Monumentenzorg

De stedelijke dienst Archeologie

Een hele straat onder
de loep genomen

Hedendaagse stadsarcheologen graven niet alleen
op, ook bovengronds bestuderen ze soms sporen
van de menselijke geschiedenis, bijvoorbeeld bij
huizenonderzoek.

In 2000 voerde de Mechelse Vereniging voor
Stadsarcheologie (MVSA) een kleinschalige 
opgraving uit in een van de panden in het
Paardenstraatje. Deze opgraving mondde uit in een
systematisch, multidisciplinair onderzoek van de 
huizen in deze straat. Archeologische opgravingen
in de huizen worden er gecombineerd met het 
bestuderen van verbouwingssporen in de muren
en archiefonderzoek naar de eigenaars en 
bewoners. 

Deze "totaalaanpak" biedt niet alleen de mogelijk-
heid om een volledig beeld van de geschiedenis
van ieder pand te krijgen, maar geeft ook inzicht in
de evolutie van de hele straat. Een unieke kans om
de ideeën rond stadsevolutie te toetsen en een blik
te werpen in de leefomgeving van de modale
Mechelaar in het verleden…
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Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie vzw
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MechelenBinnensteBuiten
Mechelse Vereniging
voor Stadsarcheologie

MechelenBinnensteBuiten organi-
seert bezielende stadswandelingen
en voordrachten rond stad, 
stedelijkheid en architectuur.

In nauwe samenwerking met RIM vzw (Restauratie
Integratie Mechelen) wil deze vereniging zowel het
publiek als de overheid sensibiliseren om 
waardevolle oude panden in stand te houden, te 
restaureren en in de omgeving te integreren.

MechelenBinnensteBuiten biedt een geleide 
historische groepswandeling aan in de bouwblok-
ken in en rond het Paardenstraatje, met een bezoek
aan het "Hooghuis" nr. 3.

MechelenBinnensteBuiten vzw
E-mail: info@mechelenbinnenstebuiten.be
Website: www.mechelenbinnenstebuiten.be

De MVSA is een vereniging van
vrijwilligers die door middel van
kleinschalige archeologische
opgravingen, huizenonderzoek
en vondstenverwerking probeert bij te dragen tot de
kennis van het verleden van de Mechelse binnenstad
en haar vroegere bewoners.  Iedereen met een
gezonde interesse voor het verleden en voor 
archeologie kan onder begeleiding van professionele
archeologen en ervaren vrijwilligers meewerken. 

Naast het archeologisch onderzoek wil de 
vereniging het publiek sensibiliseren om het 
roerend en onroerend erfgoed te respecteren.

Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie vzw
Paardenstraatje 3
2800 Mechelen
Tel.: 0496 27 79 41
E-mail: info@mvsa.be
Website: www.mvsa.be

Maak plaats, maak 
plaats, maak plaats...

De vroegste huizen moeten al in de 14de eeuw in
deze straat gestaan hebben. Nummer 17 was 
oorspronkelijk deels in baksteen, deels in vakwerk 
uitgevoerd en stond dwars op de straat (een "diep-
huis"). In de 16de eeuw werden de woningen 
vergroot met aanbouwen en verschenen er nieuwe
huizen, met de lange zijde parallel aan de straat
("breedhuizen").

In de 19de eeuw kende Mechelen een ware 
bevolkingsexplosie. In het Paardenstraatje werden
woningen bijgebouwd. Op een perceel dat tot dan
toe diende als tuin, werd de nuttige oppervlakte van
bestaande woningen verdubbeld door er een 
verdieping of zelfs een aanbouw aan toe te 
voegen. Percelen werden versnipperd en verkleind,
tuinen toegevoegd aan een eigendom in de 
parallelle Bergstraat. Huizen werden in twee gedeeld,
bijgebouwen werden zelfstandige woningen,....

In het Paardenstraatje woonden dagloners, 
kantklossters, handwerkslieden allerhande, vaak met
drie-vier gezinnen bij elkaar in een huisje. 
Zo evolueerden vijf 16de-eeuwse huizen tot een rij
met veertien 20ste-eeuwse woningen.

In de woning nr. 3 in het Paardenstraatje zullen alle
vrijgelegde verbouwingssporen in situ zichtbaar 
blijven. Dit pand is ingericht als een bezoekers-
centrum.

Leer de geschiedenis van je
eigen huis kennen.

De geschiedenis van het Paardenstraatje kon 
afgeleid worden uit archiefonderzoek, opgravingen
in de huisjes en het blootleggen van verbouwings-
sporen in de muren na het verwijderen van de 
pleisterlaag. Voor informatie over hoe je de 
geschiedenis van je eigen huis kan onderzoeken, hoe
je bij verbouwingen aan je woning vroegere 
verbouwingssporen kan herkennen en optekenen en
hoe je bepaalde historische bouwelementen geschikt
kan integreren, kan je terecht bij de verenigingen en
stedelijke diensten vermeld op deze folder.

folder definitieve versie paardenstraatje.qxp  9-5-2007  14:19  Pagina 2


