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volg ons op    en     #OMD2021

  dag

In de Schelde-Durme regio
Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, 
Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele



OMD 2021

Het is weer zover. Hopelijk hebben jullie net zo hard als ons 
uitgekeken naar deze 33ste editie van Open Monumentendag! 
Voor het tweede jaar op rij houden we het programma iets 
beperkter om rekening te houden met de geldende corona-
maatregelen. Toch zijn de gemeenten er terug in geslaagd een 
erg mooi programma samen te stellen. Je vindt alle activiteiten 
voor onze regio in deze brochure en ontdekt waar je welkom 
bent tijdens OMD 2021.

Het Europese jaarthema van Open Monumentendag draait 
rond ‘Inclusief Erfgoed’. Dit thema inspireerde tot activiteiten 
over erfgoed en gender, geloof, seksuele geaardheid of 
toegankelijkheid. In Buggenhout en Dendermonde brengen 
dementie- en/of rolstoeltoegankelijke wandelingen je 
bijvoorbeeld langsheen mooie erfgoedplekjes.

Daarnaast spelen ook enkele activiteiten in op het ‘Europees jaar 
van het Spoor’. Maak een ritje met de stoomtrein of breng een 
bezoek aan de provinciale erfgoedsite ‘Scheepswerven Baasrode’.

Tot slot zetten we ook graag even het landschappelijk erfgoed 
in de kijker via de fototentoonstellingen van Hoogtij! Feest in 
Rivierpark Scheldevallei die het thema 'De kracht van water' in 
beeld brengen. 

We blijven rekening houden met aangepaste maatregelen 
tegen de verspreiding van het coronavirus. Volg eventuele extra 
maatregelen die op 12 september van toepassing zijn.

Deel je graag foto’s van het erfgoedpareltje dat jij bezocht op 
sociale media? Gebruik dan #OMD2021 en zet het erfgoed uit de 
streek mee op de kaart.

We wensen je alvast veel plezier!
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MEER WETEN?

Deze folder is een realisatie van de 
Intergemeentelijke Onroerend- 

erfgoeddienst (IOED) Schelde-Durme, 
die fungeert onder de koepel van  

Regionaal Landschap  
Schelde-Durme vzw.  

IOED Schelde-Durme werkt met en 
voor de gemeenten en stad:  

Berlare, Buggenhout, Dendermonde, 
Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, 

Wichelen en Zele.
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BERLARE

IN BERLARE 

NODIGEN WE 

JE UIT OM 

DE HOOGTIJ 

FOTO-EXPO TE 

ONTDEKKEN!

OMD 2021

Openlucht fototentoonstelling

(Z)onder water - HOOGTIJ IN BEELD

Tussen 20 juni en 19 september word je in 
Berlare verwacht op de Scheldedijk tussen 't 
Oud Brughuys en het Veerhuis. Wie stelt er 
tentoon? Dat is nog een verrassing! Iedereen 
kon namelijk foto's insturen rond het thema 
"De kracht van water, vergankelijkheid en 
verandering van landschap".

Ter plaatse kan je zelf kiezen tussen een 
grote of kleine wandellus van 3,7 km of  
2,8 km of de twee combineren.

Locatie? Scheldedijk tussen 't Oud Brughuys en het 
   Veerhuis, Berlare 
Wanneer?  20 juni tot 19 september 
Meer info? Meer info via beleefberlare.be/hoogtij. Je kan de  
   routes ook gratis ophalen in het toeristisch 
   infokantoor Onthaalpunt Donkmeer - Donklaan 
   123 (gelegen aan het A. Nelenpad), 9290 Berlare

BUGGENHOUT

GEMEENTE  

BUGGENHOUT 

BRENGT JE 

MET TWEE 

VERSCHILLENDE 

ACTIVITEITEN IN 

CONTACT MET 

HAAR ERFGOED

OMD 2021

Geleid bezoek aan de oude  
pastorie en het klooster van  
Buggenhout-Opstal
De pastorie in neogotische stijl werd in 1907 
ontworpen door architect Henri Valcke 
en werd opgetrokken in harmonie met 
de parochiekerk en het kloostergebouw 
na de oprichting van de parochie Heilige 
Gerardus Majella in 1905. De pastorie en het 
klooster situeren zich in de dorpskern van 
Buggenhout-Opstal en zijn herbestemd 
tot kleinschalige woonvoorziening voor 28 
volwassen personen met een motorische 
beperking. VZW Avalon biedt er 24 uur op 
24 begeleiding en verzorging op maat.

Locatie? Broekstraat 27, Buggenhout 
Wanneer?  Geleid bezoek om 14u – 15u – 16u 
Inschrijven? Via mail naar vrijetijd@buggenhout.be  
   met vermelding van je naam en het uur dat je 
   wenst langs te komen

Thema 
Inclusief 
erfgoed

© Avalon vzw 
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https://beleefberlare.be/hoogtij


Start?  Parking Kasteelstraat, Buggenhout 
Wanneer?  Vrij toegankelijk 

Rolstoel- en dementievriendelijk 
pad in Buggenhoutbos

Het Buggenhoutbos is een overblijfsel 
van een oorspronkelijk meer dan 
duizend hectare groot boscomplex, 
dat in de 12de eeuw vermeld werd als 
het Beuckenhoudt. Het is één van de 
toegankelijkste bossen in de regio met 
een groot netwerk aan paden.

Nu is er ook een rolstoel- en dementie-
vriendelijk pad uitgestippeld waarbij alle 
niveauverschillen werden weggewerkt. 
De route is vrij toegankelijk, duidelijk 
bewegwijzerd en er is ruim voldoende 
parking voorzien aan de Kasteelstraat. 
Een mooi initiatief waarbij inclusie en 
beleving van erfgoed centraal staan.

Thema 
Inclusief 
erfgoed

DENDERMONDE

VIA DE ROLSTOEL- 

 EN DEMENTIE- 

VRIENDELIJKE 

WANDELINGEN EN 

DE REGENBOOG-

WANDELING DIE 

DIT JAAR WERD 

GEREALISEERD, 

LEER JE TAL VAN  

DENDERMONDSE 

ERFGOEDPARELS  

KENNEN

OMD 2021

Ouderen-, rolstoel- en dementie- 
vriendelijke wandeling

Gedachten op de loop

Dendermonde is een dementievriendelijke 
stad en biedt twee wandelingen aan 
waarmee ze mensen met dementie en hun 
naasten de kans willen geven om samen te 
bewegen. De eerste wandeling volgt het Dr. 
Malbrainpad en brengt je naar de natuur, 
terwijl het speciale aandacht besteedt aan 
de verschillende historische aspecten van 
de Dender en het Oud Klooster. De tweede 
wandeling is een stadswandeling en brengt 
je langs enkele historische hoogtepunten 
van Dendermonde. 

Start?  Kerkstraat 11, Bibliotheek Dendermonde 
Meer info?  dendermonde.be/dementievriendelijke-stad

Bij de stadswandeling zijn voldoende gelegenheden waar je naar 
het toilet kan gaan. Er zijn ook heel wat zitbanken waarop je even 
kan uitrusten. Wanneer de weg moeilijker te begaan is met een 
rolstoel zal dit uitdrukkelijk vermeld worden. 

Beide wandelingen vertrekken aan de ingang van de bibliotheek in 
Dendermonde. 

Thema 
Inclusief 
erfgoed

500 jaar oude boskapel in Buggenhoutbos

David Samyn © Toerisme Oost-Vlaanderen
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https://www.dendermonde.be/dementievriendelijke-stad


Start?  Regenboogbank, Sas, Dendermonde 
   De route is uitgezet met paaltjes 
Meer info?  Download de kaart via een WeTransfer link op de  
  Facebookpagina: 
   facebook.com/deregenboogwandeling

Regenboogwandeling

Liefde is liefde

Dendermonde heeft sinds eind mei een kleurrijke 
regenboogbank. Die staat aan de oevers van de Dender in het 
stadscentrum en maakt deel uit van de regenboogwandeling die 
door twee laatstejaarsstudenten van het Oscar Romerocollege 
werd gerealiseerd. Ze willen hiermee graag sensibiliseren rond 
seksuele geaardheid. 

De wandeling is 5 kilometer lang en passeert ook langs allerlei 
erfgoedpareltjes. Neem zeker even de tijd om een tussenstop te 
maken bij het stadhuis met het prachtige belfort en bij Bastion 
VIII dat historisch dienst deed als stadsverdediging en nu een 
centrum voor natuur- en milieueducatie huisvest.

Thema 
Inclusief 
erfgoed

Stadhuis en Lakenhalle van Dendermonde

Trots van Dendermonde

In het stadhuis geniet je van het prachtige interieur en de talrijke 
schilderijen van de Dendermondse schilderschool. Het Belfort, dat 
in 1999 het statuut kreeg 
als Unesco Werelderfgoed, 
heeft sinds de 16de eeuw 
een beiaard. Sinds eind 
2018, na het afronden van 
de restauratie, kan je de 
toren opnieuw beklimmen! 

Met uitzondering van het 
belfort, is het gebouw goed 
toegankelijk voor personen 
met een beperking.

Locatie? Grote Markt, Dendermonde 
Wanneer?  11u tot 17u30  
Weetje De laatste toegang voor bezoekers tot het belfort is 

voorzien om 16u15. Zo heeft iedereen voldoende tijd 
om de toren te beklimmen en te genieten van het 
uitzicht over de stad. Tijdens de eventueel geplande 
beiaardconcerten worden er geen bezoekers 
toegelaten.

Thema 
Inclusief 
erfgoed

© @deregenboogwandeling (Facebook) David Samyn © Toerisme Scheldeland
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https://www.facebook.com/deregenboogwandeling


Start?  Begijnhoflaan 45, Dendermonde 
Wanneer?  Zaterdag 11 en zondag 12 september 
Inschrijven? Inschrijven is verplicht via: 
   bastion8@oost-vlaanderen.be 
Meer info?  Houd de UiT-databank in het oog voor  
   het verdere programma

Bastion VIII

In Bastion VIII kan je de natuur echt 'beleven'. Ooit maakte 
het terrein deel uit van de verdedigingsgordel rondom de 
stad; later werd het een stortplaats. Enkele decennia geleden 
werd het gebied grondig gesaneerd en sindsdien is het een 
natuureducatief bezoekerscentrum.

De naam Bastion VIII verwijst naar de historische functie als 
verdedigingsmiddel rondom het stadscentrum. Bastion VIII 
is het achtste van de elf bastions. Hier en daar herken je nog 
delen van de oude stadswal met schietgaten. In de voormalige 
buskruitbunker hebben vleermuizen hun winterintrek 
genomen.

In het weekend van OMD 2021 zijn er vele activiteiten en 
workshops gepland.

Weetje

Er beweegt wat rond het militaire erfgoed van vestingsteden 
zoals Dendermonde, Lier en Mechelen. Zij werken aan een 
toekomstvisie en masterplan voor hun forten en vestingen met 
de nodige aandacht voor toekomstige uitdagingen. Het soms 
vergeten militaire erfgoed kan een oplossing bieden voor de 
nood aan meer groene (recreatie)ruimte in de stad en tegelijk 
ingezet worden als regenwaterbuffer door vergroening en het 
terug openmaken van gedempte grachten. Er is ruimte voor 
de ontwikkeling van ondernemerschap en de herbestemming 
van de erfgoedgebouwen. Ook onze IOED werkt hieraan mee.

Wil je meer weten?  
ioedscheldedurme.be/over-ons/recapture-the-fortress-cities

Hof van Peene
Herbestemming voor eeuwenoude site

Ontdek de geschiedenis van het Hof van 
Peene tijdens één van de rondleidingen 
in de voormalige brouwerijgebouwen. In 
2011 startte de grootschalige restauratie van 
de achterliggende industriële site. Daarbij 
werd ook gezocht naar een herbestemming 
voor de erfgoedgebouwen. Voor de 
werkzaamheden van start gingen, werd er 
een grootschalig archeologisch onderzoek 
uitgevoerd op het hof, waarvan vandaag nog 
steeds sporen zichtbaar zijn! 

Een aanrader van formaat voor wie hier nog niet langsging!

Locatie? Sint-Ursmarusstraat 69, Baasrode 
   Toegang via de achterzijde van het hof, via de 
   kerk / het veer  
Wanneer?  11u30 - 17u 
Rondleiding? Gegidste rondleidingen om 14u en 16u 
Inschrijven? Via mail naar info@chantelly.com met 
   vermelding van het gekozen uur

Onze-Lieve-Vrouwekerk

Vlaamse Meesters in Situ

Wist je dat je in de Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk een van onze Vlaamse topstukken 
kan bewonderen dat al eeuwenlang 
op haar oorspronkelijke plek hangt? In 
Dendermonde krijgt het schilderij ‘de 
aanbidding van de herders’ van Antoon Van 
Dyck speciale aandacht. De Broederschap 
van Onze-Lieve-Vrouw bestelde dit doek 
bij Antoon van Dyck in 1631. We zien een 
intieme voorstelling van Maria die het 
pasgeboren kind Jezus toont aan de herders.

Locatie? Kerkstraat, Dendermonde  
Wanneer?  13u tot 17u; vooraf reserveren is niet nodig tenzij  
   de coronamaatregelen dat zo opleggen

©
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https://ioedscheldedurme.be/over-ons/recapture-the-fortress-cities/


Sint-Alexiusbegijnhof en begijnhofmusea 

Oase van rust in de stad

Door de heraanleggingswerken van het binnengebied is het 
Sint-Alexiusbegijnhof opnieuw een oase van rust in het hart van 
de stad geworden. Je komt er meer te weten over het leven van de 
begijntjes en dat van onze voorouders. Het Begijnhofmuseum en 
Museum voor Volkskunde verwelkomen je in de namiddag. Maak 
ook een rustige wandeling in de sier- en kruidentuin! 

Locatie? Begijnhof 1, Dendermonde   
Wanneer?  13u-18u

Begraafplaats Dendermonde

Monumentenwacht

Monumentenwacht is een provinciale dienst die historisch 
waardevolle kerken, woonhuizen, molens, funerair erfgoed, 
interieurs, bakovens, bunkers,….. nakijkt op hun onderhouds-
toestand. Ze maken hiervan een rapport op en geven adviezen  
op maat naar onderhoud en herstel toe.

Op de begraafplaats van Dendermonde wordt aan de centrale 
grafkapel toelichting geven over de werking van Monumenten- 
wacht. Medewerkers geven uitleg over problemen die zich 
voordoen bij historische gebouwen en waardevolle interieurs. Ze 
informeren je ook over het belang van goed onderhoud en de 
pijnpunten aan een gebouw of interieur.  
Op het terrein, bij de graftekens, wordt ook dieper ingegaan 
op de gebruikte materialen en technieken, de problematieken 
waar graftekens mee te maken krijgen, de schadebeelden van 
materialen,… . 

Kom langs en ontdek wat jij als concessiehouder best kan doen 
om het grafteken van je dierbare op een verantwoorde manier in 
goede staat te houden!

Locatie? Kerkhofweg, Dendermonde    
Wanneer?  10u - 18u 
Meer info?  monumentenwacht.be 
   oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedzorg/ 
   monumentenwacht.html

DIT JAAR ZET 

ONZE IOED IN OP 

HET FUNERAIR 

ERFGOED UIT DE 

REGIO, DAT ENKELE 

BIJZONDERE 

MONUMENTEN 

TELT EN OOK 

LANDSCHAPPELIJK 

WAARDEVOL IS.

Weetje

Onze IOED zet dit jaar en de volgende jaren in op het funerair 
erfgoed in ons werkingsgebied. Er wordt een gericht programma 
uitgewerkt voor het inventariseren, het beheer en onderhoud, de 
ontsluiting, … van funerair erfgoed om zo tot een groter draagvlak te 
komen en een betere zorg voor het funerair erfgoed te garanderen. 
Volg onze website, facebookpagina en instagramkanaal om verder 
op de hoogte te blijven van het verdere verloop.

instagram.com/ioedscheldedurme

facebook.com/ioedscheldedurme
in

in

1312 13

https://www.monumentenwacht.be/
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedzorg/monumentenwacht.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/erfgoedzorg/monumentenwacht.html
https://www.instagram.com/ioedscheldedurme/
https://www.facebook.com/ioedscheldedurme


Stoomtrein Dendermonde-Puurs

Reizen en restauratie

VZW Stoomtrein Dendermonde-Puurs stelt de 
deuren open tijdens Open Monumentendag 
op 12 september. Reis gratis mee met stoom- 
en diesellocomotieven tussen Baasrode-Noord 
en Sint-Amands. De stoomtrein is de ideale 
verbinding tussen andere Open Monumenten 
in de regio. 

Op de erfgoedsite van Baasrode-Noord 
kan je de werkplaats bezoeken waar oude 
stoomlocomotieven worden gerestaureerd. 

In het weekend van OMD 2021 zijn er vele 
activiteiten en workshops gepland.

Locatie? Fabrieksstraat 118, Baasrode  
Wanneer?  10u - 18u 
Inschrijven? De dienstregeling kan je  
   online raadplegen. Wie 
   vooraf reserveert, is zeker 
   van een plaatsje. 
Meer info? stoomtrein.be

JAAR VAN         HET SPOOR

1514

JAAR VAN         HET SPOOR
Erfgoedsite scheepswerven 
Baasrode

Sporen

Kom ‘Sporen’ ontdekken op de erfgoedsite 
Scheepswerven Baasrode tijdens Open 
Monumentendag op zondag 12 september.

Naast de bewaarde ateliers en droogdokken 
van 3 voormalige scheepswerven is de site 
bezaaid met schijnbaar onbeduidende stenen, 
palen, muurtjes en kieren. Het zijn sporen van 
ruim twee eeuwen scheepsbouwgeschiedenis, 
waaraan abrupt een einde kwam op 31 
december 1986 met de sluiting van de laatste 
scheepswerf in Baasrode.

Met archieffoto’s reconstrueren we de 
scheepswerven zoals ze eruitzagen pakweg 
100 jaar geleden. Daarnaast vinden we ook 
letterlijke sporen terug op de site zoals een 
smalspoor of een rail voor het transport van 
onderdelen. Tijdens gegidste rondleidingen 
vertellen we dit boeiende verhaal. Het ‘Sporen’ 
parcours kan uiteraard ook op individuele 
basis verkend worden. We voorzien ook een 
knutselhoek voor kinderen. Daarnaast kan 
je de vaste opstelling en de tentoonstelling 
’40 jaar vzw Scheepvaartmuseum Baasrode’ 
gratis bezoeken en stelt de vzw School voor 
Scheepsmodelbouw haar werking voor.

 
 

Locatie? Provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode 
   Sint-Ursmarusstraat 137, Baasrode  
Wanneer?  10u - 18u 
Inschrijven? Reservatie verplicht via 052 33 35 00 of 
   scheepswervenbaasrode@oost-vlaanderen.be (de  
   dag zelf enkel als er nog plaatsen vrij zijn). De  
   toegang is gratis. 
Meer info? scheepswervenbaasrode.be 
   openmonumentendag.be



School voor scheepsmodelbouw 

Maritiem monument aan de Schelde

Baasrode, een klein dorp met een groots verleden waar ooit een 
negental scheepswerven waren. Via de Schelde stond Baasrode 
niet enkel met de dorpen en steden in Vlaanderen in contact, 
maar ook met die verder weg in Europa. Zo verwerkten de 
scheepswerven hout dat afkomstig was uit verschillende Europese 
landen. Vandaag maakt de School voor Scheepsmodelbouw - 
naast de typerende modellen voor Baasrode - ook modellen uit de 
buurlanden. Regelmatig steekt de School de grens over om haar 
kennis te delen in andere landen.

De school voor scheepsmodelbouw zet voor OMD 2021 haar 
deuren open. Benieuwd hoe deze school er uitziet? Kom dan eens 
een kijkje nemen!

Locatie? Sint-Ursmarusstraat 135, 9200 Baasrode    
Wanneer?  10u - 18u 
Meer info?  schoolvoorscheepsmodelbouw.be

HAMME

HET JAARTHEMA 

INSPIREERDE 

HAMME OM EEN 

FIETSTOCHT UIT TE 

STIPPELEN ROND 

STERKE VROUWEN 

UIT HET HAMSE 

VERLEDEN

OMD 2021

Fietstocht: Vi v(r)a velo! 
Open Monumentendag staat dit jaar in het 
teken van sterke vrouwen! Cultuurdienst 
Hamme & de heemkring Osschaert 
hebben de handen in elkaar geslagen voor 
het organiseren van een activiteit. Geen 
vrouwen aan de haard, maar vrouwen die 
hun stempel hebben gedrukt op het leven 
in onze gemeente. 

Neem deel aan onze fietstocht 'Vi v(r)a 
velo!' en leer aan de hand van verloren en 
bestaande gebouwen vrouwen kennen die 
een enorme rol hebben gespeeld in onze 
gemeente en dorpskernen.

Locatie? Heemkring Osschaert (Voormalige meester- 
   woning), Hospitaalstraat 26, Hamme  
Wanneer?  10u - 18u 
Inschrijven? Voorlopig is vooraf inschrijven niet nodig, maar  
   dit kan nog wijzigen afhankelijk van de corona- 
  maatregelen. 
Meer info?  Sophie De Winter, 052257067,  
   sophie.dewinter@jantervaert.be

verz. J.De Blanger, Waasmunster

Thema 
Inclusief 
erfgoed

1716

https://www.schoolvoorscheepsmodelbouw.be/


LAARNE

COMBINEER JE 

BEZOEK AAN HET 

KASTEEL MET EEN 

WANDELING LANGS 

DE TIJDELIJKE 

FOTO-EXPO TER 

GELEGENHEID VAN 

HOOGTIJ!  FEEST 

IN RIVIERPARK  

SCHELDEVALLEI

OMD 2021

Openlucht fototentoonstelling

(Z)onder water - HOOGTIJ IN BEELD

In Laarne doet Alexander Dumarey ons 
nadenken over desolate openlucht-
zwembaden. Ooit waren ze dé vakantie-
bestemming, nu liggen ze er verwaarloosd 
bij als littekens in het landschap.

De Kasteeldreef en de erekoer van het 
Kasteel van Laarne bieden het ideale 
(en tegenstrijdige) decor voor de expo 
(Z)ONDER WATER en zijn een prima 
tussenstop tijdens een fiets- of wandelroute.

Locatie? Kasteeldreef Laarne  
Wanneer?  13 juni tot 12 september 
Meer info? laarne.be/openluchtfototentoonstelling 
  hoogtijscheldevallei.be/in-beeld 
   Plannetjes vind je in de flyerhouders aan het 
   begin en einde van de dreef of in het kasteel.

© Alexander Dumarey

LEBBEKE

LAAT JE DOOR DE 

STEMMEN VAN 

DE LEERLINGEN 

VAN DE ACADEMIE 

VERVOEREN NAAR 

HET VERLEDEN 

VAN HET KASTEEL

OMD 2021

Kasteeldomein van Wieze

Dromer onder Bomen

Het volledige kasteeldomein, samen met 
het hoektorentje, de ijskelder, de inkom-
partij, het nabijgelegen bruggetje over de 
gracht en de orangerie zijn allen beschermd 
als erfgoed.

Onder begeleiding van Conny Tielemans 
zullen leerlingen Woord sagen en verhalen 
vertellen op het kasteeldomein in Wieze. 
Er zal muzikale omkadering zijn met zang 
en gitaar aan de orangerie door Lieke en 
Dirk, beiden leden van de gemeentelijke 
academie.

Locatie? Nieuwstraat 20, Wieze (Lebbeke)  
Wanneer?  10u tot 18u 
Inschrijven? Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht  
   via cultuurdienst@lebbeke.be of 052/46 82 79.  
  Verdere organisatie is afhankelijk van de op dat  
   moment geldende maatregelen.

ArcheoNet Vlaanderen
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Start?  Hof ten Dijke ligt vlakbij de Klein-Antwerpen 
   straat, aan het natuurgebied Heistergem op  
   de grens Lebbeke, Buggenhout en Opwijk 
Wanneer?  Vrij toegankelijk

Hof ten Dijke
Rust- en ontmoetingsplaats voor wandelaars en 
buurtbewoners

Op 30 mei 2021 werd deze site officieel geopend en nu kan 
iedereen van deze rust- en ontmoetingsplaats genieten. De 
herinrichtingswerken, die mee gecoördineerd werden door de 
collega’s van Regionaal Landschap Schelde-Durme, hebben 
ervoor gezorgd dat de vijver en de wal opnieuw werden 
uitgegraven en in ere werden hersteld, dat fruitbomen werden 
aangeplant en picknickbanken werden geplaatst.

Om de site nog een extra dimensie te geven werd ook 
samengewerkt met Will Beckers, die voor Hof ten Dijke 
speciaal het kunstwerk ‘Sentinel’ ontwierp.

Weetje

Omdat de hoeve al in de achttiende eeuw verdween, is er 
relatief weinig over bekend. Daarom werd er voor de start van 
de herinrichtingswerken archeologisch onderzoek uitgevoerd 
op de site in samenwerking met IOED Schelde-Durme. Ook 
een deel van de walgracht die de hoeve vroeger omringde, 
werd blootgelegd. Deze was veel breder dan gedacht. Daar-
naast werden er resten van middeleeuws aardewerk en bak-
steen gevonden.

WETTEREN

OMD 2021

Van Hauwermeirsmolen

Levende watermolen in Massemen

De Van Hauwermeirsmolen is een beschermde site met een 
werkende watermolen, een voormalige olieslagerij met bestaande 
kollergang én een 25 meter hoge schoorsteen. 

Je verkent de site tijdens een van de doorlopende rondleidingen 
en er zijn maaldemonstraties in de watermolen. Liefhebbers 
kunnen een zakje meel en bloem kopen.

Locatie? Watermolenstraat 64, Massemen    
Wanneer?  10u - 18u 
   Gratis muzikaal optreden om 16u  
Inschrijven?  Inschrijven is noodzakelijk bij  
   r.dogimont@skynet.be tenzij de corona- 
   maatregelen bijgestuurd worden 
Meer info?  watermolenmassemen.blogspot.be 
Weetje Dit jaar verscheen de Erfgoedsprokkel over de  
   Van Hauwermeirsmolen, uitgebracht door de  
   provincie Oost-Vlaanderen. Onze IOED bood  
   ondersteuning aan eigenares Agnes Bellemans  
   voor het schrijven van deze sprokkel. 
   Je kan de erfgoedsprokkel ter plaatse bekomen  
   of je kan deze downloaden:  
   oost-vlaanderen.be/ontspannen/publicaties/ 
   erfgoedsprokkels.html
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TREED IN CONTACT 

MET INWONERS 

VAN EEN ANDER 

GELOOF

Diversiteit en inclusie in religieuze 
gebouwen

Ontdek elkaars geloof in de Wetterse 
moskee en de Sint-Gertrudiskerk, waarbij 
inwoners met een ander geloof met elkaar 
in contact worden gebracht.

Locatie? Sint-Gertrudiskerk, Markt 23, Wetteren 
Wanneer? 9u - 16u 
Meer info? toerisme@wetteren.be

Openlucht fototentoonstelling

Hoogtij(d) voor Scheldenatuur - HOOGTIJ IN BEELD

"Hoogtij(d) voor Scheldenatuur" kopt de fototentoonstelling 
in Wetteren. Een statement waar we helemaal achter staan. 
Wetteraar Wesley Poelman, bekend van zijn prachtige 
natuurfoto’s, stelt een reeks nieuwe beelden tentoon. Wie zijn 
foto’s kent, weet dat het de moeite wordt. Zeker in het decor van 
de Oude Schelde.

Locatie? Volg de pijlen vanaf de fietsersbrug 
Wanneer? 20 juni tot 19 september 
Meer info? Bij het infopunt op de Markt in Wetteren en via 
   wegvanwetteren.be/openluchtexpo-hoogtij-d 
   of hoogtijscheldevallei.be/in-beeld

Thema 
Inclusief 
erfgoed

WICHELEN

OOK IN WICHELEN 

VORMT HET 

SCHELDE-

LANDSCHAP 

HET  PRACHTIGE 

DECOR VOOR EEN 

OPENLUCHT FOTO-

TENTOONSTELLING

OMD 2021

Openlucht fototentoonstelling
De kracht van het water 
HOOGTIJ IN BEELD

"De kracht van water" in beeld gebracht 
door getalenteerde lokale fotografen Danny 
Decant, Wim Leirens, Guido Flobert, Wesley 
Poelman, Sofie Bastien, Filip De Backer 
en Caroline Verhofstadt. Welke locatie is 
daarvoor meer geschikt dan de Scheldedijk? 
Een wandeling van Schellebelle naar 
Uitbergen met net dat tikkeltje extra.

Start?  Aardplein, richting de brug van Uitbergen  
Wanneer?  20 juni tot 19 september 
Meer info? hoogtijscheldevallei.be/in-beeld
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Hou het veilig en geniet van  
de Open Monumenten!

 • Het is mogelijk dat activiteiten last-minute moeten 
worden afgelast of uitgesteld, Controleer voor vertrek 
of alles doorgaat.

 • Voor veel activiteiten is inschrijven verplicht en zijn de 
plaatsen beperkt. 

 • Houd rekening met een eventuele mondmaskerplicht 
op drukke plaatsen. Bekijk vooraf de maatregelen die 
gelden in de gemeente waar je heengaat.

 • Ontsmet regelmatig de handen.
 • Houd minstens 1,5m afstand van elkaar.

Samen stoppen we het coronavirus!

ioedscheldedurme.be 
instagram.com/ioedscheldedurme 
facebook.com/ioedscheldedurme

openmonumentendag.be

https://ioedscheldedurme.be/
https://www.instagram.com/ioedscheldedurme/
https://www.facebook.com/ioedscheldedurme
https://www.openmonumentendag.be/

