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DE HEAVY METAL ROUTE
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Ga naar de app van Visit Mechelen of scan de QR-code in
deze brochure en luister naar de verhalen van (oud-)leerlingen en docenten van de Beiaardschool en liefhebbers van
het instrument. Laat je zo meevoeren en verrassen door de
veelzijdige beiaardcultuur in dé beiaardstad.
Je kan in Mechelen niet om het geluid van de klokken heen.
Mechelen telt maar liefst 6 beiaarden en draagt met trots de
titel van hoofdstad van de beiaardcultuur. In 2022 bestaat
de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn honderd jaar en dat
wordt natuurlijk uitgebreid gevierd. Tijdens deze wandeling
door de Mechelse binnenstad kom je meer te weten over de
beiaard en haar betekenis in Mechelen.
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Op de Korenmarkt stoot je op de prachtige torenuurwerkmakerij
Michiels, gevestigd in huis De Clippel op huisnummer 6. Edward
Michiels kocht het huis aan in 1890, waar hij zijn constructiebedrijf van torenuurwerken en beiaarden, die hij had opgericht
in 1861, verderzette. Door gebruik van elektriciteit werd het een
van de meest vooruitstrevende torenuurwerkateliers van België.
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Het werkhuis met de torenuurwerkmakerij bevindt zich in de
achtertuin. Hier werden heel wat mechanische torenuurwerken
en beiaarden hersteld en ook nu nog wordt de werkplaats
gebruikt bij het restaureren van oude mechanismen en het
maken van moderne, elektronisch gestuurde torenuurwerken.
Het torenuurwerkatelier is tegenwoordig beschermd als
industrieel erfgoed.

SINTE-METTETUIN
Deze stadstuin vormt een groene doorsteek tussen de Bruul en
IJzerenleen. Maak een rondwandeling in dit verborgen plekje in
de stad en ervaar zo volop de rust in deze groene zone. Bewonder ook het beiaardpaviljoen ‘Adèle Colson’ dat sinds 2018 zijn
intrek heeft genomen in de Sint-Mettetuin. In het paviljoen staat
de Kamerbeiaard van de Beiaardschool. Er werd maar liefst vier
jaar gewerkt aan dit instrument met 50 bronzen klokken.
Oh ja, wist je dat het beiaardpaviljoen genoemd is naar Adèle
Colson, de eerste vrouwelijke gediplomeerde beiaardier ter
wereld? In 1929 behaalde ze aan de Mechelse Beiaardschool
haar diploma.

Beiaardpaviljoen

Beiaardklavier Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk

Beiaardpaviljoen, Sinte-Mettetuin

Oude beiaardkamer
Sint-Romboutstoren

Praktische info
STARTPLAATS
Toeristisch Infokantoor Visit Mechelen, Schepenhuis
Vleeshouwersstraat 6, 2800 Mechelen.

TRAJECT EN TOEGANKELIJKHEID

GROTE MARKT
Elk jaar vindt op de Grote Markt de Mechelse traditie klokkenwerpen plaats en dit al sinds het plaatsen van een nieuw klavier
voor de oude beiaard van de Sint-Romboutstoren in 1946.
Vanaf de toren racen via een kabel 20 grote klokken naar het
stadhuis. Tijdens de rit lost deze klok 20 kleinere klokjes. Deze
exemplaren bevatten nummers, waarvan één het winnend getal
is. Ben jij de winnaar? Dan krijg je een bronzen Mechels klokje
mee naar huis!

JEF DENYNPLEIN
Deze plek heette oorspronkelijk Melaan, naar het naburig
gelegen vlietje. De helft van het plein werd in 1962, naar
aanleiding van de 100ste geboortedag van de beroemde
Mechelse stadbeiaardier Jef Denyn, omgedoopt tot het Jef
Denynplein. In de eerste helft van de 20ste eeuw was deze
locatie ook een populaire luisterplaats voor de beiaardconcerten van Denyn op maandagavond.

SINT-ROMBOUTSTOREN
Als je de klokken hoort, is de kans groot dat het geluid uit de
Sint-Romboutstoren komt, samen met de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort, de enige toren ter wereld waarin je twee
beiaarden vindt. De historische beiaard telt 49 klokken en werd
over een tijdspanne van vijf eeuwen door 12 verschillende
klokkengieters gegoten. Deze beiaard geldt wereldwijd nog
steeds als het prototype voor alle bestaande en nieuwe
beiaarden dankzij Jef Denyns technische verbeteringen.

Alternatieve route voor rolstoelgebruikers: In plaats van via
’t Plein naar het Dijlepad te gaan, blijf je op de
Onze-Lieve-Vrouwestraat. Volg deze tot op het einde en sla
links af. Steek daarna de Fonteinbrug over. Vanaf hier kan je
de route terug volgen.

LENGTE
Basistraject: 3,5 km
Toegankelijke route: 3,5 km

CONTACT
Visit Mechelen, Vleeshouwersstraat 6, 2800 Mechelen
visit@mechelen.be, +32 15 29 76 54
ontdekmechelen.be - visitmechelen.be

COLOFON
In samenwerking met: de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn en Stadsgidsen Mechelen,
redactie: Visit Mechelen, opmaak: Visit
Mechelen, druk: Coloma, kaart: Open Street Map,
Elke Feusels, foto’s: De Beeldbakkerij en Stad
Mechelen, verantwoordelijke uitgever: Björn
Siffer, VVV Mechelen vzw, Vleeshouwersstraat 6,
2800 Mechelen - D/2022/10717/35

DE HEAVY METAL ROUTE

Deze historische beiaard is trouwens nog steeds te horen. Elke
7,5 minuten – in de volksmond bekend als ’t Mechels Halfke
– kan je de melodie van het automatische trommelspeelwerk
horen. De recente concertbeiaard kreeg zijn plaats in de toren
in 1981. Het plaatsen van de beiaard zorgde voor een groot
spektakel. Een gigantische kraan, hoger dan de Sint-Romboutstoren zelf, hees de 18 zwaarste klokken langs de bovenzijde
in de toren. In totaal bestaat de nieuwe beiaard uit 49 klokken.
Het instrument weegt 40 ton, waardoor deze beiaard niet alleen
de zwaarste is van België, maar het is ook een van de zwaarste
exemplaren in Europa.

HET PASSIEVERHAAL OVER DE BEIAARD

Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn

