
Grimbergen, 29 mei 2018 

Uitnodiging inhuldiging bijenhal 
  
We nodigen u van harte uit op donderdag 7 juni 2018 om 17 uur. 
Dan wordt de bijenhal aan de Liermolen in Grimbergen ingehuldigd, in aanwezigheid van 
het gemeentebestuur, CERA, de Koninklijke Maatschappij voor Bijenteelt van Grimbergen 
en Omstreken en het MOT. 
  
Vakwerk 
De bijenhal werd gebouwd in september 2017 door cursisten die de Stage vakwerk van het MOT 
volgden. Vakwerk is de historische voorganger van houtskeletbouw. Een gebouw in vakwerk wordt 
opgetrokken door middel van een houten constructie van verticale stijlen, horizontale regels en 
diagonale schoren. De wanden van dit ‘skelet’ kunnen worden gesloten door een vlecht- of vitswerk 
van soepele twijgen of gekloven latjes te bekleden met een mengeling van leem en stro. 
Vakwerk was eeuwen lang in grote delen van Europa, en zeker in Vlaanderen, een technisch goed 

alternatief voor bak- en natuursteen die niet altijd en overal beschikbaar of betaalbaar waren. Het 
vraagt echter meer onderhoud dan een stenen bouwwerk en vanaf het begin van de twintigste 
eeuw werd er dan ook niet meer in gebouwd. Bouwen met leem is echter aan een heropleving 
bezig vanwege de ecologische voordelen. Met deze stage bieden we een praktische kennismaking 
met deze historische bouwtechniek. 
  
Onderkomen voor het bijenvolkje 
Vanaf nu zullen de bijen van de imkers van de Koninklijke Maatschappij voor Bijenteelt van 
Grimbergen en Omstreken hier hun onderkomen vinden. Om het de bijen aantrekkelijker te 
maken, werd een bloemenweide ingezaaid, waar ze allerlei lekkers vinden, maar ze zoeken hun 
voedsel ook verder, tot meer dan een kilometer rond hun woonplaats! 
  
Niet voor publicatie 
  
Beeldmateriaal 
Zie bijlage. 
  
Citeren 

         Gebruik van citaten: Steven De Waele, conservator van het MOT. 
         Meer info: Florence Van Driel, publieksmedewerker, 02 270 81 11, 

florence.vandriel@mot.be. 
  
het MOT | Museum voor de Oudere Technieken 
Guldendal 20 te 1850 Grimbergen 
02 270 81 11 – info@mot.be – www.mot.be 
  
Het MOT 
Het MOT (Museum voor de Oudere Technieken) is een technisch museum verdeeld over drie 
locaties in Grimbergen. Je vindt er een unieke verzameling handwerktuigen, machines en 

watermolens. Alles draait hier rond de kracht van spieren, water en wind en dat merk je ook in de 

tentoonstellingen. Die gaan over dagdagelijkse zaken, zoals de was en de plas of het gebruik van 
hout. Het MOT is een echt “doe-museum”, waar de nadruk ligt op het “zelf-doen”. Op geregelde 
tijdstippen kan je er naar "levende" techniek komen kijken, bijvoorbeeld tijdens de demonstraties 
graan malen en smeden. Naast tentoonstellingen, biedt het MOT ook een uitgebreid pakket 
scholenateliers, workshops, en andere educatieve activiteiten aan. Bovendien is het museum ook 
ijzersterk in technische geschiedenis. Zoek je informatie over één of ander werktuig of beroep, dan 
helpt de wetenschappelijke dienst je graag op weg. 
  
Missie van het MOT 
Het MOT wil het verleden en het heden van de mens, hier en elders, helpen begrijpen door een 
realistisch beeld te geven van het ontstaan en de evolutie van de technieken en van de impact 
ervan op het dagelijks leven en het milieu. 
 

 
Met vriendelijke groeten 
 
Martine Matthys 
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Administratief medewerker 
 
het MOT 
Museum voor de Oudere Technieken 
Guldendal 20, 1850 Grimbergen, België 
t 0032-2-270 81 11 
info@mot.be, web www.mot.be 
Schrijf je in op de nieuwsbrief van het MOT 
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