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De wijk Nekkerspoel is in volle beweging en verandering, daar kan 
niemand naast kijken. Het stadsbestuur wil nog een versnelling hoger 
schakelen door in de nabije toekomst de omgeving in de stationsbuurt van 
Nekkerspoel verder te ontwikkelen. Het Speelgoedmuseum – dat in het 
projectgebied ligt – krijgt een nieuwe stek. De stad en het 
Speelgoedmuseum willen het aantal bezoekers verder opkrikken en 
daarvoor is een nieuw elan nodig.  
 
In 2016 ontving de stad Mechelen een conceptsubsidie van de Vlaamse overheid voor  
het project Nekker Nova. Voor die opdracht werd het ontwerpbureau Multiple aangesteld. 
Dit bureau werkt  momenteel aan een masterplan voor de vernieuwing van ‘de kop van 
Nekkerspoel’. Beeldbepalend in het projectgebied is het Nova-gebouw, dat eigendom is 
van de stad en tijdelijk in erfpacht gegeven is aan het Speelgoedmuseum.  
 
“De Nova-toren waarin het Speelgoedmuseum gevestigd is, is niet meer aangepast aan 
de huidige vereisten. Momenteel stuit het Speelgoedmuseum op zijn limieten, daarom 
dringt een verhuis naar een betere locatie zich op. Dit is het uitgelezen moment om een 
doorstart te maken naar een nog performantere werking van het Speelgoedmuseum met 
een nog groter bereik, want uiteindelijk blijft het Speelgoedmuseum een van de grote 
Mechelse publiekstrekkers”, zegt burgemeester Bart Somers. 
Voor het Speelgoedmuseum verhuist, plant de vzw op de huidige locatie nog heel wat 
boeiende en spraakmakende activiteiten en tentoonstellingen. Van stilstand is dus 
helemaal geen sprake. 
 
Verkoop Nova-gebouw 
De erfpachtovereenkomst die de stad voor 27 jaar afsloot met het Speelgoedmuseum 
voor de gebruik van het Nova-gebouw loopt af op 31 december 2020. De renovatie van 
het Nova-gebouw is noodzakelijk. Maar de Stad Mechelen zorgt wel voor continuïteit en 
ging proactief op zoek naar een alternatieve huisvesting voor het Speelgoedmuseum. Die 
alternatieve huisvesting zal beter en toegankelijker zijn en meer uitstraling hebben.  
 
De stad besliste om het Nova-gebouw te verkopen en te herbestemmen. Naast andere 
projecten, zoals de renovatie van het stationsgebouw en de herontwikkeling van de 
Senamsite, kan de vernieuwing van het Nova-gebouw mee als hefboom fungeren voor de 
ontwikkeling van de stationsbuurt. 
 
Nieuw elan en toplocatie  
Wat betreft de toekomst van het Speelgoedmuseum wordt gedacht aan een publiek-
private samenwerking. Om alles in goede banen te leiden richt de stad een taskforce op. 
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Schepenen Greet Geypen en Björn Siffer zullen aan deze werkgroep deelnemen, samen 
met de directie Vrije Tijd en de stedelijke dienst voor facilitaire ondersteuning. Ook de 
voorzitter en de directeur van het Speelgoedmuseum worden bij deze werkgroep 
betrokken.   
“Die werkgroep moet een globale oplossing formuleren voor het Speelgoedmuseum tegen 
2020. Deze werkgroep zal zich onder meer buigen over de huisvesting van het 
Speelgoedmuseum. Het is belangrijk dat we een locatie vinden die past bij de uitstraling 
van onze stad”, klinkt het bij schepen van Jeugd en Stadsvernieuwing, Greet Geypen. 
 
Bij het onderzoek naar nieuwe huisvesting van het Speelgoedmuseum kwam het 
Stadshuis in het vizier. Dit is een piste die verder wordt geconcretiseerd. “Het 
Speelgoedmuseum draagt 35 jaar traditie mee. We moeten dit momentum en de 
mogelijkheden van deze toplocatie gebruiken om een nieuw elan te vinden en het aantal 
bezoekers verder op te krikken”, besluit schepen van Cultuur en Toerisme Björn Siffer. 
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Greet Geypen (schepen van Jeugd en Stadsvernieuwing) M 0479 39 58 17 
Björn Siffer (schepen voor Cultuur) T 015 29 78 20  
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