
De Mechelse   
Vereniging voor
Stadsarcheologie
houdt zich vooral
bezig met het
onderzoek van de
materiële resten
van onze voorou-
ders.  Bij het bloot-
leggen van funderingen of
het uitgraven van afvalkui-
len stellen archeologen
zich vragen over de con-
text, de urbanisatie- en
bouwproblemen in die tijd,
de sociale status en de leefwereld van de
vroegere bewoners, zelfs over de fauna en
de flora. Kortom, ze zijn benieuwd naar
het verhaal achter de vondsten.

De MVSA is een vereniging van vrijwilli-
gers. Archeologische ervaring is geen ver-
eiste om mee te werken. Iedereen met een
gezonde interesse voor het verleden en
voor archeologie kan onder begeleiding van

professionele archeolo-
gen en ervaren vrijwilli-
gers op een wetenschap-
pelijk verantwoorde
manier deelnemen aan
opgravingen, huizenon-
derzoek en vondstenver-
werking.

Naast het archeologische
onderzoek wil de vereni-
ging het publiek sensibili-
seren om roerend en
onroerend erfgoed te
respecteren.

Werkavond: 
elke dinsdagavond van
20 tot 22.30 uur in het 
verenigingslokaal,
Paardenstraatje 15.

Opgravingen en 
huizenonderzoek: 
zaterdag van 10 tot
17 uur

Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie vzw
Paardenstraatje 15
2800 Mechelen

Tel. 0496 27 79 41 (Wim Tiri)
E-mail: info@mvsa.be
www.mvsa.be
rekeningnumer 414-0378871-25

Voor alle giften vanaf 30.00 Euro kunnen we een
fiskaal attest afleveren als je je gift stort op rekening
nummer 745-0105521-54 met de vermelding “gift
MVSA”
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Hof Bauwens-Van der Boyen

(Veemarkt)

Naar aanleiding van de restauratie van dit pand werd
een archeologisch onderzoek opgestart in de binnen-
tuin. Hierbij werden verschillende elementen terug-
gevonden van dit vroegere Hof. In de tuin werd een
enorme beerput gevonden met zeer luxueus en uit-
zonderlijk glaswerk. De tuin was volledig betegeld

met afgedankte drukstenen.

Sint-Jacobskapel

(Hoogstraat)

Dit onderzoek was voornamelijk
bodemkundig, waarbij de funderingen
van de voormalige Sint-Jacobskapel werden
teruggevonden. Deze kapel is te dateren rond
het begin van de 14de eeuw en was een onder-
deel van het Sint-Jacobsgasthuis.
De tekening stelt de kapel voor omstreeks 1750, 
waarbij het koor is verdwenen.

Bibliotheek

(Moenstraat)

In deze straat, op de plek waar de nieuwbouw van de stadsbibliotheek gevestigd is, 
zijn naast materiaal uit de 17de eeuw ook de restanten teruggevonden van het 
voormalige Ziekenliedenklooster en graven uit de 13de eeuw.

Chevalier Marin

Tussen de Veemarkt, Varkensstraat en Befferstraat zijn de res-
tanten gevonden van het voormalige Karmelietenklooster uit

de 14de eeuw. en afgebroken op het einde van de 18de
eeuw. Ook zijn er sporen teruggevonden van de vroegere
bewoning teruggaand tot de 12de eeuw en van een leer-

looierij. Belangrijk is  dat een gedetailleerd
profiel kon worden opgemaakt van de

Melaan, een van de belangrijkste

Mechelse vlieten. 

De Kluis

(Korte
Maagdenstraat) 

Naar aanleiding
van de verbouwingen

van het pand ‘De
Kluis’ aan de Korte

Maagdenstraat, was
er de mogelijkheid om
de woning aan een (muur)archeologisch onderzoek te onder-
werpen. Belangrijk hier was het onderzoek en het terugvinden

van muren van de verdwenen Sint-Pieterskerk.

Paardenstraatje

In het kader van een
renovatieproject werd in
2002 begonnen met het

systematisch onderzoek van
bijna al de woningen in dit straat-

je.  Muurarcheologisch onderzoek in
combinatie met historisch onderzoek en

archeologie hebben aangetoond dat deze
woningen een geschiedenis hebben die

teruggaat tot de 14de eeuw.
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