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In samenwerking met het museum hebben we een stappenplan
voorbereid voor deze activiteit. Hieronder lees je hoe je het stappenplan
kan gebruiken. Met dit visueel stappenplan willen wij de bezoekers
voorbereiden op de weg vanuit het vertrekpunt naar het museum.
In dit stappenplan staat veel informatie. Niet al deze informatie is voor
iedereen relevant. Je hebt bijvoorbeeld verschillende mogelijkheden om
het museum te bereiken. Je kan zelf een keuze maken en van daar uit het
stappenplan volgen.
Opgelet! Het museum is momenteel in restauratie. Deze restauratie
is nodig om de waardevolle werken in het museum te kunnen blijven
presenteren. Dit betekent concreet dat daardoor de vaste opstelling
van het museum tot het najaar van 2023 niet toegankelijk zal zijn. Het
museum blijft wel open met twee toptentoonstellingen in de exporuimte.
In dit stappenplan wordt duidelijk gemaakt welke weg je kan nemen
vanuit bepaalde plaatsen naar het museum. In de inhoudsopgave op de
pagina hiervoor kan je lezen waar je alles terugvindt.
Nu kan je echt beginnen met je daguitstap voor te bereiden. Kies een
rustig moment uit, zodat je niet gehaast bent om het stappenplan door te
nemen.
Ziezo, nu kan je je helemaal voorbereiden om op stap te gaan. Het
museum en de stad Mechelen wensen je alvast veel plezier!
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Wat ga ik doen en wanneer?

Ik ga met de trein naar station Mechelen.

Ik ga naar het museum Hof van Busleyden in Mechelen. Ik bereid mijn bezoek graag
goed voor. Dit stappenplan zal mij hierbij helpen.

Ik stap op in het station: ..................................................
Het kan zijn dat ik moet overstappen dan stap ik over in het station:
..................................................		
										

Op deze datum: ....................................... ga ik naar het museum Hof van Busleyden.

Als ik niet moet overstappen blijf ik zitten tot aan het station.
Ik ga met:

Volgende perso(o)n(en) gaan met me mee:

o Bus
o Trein
o Auto
o Fiets
o Te voet

...................................................

Ik stap af in het station MECHELEN.
Hier verlaat ik het treinstation en ga ik naar de bushalten die zich buiten het station bevinden.

...................................................
...................................................

		
		
Het museum Hof van Busleyden ligt ongeveer centraal in Mechelen.
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Ik ga te voet vanaf de bushalte.

Ik ga met de bus.
Ik stap op aan de bushalte ‘Mechelen station
perron 1. Hier kan ik bus 2, 5, 550, 551 of 552
nemen.
Ik rijd ongeveer 9 minuten. Dit zijn 5 haltes. Ik
stap af aan de 5de halte ‘Mechelen Biest’.

Ik wandel de Frederik-deMerodestraat af en op de
kruising van de Sint-Jansstraat
en de Bieststraat wandel ik
naar rechts.

OF

Ik stap op aan de bushalte ‘Mechelen station
perron 10’. Hier kan ik bus 500 nemen.

Hier vind ik de ingang van het
museum.

Ik rijd ongeveer 9 minuten. Dit zijn 5 haltes. Ik
stap af aan de 5de halte ‘Mechelen Biest’.
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Ik ga te voet vanaf station Mechelen.

Ik ga met de fiets vanaf station Mechelen.

Deze route duurt ongeveer 20 minuten.

Deze route duurt ongeveer 5 minuten.

Ik wandel richting de Stationsstraat.

Ik fiets naar het noordoosten, richting de Stationsstraat.

Ik volg de weg naar de Hendrik Consciencestraat.

Ik volg de weg naar de Hendrik Consciencestraat.

Ik volg de weg naar het Kardinaal Mercierplein.

Ik volg de weg naar het Kardinaal Mercierplein.

Ik volg de weg naar de Graaf van Egmontstraat.

Ik volg de weg naar de Graaf van Egmontstraat.

Ik volg de weg naar de Vijfhoek.

Ik volg de weg naar de Vijfhoek.

Ik vervolg de weg naar de Bruul.

Ik vervolg de weg naar de Bruul.

Ik ga rechtdoor op de Grote Markt.

Ik ga rechtdoor op de Grote Markt.

Ik sla linksaf om op de Grote Markt te blijven.

Ik sla linksaf om op de Grote Markt te blijven.

Ik sla rechtsaf naar de Standonckstraat.

Ik sla rechtsaf naar de Frederik de Merodestraat.

Ik sla rechtsaf naar de Frederik de Merodestraat.

Ik sla linksaf naar de Sint-Janstraat.

Ik sla linksaf naar de Sint-Janstraat.

Ik vind mijn bestemming rechts.

Ik vind mijn bestemming rechts.

Ik zet mijn fiets bij de fietsenstalling.
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Ik ga met de trein naar station
Nekkerspoel.

Ik ga met de bus.

Ik stap op in het station: ..................................................

Ik zit ongeveer 8 minuten op de bus.
Ik stap op aan halte ‘Nekkerspoel Station’.

Het kan zijn dat ik moet overstappen dan stap ik over in het station:
..................................................
									
Als ik niet moet overstappen blijf ik zitten tot aan het station.
Ik stap af in het station MECHELEN - NEKKERSPOEL
Hier verlaat ik het treinstation en ga ik naar de bushalten die zich buiten het station
bevinden.

Ik druk op de bel na de halte ‘Mechelen
veemarkt’. Ik zit maar één halte op de bus.
Ik stap af aan de halte ‘Mechelen
Stadsfeestzaal’.
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Ik ga te voet vanaf station Nekkerspoel.

Ik ga te voet vanaf de bushalte.
Ik volg de weg langs het
Sint-Janskerkhof richting de
Frederik de Merodestraat.

Dit is een wandeling van ongeveer 11 minuten.
Ik wandel naar links via de voetgangerstunnel of de trap.
Ik sla rechtsaf naar de Nekkerspoelstraat.
Ik volg de flauwe bocht naar rechts richting de Keizerstraat.
Ik ga rechtdoor op de Keizerstraat.
Ik sla rechtsaf naar de Veemarkt.
Ik ga rechtdoor naar Biest.
Ik sla linksaf om op Biest te blijven.
Ik vervolg mijn weg naar de Sint-Janstraat.
Het museum is aan mijn rechter kant.

Ik sla linksaf naar de Frederik
de Merodestraat
Het museum is aan mijn
linkerkant.

Hier vind ik de ingang van het
museum.

12

13

Ik ga met de fiets vanaf station
Nekkerspoel.

Ik ga met de auto.

Deze route duurt ongeveer 4 minuten.

Ik parkeer op:

Ik fiets richting de Frans Halsvest en sla hier rechts af.

0 Parking Tinel
0 Parking Veemarkt

Ik sla linksaf naar Hof van Habsburg / de Liersesteenweg / N14.
Ik vervolg de weg naar de Frederik de Merodestraat.
Ik sla rechtsaf naar de Sint-Janstraat.
Ik vind mijn bestemming rechts.
Ik zet mijn fiets bij de fietsenstalling.
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Ik ga te voet vanaf parking Tinel.

Ik ga te voet vanaf parking Veemarkt.

Ik loop naar rechts op de Edgard Tinellaan richting de Van Busleydenstraat.
Ik sla rechtsaf naar de Frederik de Merodestraat.
Ik sla rechtsaf naar de Sint-Janstraat.
Het museum is aan mijn rechterkant.

Ik loop op de Veemarkt richting het Paardenstraatje.
Ik vervolg de weg naar Biest.
Ik sla linksaf om op Biest te blijven.
Ik vervolg mijn weg naar de Sint-Janstraat.
Het museum is aan mijn rechterkant.
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Aankomst museum.

Ticket voor het museum.

Ik ben aangekomen in het museum. Ik kom binnen in de inkomhal en recht voor me zie ik de
balie. Aan de balie staat een medewerker die me zal verwelkomen.

Ik heb een ticket nodig om het museum te kunnen bezoeken.
Er wordt me aangeraden om het ticket op voorhand online aan te kopen. Ook wanneer ik recht
heb op gratis toegang.
Gekochte tickets kunnen niet omgeboekt of terugbetaald worden. Het is niet mogelijk om mijn
ticket(s) om te ruilen voor een latere datum.
Lees hier de handleiding voor online aankopen van een ticket:
https://www.hofvanbusleyden.be/handleiding-ticket-kopen
Heb ik (online) al een ticket gekocht?
0 Ja
0 Nee
Is mijn antwoord “nee”? Aan deze balie kan je nog een ticket kopen voor mijn bezoek aan het
museum.

«barcode:qr:Number:2»
Ticketnummer: «TicketNo»

TOEGANGSBEWIJS
«ExpositionName»

Klant: «FirstName» «Name»
Ordernummer: «Ordernumber»
Geldig voor «Quantity» x «TicketOmschrijving»
Datum & Uur: «ExpositionFrom»
Ticketprijs: «TicketPrijs»
Locatie:
Museum Hof van Busleyden
Frederik de Merodestraat 65

Openingsuren Museum Hof
van Busleyden
Open: 10:00 > 17:00
Gesloten: Maandag
Eerste donderdag van de
maand: 18u00 - 22u00 Stil
Bezoek
Gesloten:
24, 25, 31 december – 1 januari

Extra info:
Dit ticket is geldig voor een bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling Gap in the Clouds – Ricardo Brey. De vaste opstelling van
het museum is niet beschikbaar wegens restauratiewerken.
Bijkomende vragen? Meer informatie via www.hofvanbusleyden.be
Onze balie helpt je ter plekke graag verder. Of stuur een mailtje naar hvb@mechelen.be
Dit ticket wordt niet omgeruild.
De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van tickets, diefstal en gebeurlijke ongevallen. Meer info in de
algemene voorwaarden.

Ticket aan balie.
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Ticket online.
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Museumshop.

Start museumtour.

Rechts van de balie zie ik de shop van het museum.
Hier zal ik door moeten om naar de tentoonstellingen te kunnen gaan.

Recht voor mij staat een trap met een witte leuning die naar beneden gaat. Beneden bevinden
zich de toiletten, de lockers en de tentoonstellingen.
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Lockers en toiletten.

Begin tentoonstelling.
Hier vind ik het aanwijzingsbord voor de
toiletten en de lockers.

Ik volg de trap verder naar beneden tot ik aankom aan verdieping - 2.

Hier vind ik de lockers. Deze zijn gratis.

Nu sta ik voor de deur van de tentoonstelling. Hier neemt de gids het over.

Hier vind ik de toiletten.
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Einde museumbezoek.
Na afloop van mijn museumbezoek volg ik het stappenplan vanaf het vervoersmiddel dat ik
gebruikt heb maar in omgekeerde volgorde.
Als mijn spullen in een locker liggen mag ik deze niet vergeten.
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