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CONCEPT

In het Scheyvaertshof te Blaasveldbroek kan men van 
elk gebied van het project ‘Natuur in en rond 
Mechelen’ een ervaring opdoen zonder overal al 
geweest te zijn. Mensen kunnen zo op interactieve en 
speelse wijze kennismaken met de andere boeiende 
natuurgebieden uit de regio. Bij het binnenkomen en 
bij elke informatiezone wordt er informatie aange-
boden. 

Het project is een allesomvattend platform; digitale 
en informatie ter plaatse, een bezoekers- en blog voor 
professionelen en zelfs een test waar je jouw eigen 
natuurprofiel kan ontdekken.

BACHELORPROEF 
2016-2017 
Interieurvormgevers creëren de “groene poort” van 
morgen. Vernieuwende ruimtes, plekken en diensten 
ondersteunen de beleving van het landschap tussen 
de stad Mechelen en de Dijle-Zennevallei.
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Den Battelaer
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Service System Map:
Project Natuur in 
en rond Mechelen

Algemeen
Pilootproject
Openbaar
Persoonlijk

Kent Blaasveld-
broek wel
Kent Blaasveld-
broek niet

POLDER HEINDONK
OUDE DIJLEARM

BIEZENWEIDE

BATTENBROEK

BROEK DE NAEYERDEN BATTELAERBLAASVELDBROEK

PIKHAKENDONK

CASSENBROEK

MISPELDONK
MECHELS BROEK
BAREBEEKVALLEI

ROBBROEK
BRUINBEEKVALLEI
Verzamel je favoriete kruiden 
voor in de workshop.

Even stil staan bij ‘T Ven en 
zijn libellen.

Wees stil en beweeg niet, dan 
geeft het Fort van Walem zijn 
geheimen prijs.

Een interactief panoramisch 
zicht.

Lekker ontspannen in het vo-
gelnest.

Zoom live in op de Biezen-
weide.

Het broedproces onder de 
loep.

Den Battelear in de vorm van 
een verticale tuin.

Een uitkijkpunt door het sil-
houet naar de realiteit.

Ontdek het gordijn van de 
pikhagen.

Maak de juiste combinatie om 
het trilveen te doen groeien.

Drie locaties onder één dak.

‘T VEN FORT VAN WALEM
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