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openmonumentendag.be

in samenwerking meteen initiatief van

volg ons op    en    #openmonumentendag
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De 34ste editie van Open Monumentendag staat voor de deur. Dit jaar staat het 
Europese thema duurzaamheid centraal, een actueel thema waarrond veel te doen 
is de laatste jaren. 

Het eerste dat daarbij te binnenschiet is natuurlijk het beperken van het 
energiegebruik. Maar duurzaamheid gaat verder dan dat. Wat dacht je van de 
mogelijkheid tot hergebruik van materialen, omdat het vervaardigen van nieuwe 
materialen ook energie kost? Of het hergebruik van bestaande gebouwen door er een 
nieuwe bestemming aan te geven. Duurzaamheid is dus ook circulariteit, waarbij 
we optimaal gebruik proberen te maken van de materialen, gebouwen en de ruimte 
die we hebben.

Dit brengt uitdagingen met zich mee en vergt een zekere creativiteit. Oude gebouwen 
kunnen niet altijd op dezelfde manier geïsoleerd worden als nieuwe. Veel technieken 
van vroeger beschouwen we nu weer als duurzame oplossingen die inspiratie kunnen 
bieden bij herstel. Hoe isoleerde men vroeger bijvoorbeeld een dak? Ook andere 
ambachten krijgen de nodige aandacht. 

Duurzaamheid heeft ook een gemeenschapsvormend aspect in zich. Erfgoed raakt 
ons, het vertelt iets over waar we vandaan komen en vaak vinden we het ook gewoon 
mooi. Omwonenden zetten zich daarom samen in voor het behoud en beheer van 
ons erfgoed. Deze initiatieven zijn niet alleen goed voor het erfgoed, maar werken ook 
gemeenschapsversterkend. Een mooi voorbeeld daarvan dat je kan bezoeken tijdens 
OMD is het Labgods in Lebbeke. 

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

We wensen je alvast veel plezier!

OMD 
2022
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Pastorie en tuin 
Sint-Niklaasparochie 

De beschermde pastorie en tuin zijn prachtig 
gelegen in het centrum van Buggenhout, 
maar zijn toe aan een grondige restauratie. 
Voor de komende jaren zijn verschillende 
werken gepland, die ervoor zullen zorgen dat 
dit een groene oase en een ontmoetingsplek 
in het centrum van Buggenhout kan worden. 
Tijdens je bezoek leer je niet alleen meer over 
de geschiedenis en de toekomst van deze 
plek, maar verken je ook het 18de eeuwse 
interieur van de pastorie en kom je vanalles 
te weten over de majestueuze bomen in de 
tuin. De rondleiding duurt ongeveer 1,5 uur en 
vindt plaats onder begeleiding van schepen 
Geert Mannaert en groen deskundige Veerle 
De Buyser. Nagenieten kan met een drankje in 
de verkoelende schaduw van de bomen.

LOCATIE
WANNEER

INSCHRIJVEN

MEER	INFO

Pastorijstraat 5, Buggenhout
Rondleiding	om	10u	en	om	14u.	Het	terras	is	geopend	van	
11u-12u	en	van	14u-17u.
Inschrijven	is	aanbevolen	via	vrijetijd@buggenhout.be.	
Afhankelijk	van	het	aantal	deelnemers	kan	er	ter	plaatse	
nog	worden	aangesloten.
www.buggenhout.be

EEN GROENE OASE IN HET

 CENTRUM 

B
U

G
G

E
N

H
O

U
T

4



O.-L.-Vrouw van Zeven Weeën-kerk te Schoonaarde 

15 jaar geleden startte Architectenbureau Van Severen de opmaak van het 
restauratiedossier voor de kerk van Schoonaarde. Na toekenning van een 
restauratiepremie in 2019 werd in 2020 de buitenrestauratie afgewerkt. Vervolgens 
werd de verfijnde restauratie van respectievelijk het hoofdaltaar en de calvarie tegen 
de oostgevel aangepakt. In het oog springen vooral de herschilderde voorgevel en 
het gerestaureerde interieur waarbij ter hoogte van het inkomportaal en in het koor 
de originele beschilderingen werden hersteld.

De architect of een vertegenwoordiger van de kerkfabriek is aanwezig voor toelichting 
bij de restauratiewerken. Welkom!
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RESULTAAT VAN EEN GRONDIGE RESTAURATIE

LOCATIE
WANNEER
INSCHRIJVEN
MEER	INFO

Schoonaardebaan	56,	Schoonaarde
10u–12u	en	14u–17u
De	kerk	is	vrij	toegankelijk	tijdens	de	openingsuren.
www.ioedscheldedurme.be
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Stoomtrein Dendermonde-
Puurs 

Tijdens Open Monumentendag kan je gratis 
meereizen met verschillende stoom- en 
dieseltreinen tussen Baasrode-Noord en 
Sint-Amands. De historische trein verbindt 
verschillende Open Monumenten in de regio! 
In Baasrode leer je tijdens een interactieve 
rondleiding alles bij over het restaureren van 
treinstellen en locomotieven in de werkloods. 

MAAK KENNIS MET DE OUDE PASTORIE 

VAN APPELS ÉN 

MET FAMILIEKUNDE

REIZEN EN RESTAURATIE

Genealogisch documentatiecentrum 
‘De oude pastorie’ 

Enthousiaste medewerkers van Familiekunde laten 
u kennismaken met de geschiedenis van de oude 
pastorie uit 1769. Tevens verneemt u meer over de 
rijke verzameling genealogische bronnen welke 
beschikbaar zijn in het documentatiecentrum. In de 
pastorietuin kunt u aangenaam verpozen met een 
drankje en een lekker stuk Appel(s) taart.

LOCATIE
WANNEER
INSCHRIJVEN
MEER	INFO

LOCATIE
WANNEER
INSCHRIJVEN

MEER	INFO

Hoofdstraat	49,	Appels
10u–18u
Iedereen	is	welkom	zonder	inschrijving	vooraf.
www.familiekunde-dendermonde.be

Fabrieksstraat	118,	Baasrode
10u–18u
De	dienstregeling	kan	je	online	raadplegen.	Inschrijven	is	
niet	nodig.
www.stoomtrein.be

DENDERMONDE6



Huis van Winckel 

Huis Van Winckel is een beschermd herenhuis uit 1923 en onderging het laatste 
jaar een grondige restauratie. Deze restauratie valt samen met een grootschalige 
renovatie van het aanpalende Cultuurhuis Belgica, dat huist in een oorspronkelijk 
als bioscoop ingericht pand. Tijdens deze ingrijpende werkzaamheden worden 
beide panden samengevoegd zodat één cultuursite ontstaat in het hart van de stad 
Dendermonde.

Tijdens dit bezoek kan je gedurende een half uur begeleid het huis verkennen en een 
stuk van de werf van het aangrenzende Belgica-gebouw. De rondleidingen gebeuren 
onder de deskundige leiding van architecte Julie De Mol en onroerend erfgoedexpert 
Jan De Kesel. 

GELEID BEZOEK AAN EEN GERESTAUREERD HERENHUIS

LOCATIE
WANNEER
INSCHRIJVEN

MEER	INFO

Kerkstraat	28,	Dendermonde
11u–18u
Het	bezoek	is	gratis,	maar	inschrijven	via	de	website	is	
noodzakelijk.
www.ccbelgica.be/nl/programma/open-
monumentendag/

DENDERMONDE 7





JAGEN EN SLEPEN: SCHEPEN VOORTTREKKEN 

DOOR MENS, DIER EN STOOMKRACHT

Provinciale erfgoedsite Scheepswerven 
Baasrode

Beleef een opmerkelijk stukje binnenvaartgeschiedenis tijdens de Open 
Monumentendag 2022. Ongemotoriseerde binnenvaartschepen werden van 
oudsher voortgetrokken of gejaagd langs jaagpaden. Meestal gebeurde dit door 
mensenhanden of door paardenkracht. 

Vanaf de negentiende eeuw werden schepen in toenemende mate in groep gesleept 
door stoomsleepboten.  Ook werd er op specifieke trajecten al eens een locomotiefje 
of tractor ingezet. Toen dieselmotoren vanaf de jaren 1920 hun intrede deden, konden 
schepen op eigen kracht varen. Vanaf de jaren 1960 ging het jagen en slepen van 
schepen definitief tot het verleden behoren. We hebben er wel een mooi en fijnmazig 
netwerk aan wandel- en fietspaden aan overgehouden. 

Op de scheepswerven van Baasrode werden er naast stoomsleepboten diverse types 
sleepschepen gebouwd zoals houten waal, baquet de Charleroi en spits. Van deze 
laatste is er nog één te bewonderen, namelijk de sleepspits Lauranda.  

Tijdens de Open Monumentendag zetten we een openlucht expo op met 
beeldmateriaal rond het jagen van schepen en types sleepschepen. Neem deel 
aan de thematische rondleiding of ga zelf op ontdekking op de erfgoedsite. De vzw 
scheepvaartmuseum Baasrode en de vzw School voor Scheepsmodelbouw, beiden 
gehuisvest op de erfgoedsite, zijn gratis toegankelijk.

LOCATIE

WANNEER

INSCHRIJVEN
MEER	INFO

Provinciale	erfgoedsite	Scheepswerven	Baasrode,	Sint-
Ursmarusstraat	137,	Baasrode
10u–18u.	Thematische	rondleiding	(45	minuten)	om	
10u30,	13u30	en	15u30.
Reserveren	is	niet	nodig.
www.scheepswervenbaasrode.be	-	tel.	052	33	35	00

DENDERMONDE 9



Sint-Egidiuskerk 
van Sint-Gillis-Buiten

Architectenbureau Van Severen heeft de diverse fasen van de restauratie van de kerk 
gedurende vele jaren begeleid. Zopas is een klein maar bijzonder fijn aspect voltooid, 
met name de restauratie en reconstructie van het neogotische sjabloonschilderwerk 
in het koor van de kerk.

De architect is aanwezig voor toelichting bij de restauratiewerken. Iedereen is welkom!

BEWONDER DE GERESTAUREERDE NEOGOTISCHE 

SJABLOONSCHILDERINGEN

LOCATIE
WANNEER
INSCHRIJVEN
MEER	INFO

Frans	van	Schoorstraat,	Sint-Gillis-bij-Dendermonde
14u–17u
De	kerk	is	vrij	toegankelijk	tijdens	de	openingsuren.
www.ioedscheldedurme.be

DENDERMONDE
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Villa Ritten 

In de Smidsestraat te Grembergen staat een 
bijzonder huis dat de thuis vormt van Chris 
en Lena. Het huis is beter bekend als Villa 
Ritten. De woning dateert van het begin van 
de 20ste eeuw en heeft een zomerhuis in art-
nouveaustijl. Villa Ritten is een beschermd 
monument, maar vormt in de eerste plaats een 
oase van rust voor haar bewoners. De familie 
Malfliet woont al enkele generaties lang in het 
huis en deelt deze ervaring graag met andere 
mensen.

 JCV, HONKY TONK JAZZ CLUB 

EN BASTION VIJF 

LEVEN IN ERFGOED

Muziek en erfgoedsite BASTION V

BASTION V is een historische site die bruist van muziek 
met Jazz Centrum Vlaanderen, Honky Tonk Jazz Club 
en Bastion Vijf. In de bunkers uit de Hollandse tijd en 
het voormalig munitielaboratorium wordt vandaag 
gewerkt rond Jazz en andere muziek. Een bezoek 
waard, opgeluisterd met een streepje muziek.

LOCATIE
WANNEER
INSCHRIJVEN
MEER	INFO

LOCATIE
WANNEER
INSCHRIJVEN
MEER	INFO

Jazz	Centrum	Vlaanderen,	Leopoldlaan	12,	Dendermonde
11u–17u
Iedereen	is	welkom	zonder	inschrijving	vooraf.
www.jazzcentrumvlaanderen.be

Smidsestraat	34,	Grembergen
10u–18u
Inschrijven	is	niet	nodig.
chris.malfliet@hotmail.com

DENDERMONDE 11



‘Daar bij die toren, 
die watertoren’ 

De achthoekige watertoren in Achterthof, het 
centrum van Hamme, is beeldbepalend voor de 
gemeente. Dagelijks passeren Hammenaren dit 
statige en functionele monument wanneer zij 
boodschappen doen in het centrum, de kinderen 
van school halen of een bezoekje brengen aan 
het Marktplein. Maar hoe ziet de watertoren er van 
binnen uit? Is ze nog steeds in werking? Wat is 
haar betekenis voor Hamme? Er hangt een zekere 
mysterie over dit gebouw dat wij hopen op te 
lossen!

Op Open Monumentendag opent de watertoren 
zijn deuren voor het grote publiek. Leer wat water 
zal betekenen in het kader van duurzaamheid en 
hoe men hier in het verleden mee omging. 

De openstelling komt voort uit een samenwerking 
tussen Cultuurdienst, milieudienst, Heemkring 
Osschaert & Hugo De Looze. 

ONTDEK 

DE WATERTOREN VAN BINNENIN

LOCATIE
WANNEER
INSCHRIJVEN

MEER	INFO

Achterthof,	Hamme
10u–18u
Reserveren	voor	het	bezoek	aan	de	verdiepingen	is	
verplicht	(en	niet	toegankelijk	voor	rolstoelgebruikers/
kinderen	onder	12	jaar).	Wie	de	tentoonstelling	bezoekt	of	
een	glimp	wil	opvangen	van	de	binnenkant,	kan	zonder	
reservatie	tijdens	de	openingsuren	langs	komen.
www.jantervaert.be

archief Farys
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LOCATIE
WANNEER
INSCHRIJVEN
MEER	INFO

Eekhoekstraat	5	-	9270	Laarne
13u–17u
Reserveren	voor	deze	activiteit	is	niet	nodig.	
www.kasteelvanlaarne.be

Kasteel van Laarne

Op Open Monumentendag opent het idyllische 
kasteel van Laarne haar deuren. Want voor één 
dag is het mooiste en best bewaarde waterkasteel 
van het land in de handen van de vrijwilligers! Kom 
kennismaken met de enthousiaste vrijwilligers van 
het kasteel die als historische personages door 
het kasteel kuieren. In iedere kamer ontdek je weer 
een nieuw verhaal en geven de vrijwilligers een 
inkijk in hun motivatie om zich in te zetten voor 
het kasteel.

Ook kinderen zijn meer dan welkom. De verhalen 
worden op maat van de bezoeker verteld. Let op: 
Mensen met een beperking kunnen enkele het 
gelijkvloers van het kasteel bezoeken. Wie met de 
auto komt, kan zijn of haar voertuig parkeren voor 
het kasteel. Diegenen met de fiets mogen de poort 
binnenrijden en hun fiets parkeren op de erekoer.

DE GESCHIEDENIS VAN HET 

KASTEEL KOMT TOT LEVEN
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Het Huis van Licht 

5 jaar geleden kochten Priscilla en Els de oude pastorie van Denderbelle. Van in het 
begin was het overduidelijk dat dit pand met prachtige en unieke locatie tot een 
groter doel diende. Het was dan ook hun intentie om hier een plaats van te maken 
waar mensen een tweede thuis kunnen vinden en kunnen ontsnappen uit de ratrace 
van alle dag.

De keuze om het bio-ecologisch te verbouwen was voor hen een evidente keuze. 
Alles werd met respect voor mens en natuur aangepakt, gedurende een 3,5 jaar 
durende verbouwing.

Uiteindelijk is ‘het Huis van Licht’ meer dan een gebouw geworden. Het is een ruimte 
om je te verbinden, met jezelf en met elkaar. Een plek om samen te komen in de 
prachtige natuurlijk verbouwde zalen, rustgevende tuin en leefruimtes.

Je bent meer dan welkom, precies zoals je bent. Je kan deelnemen aan allerlei 
activiteiten die je dichter bij jezelf brengen.

L
E

B
B

E
K

E

EEN BIO-ECOLOGISCH PROJECT 

MET RESPECT VOOR MENS EN NATUUR

LOCATIE
WANNEER

INSCHRIJVEN

MEER	INFO

Dorp	9,	Denderbelle
Rondleidingen	zijn	voorzien	om	10u,	12u,	14u	en	16u.	
Maximum	15	deelnemers	per	rondleiding.
Inschrijven	is	verplicht	en	kan	vanaf	1	augustus	via	 
052	46	82	79	of	cultuurdienst@lebbeke.be.
www.hethuisvanlicht.be	en	www.harmonicegg.be

14





Kerk Heilig Kruis

De toekomst van de kerk van 't Kroïs ligt op dit ogenblik nog niet definitief vast. Het 
Labgods werd enkele jaren geleden opgericht door een aantal mensen uit de parochie 
en het verenigingsleven om de toekomst van het gebouw te verzekeren. Er werden al 
heel wat initiatieven ontplooit om zoveel mogelijk mensen en verenigingen uit de wijk 
te betrekken bij het tot stand brengen van de toekomst van het kerkgebouw.

Ook tijdens deze Open Monumentendag, met het toepasselijke thema "Duurzaamheid", 
slaagt het Labgods de handen in mekaar met het gemeentebestuur en worden enkele 
activiteiten in het gebouw georganiseerd.

• Vertoning van de film “The Great Green Wall” met inleiding door Avansa over het 
project Toren-breed. Om 10u30, 13u30 en 16u in de Winterkapel.

• “Droom mee over de toekomst van de kerk”: aan kinderen, scholen, (jeugd)
verenigingen, volwassenen wordt opgeroepen om mee 
te dromen over de toekomst van de kerk en dit in een 
tekening of schets te gieten. Op OMD worden al deze 
ideeën tentoongesteld in de kerk.

• Kortverhalen die a.h.v. QR-codes kunnen beluisterd 
worden doorheen de kerk. Hiervoor wordt 
samengewerkt met Conny Tielemans, leerkracht in 
onze academie, en haar leerlingen.

• De toog in de kerk wordt de hele dag uitgebaat door de 
vrijwilligers van het Labgods.

LOCATIE
WANNEER
INSCHRIJVEN
MEER	INFO

Lange	Minnestraat	63,	Lebbeke
10u–18u
Reserveren	voor	deze	activiteiten	is	niet	nodig.	
www.hetlabgods.be

EEN PLAATS VOOR IEDEREEN

LEBBEKE16



Deze folder is een realisatie van
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Schelde-Durme
www.ioedscheldedurme.be 

Regionaal Landschap Schelde-Durme
www.rlsd.be

Open Monumentendag 2022
www.openmonumentendag.be

Eindredactie
Clémence Marchal, Erfgoedcoördinator IOED Schelde-Durme -Nikki Van de Wall, 
Medewerker IOED Schelde-Durme - Bart Mels, Communicatie Regionaal Landschap  
Schelde-Durme

Wettelijk	depot 
D/2022/12835/7

V.U. 
Stijn Van Belleghem, Regionaal Landschap Schelde-Durme, Markt 1, 9230 Wetteren

OVER IOED SCHELDE-DURME
Een onroerend erfgoedsamenwerking tussen de gemeenten Berlare, Buggenhout, 
Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele die is ontstaan in de 
schoot van het Regionaal Landschap Schelde-Durme. De gemeenten worden ondersteund en 
werken aan een gezamenlijk beleid zodat het erfgoed in de regio beter kan bewaard worden 
voor de toekomst.

AANSPREEKPUNT ONROEREND ERFGOED
Zowel gemeentediensten als kerkfabrieken, erfgoedverenigingen, 
heemkringen, architecten, ontwikkelaars en particulieren kunnen bij onze 
regionale erfgoeddienst terecht met hun vragen over onroerend erfgoed.

Wij helpen hen verder door het verlenen van advies of pre-advies bij 
vergunningen, het wegwijs maken in (veranderende) wetgevingen, het 
actualiseren en waarderen van inventarissen tot het mee opvolgen van 
erfgoedprojecten of organiseren van publieksinitiatieven.



ioedscheldedurme.be 

instagram.com/ioedscheldedurme 

facebook.com/ioedscheldedurme

openmonumentendag.be


