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BOURGONDISCH GENIETEN IN MECHELEN 
 
In Mechelen opent op 17 juni het Museum Hof van Busleyden . Het schitterende 
Bourgondische stadspaleis is een kroonjuweel van de Europese vroeg-
renaissance. Bezoek Museum Hof van Busleyden, beleef   de bourgondische 
hofcultuur , ontdek  Mechelen en geniet als een echte Bourgondiër van de stad van 
vandaag 
 
Na een grondige restauratie wordt Museum Hof van Busleyden opnieuw geopend. Het 
Bourgondische stadspaleis is omgetoverd tot een hedendaags stadsmuseum. Het wordt 
een ontmoetingsplek voor Mechelaars en toeristen, erfgoed- en andere culturele spelers, 
onderzoekers, kunstenaars en verenigingen.  
 
In Museum Hof van Busleyden  beleef je de Bourgondische periode  met Mechelen als 
politiek en cultureel centrum van de Nederlanden. Onder meer Margareta van 
Oostenrijk speelde hierin een belangrijke rol. Door dat rijke verleden is Mechelen 
vandaag een unieke monumentenstad met veel beschermde historische gebouwen zoals 
de Stadsschouwburg, het Paleis van Margareta van Oostenrijk én het Hof van Busleyden. 
 
Bezoek Mechelen en geniet van een Bourgondische totaalbeleving ! 
 
Maak van je bezoek aan Museum  Hof van Busleyden een weekendje Mechelen en ontdek 
het Bourgondische verleden en heden van de stad. 
Het nieuwe museum, de gezellige binnenstad, de uitnodigende wandelroutes en eet- en 
drinkadresjes zorgen voor een onvergetelijke totaalbeleving. Mechelen nodigt uit met 
veel toffe hoekjes, gezellige straten, stilteplekken, en groene oases om te verpozen.  
Denk je bij Bourgondisch genieten aan lekker eten en drinken? De Mechelse smaken 
liggen op jou te wachten. Op je wandelroute door het gezellige stadscentrum, ontdek je 
uitnodigende koffiebars, lekkere eetplekjes en gastronomische restaurants. En dankzij 
het Prikkelpakket maak je kennis met een handvol lokale specialiteiten. Als het op 
genieten aankomt dan is Mechelen het buitenbeentje van de Vlaamse kunststeden. 
 

 

Aan alle Bourgondiërs, welkom in Mechelen! 
 

 
Over Mechelen  
In het rijtje van Vlaamse kunststeden is Mechelen zonder meer een noemenswaardige. Het is een 
cultuurstad zonder weerga, een schatkamer vol bezienswaardigheden, een plaats waar het 
aangenaam is om te verblijven. Er is veel te zien, veel te beleven, voor jong en oud, klein en groot. 
Wat Mechelen extra aantrekkelijk maakt is de gemoedelijke sfeer en wat in Vlaanderen alom is 
geliefd: het Bourgondische genieten. Het is een stad waar streekbieren aardig vloeien, waar je geniet 
van heerlijke geuren en smaken. Een stad waar je makkelijk vrienden maakt en je thuis voelt, want 
Mechelaars zijn hartelijk en gastvrij. Voor meer informatie over de stad Mechelen kijk op 

www.visitmechelen.be.       
 

https://www.mechelen.be/visitmechelen

