
Contact 

+32 (0)15 29 06 60
info@kazernedossin.eu

Heb je vragen over een reservatie?
Bekijk onze veelgestelde vragen of contacteer reservaties@kazernedossin.eu.

Heb je feedback?
Geef je opmerkingen door via ons feedbackformulier.

Wil je iemand van ons team contacteren?
Ga naar het teamoverzicht.

Adres 

Kazerne Dossin
Goswin de Stassartstraat 153
2800 Mechelen

Bereikbaarheid 

Kazerne Dossin is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Kom je met de auto, dan kan je in de buurt 
parkeren. Via de Edgard Tinellaan kan je terecht in de ondergrondse parking ‘Tinel’, op wandelafstand 
van het museum. Er is een ruime fietsenstalling.

Praktische info Kazerne Dossin

Te voet of met de fiets 

Vanaf station Mechelen – Nekkerspoel
(1,2 km vanaf station – 15 min)

• Volg in het station de uitgang in de richting 
naar het stadscentrum.

• Loop of fiets langs het water aan de kant van 
de Frans Halsvest.

• Steek over aan de brug.
• Loop of fiets in dezelfde richting verder op de 

Edgard Tinellaan.
• Op de linkerkant vind je Kazerne Dossin. 

Vanaf station Mechelen
(2 km vanaf station – 25 min)

• Volg in het station de uitgang in de richting 
naar het stadscentrum.

• Neem de H. Consciencestraat, volg hier steeds 
rechtdoor tot Grote Markt via Graaf van  
Egmontstraat, Vijfhoek en Bruul.

• Steek de Grote Markt dwars over en sla de 
Scheerstraat in.

• Sla rechtsaf en ga via Nieuwkerk en  
Wollemarkt naar de Goswin de Stassartstraat.

• Op het einde van de straat vind je aan de  
rechterkant het museum.

Met de bus

Vanaf station Mechelen
300m vanaf halte – bus elke 20 min.

• Neem aan het station Mechelen lijnbus nr. 1 
(centrumpendel)

• Stap af aan halte Van Hoeystraat. Deze halte 
bevindt zich  op de kruising met de Goswin de 
Stassartstraat.

• Volg de Goswin de Stassartstraat naar rechts.
• Op het einde van de straat vind je aan de  

rechterkant het museum.

Op de terugweg neem je de centrumpendel aan 
halte Stadsfeestzaal.

• Loop terug de Goswin de Stassartstraat in en 
sla links af aan de Jodenstraat. Loop tot het 
einde van de straat.

• Sla rechtsaf aan de Frederik de Merodestraat 
en loop 200m tot aan de halte ter hoogte van 
de Sint-Janskerk.



Met de auto

Parking Tinel
Adres: Edgard Tinellaan 6 – 700m vanaf parking – 
9 min.

• Neem op de E19 Afrit 9 Mechelen-Noord.
• Volg de N16 richting Heist-op-den-Berg/Lier.
• Volg de P-route naar parking Tinel.
• Neem de uitgang via het gebouw  

‘Sjampetterke’.
• Wandel via Kattenbleekstraat naar Jodenstraat.
• Sla rechtsaf en ga verder tot aan de Goswin de 

Stassartstraat. Sla daar rechtsaf.
• Op het einde van de straat vind je aan de  

rechterkant het museum.

Parking Rode Kruisplein (momenteel gesloten 
wegens verbouwingswerken)
700m vanaf parking – 9 min

• Neem op de E19 Afrit 9 Mechelen-Noord.
• Volg de N16 richting Heist-op-den-Berg/Lier.
• Volg de P-route naar parking Rode Kruisplein.
• Wandel langs de Edgard Tinellaan (langs het 

water) tot het kruispunt met de Goswin de 
Stassartstraat.

• Op de rechterkant vind je het museum.

Parking Grote Markt
850m vanaf parking – 10 min

• Neem op de E19 Afrit 9 Mechelen-Noord.
• Ga verder op de N16. Rijd naar de Grote Markt.
• Loop naar het noordoosten op de Grote Markt, 

richting de Scheerstraat
• Sla linksaf naar de Scheerstraat
• Vervolg naar de Wollemarkt
• Flauwe bocht naar rechts naar de Goswin de 

Stassartstraat.
• Volg de Goswin de Stassartstraat. Aan je  

rechterkant bevindt zich het museum.

Randparking – Shuttlebus Stad Mechelen

Op zaterdag kun je gebruik maken van de gratis 
shopping shuttlebus van de Stad Mechelen tussen 
een randparking en de Grote Markt. Van daar is het 
10 minuten stappen tot Kazerne Dossin.

Met de autobus

• Neem op de E19 Afrit 9 Mechelen-Noord.
• Volg de N16 richting Heist-op-den-berg/Lier.
• Volg de P-route naar parking Rode Kruisplein.
• In- en uitstappen kan op de Edgard Tinellaan 

langs het kazernegebouw.  Er is hier een “drop 
off & pick up” zone. Langere tijd parkeren is 
hier niet mogelijk.

•  Parkeren kan op de autocarparking van het 
Douaneplein in Mechelen.



Toegankelijkheid

Bij Kazerne Dossin is de toegankelijkheid voor alle bezoekers, ongeacht fysieke, auditieve of visuele 
beperkingen, prioritair.

Minder mobiele bezoekers

• Dankzij de brede doorgangen kan je het hele 
parcours volgen. Er zijn liften in Memoriaal en 
in het museum.

• Rolstoeltoegankelijk sanitair is voorzien op de 
verdiepingen -1 en +3.

• Omwille van corona bieden wij momenteel 
geen plooistoeltjes aan.

• We beschikken over een aantal rolstoelen die 
je gratis kan ontlenen. Reserveren is aangera-
den, via reservaties@kazernedossin.eu (min. 
vijf dagen op voorhand).

• De onthaalmedewerkers bieden je graag de 
nodige assistentie.

• De detectiepoortjes aan de ingang van het 
museum zijn 82cm breed. Indien nodig kan je 
de bredere uitgang gebruiken.

• Je begeleider geniet gratis toegang.

Bezoekers met een visuele beperking

• Geleidehonden zijn welkom in het museum en 
Memoriaal.

• Volg je een rondleiding met gids? Verwittig 
onze gids vooraf. Hij of zij houdt hiermee  
rekening en zorgt voor de beste  
omstandigheden tijdens je rondleiding.

• Je begeleider geniet gratis toegang.

Bezoekers met een auditieve beperking

• Je kan de introductiefilm bekijken met  
ondertitels (NL, FR, ENG). Vraag onze  
onthaalmedewerkers om meer informatie.

• Volg je een rondleiding met gids? Verwittig 
onze gids vooraf. Hij of zij houdt hier rekening 
mee en zorgt voor de beste omstandigheden 
tijdens je rondleiding.

• In het museum zijn de zaalteksten goed  
leesbaar. De meeste  getuigenissen en  
filmfragmenten zijn voorzien van ondertiteling.

• Je begeleider geniet gratis toegang.

Openingsuren

Museum en Memoriaal

Maandag 09:00 - 17:00
Dinsdag 09:00 - 17:00
Woensdag Gesloten
Donderdag 09:00 - 17:00
Vrijdag  09:00 - 17:00
Zaterdag 09:30 - 17:00
Zondag 09:30 - 17:00

Sluitingsdagen: elke woensdag, 24, 25 & 31 december, 1 januari, Joods Nieuwjaar & Jom Kipoer.

Leeszaal
Enkel op afspraak.

Toegangsprijzen

Permanente expo: €12
Tijdelijke expo: €10
Combi: €16
Memoriaal: gratis



Betalen kan online of ter plaatse met bancontact, Maestro, Mastercard, Visa en met de Mechelenbon.

Kortingen

Jongeren (10-21 jaar), studenten, leerkrachten (Klasse-kaart)

Permanente expo: €5
Tijdelijke tentoonstelling: €5
Combi: €6 

Kinderen (-10 jaar), begeleiders van mindervaliden, ICOM, pers, Riebedebie, Museumpas*

Permanente expo: Gratis
Tijdelijke tentoonstelling: Gratis
Combi: Gratis
*Koop je Museumpas aan de balie van ons museum of online. 

Groepen (vanaf 15 personen)

Permanente expo: €10
Tijdelijke tentoonstelling: €8
Combi: €14
Gids: €95 

Lidmaatschapskaarten

Davidsfonds, FED+/CDSCA, Markant, Pluspas, Vrienden Hof van Busleyden, Willemsfonds, NEOS,  
Broeders van Liefde

Permanente expo: €10
Tijdelijke tentoonstelling: €8
Combi: €14
*Je kan punten sparen met Uitpas, OpenMonumenten en Gezinsbond.


