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Tijdens de voorbije weken leverde Vzw Wintertuin Ursulinen belangrijke 
inspanningen om het stemmige Oratorium en de unieke Alpenzaal op een 
kwaliteitsvolle manier klaar te maken voor hedendaags gebruik. 
 
In het Oratorium is met steun van de CERA Foundation het bestaande altaarpodium 
met 7 verplaatsbare podiumelementen en bijhorende trappen uitgebreid. 
Tegelijkertijd zijn 120 comfortabele designstoelen aangekocht. Samen met de 
geoptimaliseerde verwarming en de opnieuw in gebruik gestelde historische 
koorgestoelteverlichting is deze ruimte met zijn prachtige akoestiek nu ideaal voor 
culturele activiteiten voor 150 tot 180 deelnemers. Dat bleek alvast op zondag 8 
maart tijdens de druk bijgewoonde lezing van de meermaals bekroonde schrijver 
Stefan Hertmans.  
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De Alpenzaal die in de jaren 1970 een koude TL-verlichting meekreeg, werd door de 
groep actieve vrijwilligers van de vzw zelf aangepakt. De schitterende 
berglandschappen op de wanden baden nu opnieuw in aantrekkelijk licht. Ook de 
originele kleurrijke belle epoque-lusters in glas en albast zijn opnieuw aangesloten. 
Een feest voor het oog van de ca. 15.000 bezoekers die ook in 2015 op de site 
worden verwacht. 
 
Door de fors gestegen groepsbezoeken en de groeiende groep internationale en 
individuele bezoekers is er op de site ook nood aan betere onthaalinfrastructuur.  
Daaraan wordt nu druk gewerkt binnen het PDPO-project Wintertuin Revisited. Met 
Europese, Vlaamse en provinciale cofinanciering zullen tegen juni 2015 een 
volwaardige vestiaire, een professionele ticketbalie en een filmzaaltje voor 30 
bezoekers ingericht zijn. Hiervoor zijn zopas, na aanbesteding, het gerenommeerde 
Gentse ontwerpbureau Bailleul (de inrichters van het succesvolle Belle 
Epoquecentrum in Blankenberge) en architectenbureau Erfgoed & Visie uit Malle 
aangesteld. 
Het project zelf steunt op een eind 2014 door de studiebureaus Karavansera en 
Levuur breed afgetoetste langere termijnvisie rond de toeristische ontwikkeling van 
de site. Het is de bedoeling om de uitzonderlijke art nouveau wintertuin in 3 fases op 
de kaart te zetten als een internationale “must see” voor de cultuurtoerist. Partners 
hierbij zijn alvast Toerisme Mechelen en Meet in Mechelen. Toerisme Vlaanderen 
adviseert bij dit traject. 
Eind juni 2015 zal alvast een eerste stap gezet worden. De unieke wintertuin zal dan 
uitgebreid voorgesteld worden op een toonaangevend internationaal congres rond 
Europese art nouveau in Barcelona. 
 
Tenslotte zijn op 1 maart 2015 ook de werken van start gegaan aan de daken en 
glas-in-loodramen van de beschermde kloosterkerk en de binnentuin langs de 
Bosstraat. De door de Vlaamse Gemeenschap betoelaagde restauratiewerken zijn 
geraamd op 665.000 euro (BTW inbegrepen). Ze worden, onder toezicht van de 
befaamde restauratiearchitect Rutger Steenmeijer uit Antwerpen, uitgevoerd door 
Renotec uit Geel. Het einde van de werkzaamheden is voorzien in juli 2016.  
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