
 
  
Grimbergen, 20 maart 2019 

MOT & GO: een nieuwe tentoonstelling in de 

Tommenmolen 
  
Vanaf zaterdag 6 april 2019 bezoek je in de Tommenmolen te Grimbergen de 
gloednieuwe tentoonstelling MOT & GO. De doe-het-zelfzaak voor aandrijving en 
overbrenging. Geen échte winkel natuurlijk, maar wel een nieuwe, interactieve 
tentoonstelling waar de bezoeker proefondervindelijk meer te weten komt over 
natuurlijke aandrijving en mechanische overbrenging. 
  
Met behulp van smartphone of tablet scannen de bezoekers opdrachten en oplossingen. Met 

verfblikken stellen ze een tijdlijn samen. Ze kunnen shoppen in de afdelingen Hellend vlak, 
Hefbomen en Wiel en as, met winkelrekken waar nagelnieuwe werktuigen en oude collectiestukken 
elkaar mooi aanvullen. Een ongeziene opstelling, waardoor ze techniek op een heel andere manier 
beleven... 
  
Voor wie is deze tentoonstelling? 
MOT & GO is gemaakt op maat van leerlingen uit de 1ste graad van het secundair onderwijs. 
Een educatief medewerker dompelt hen onder in een interactieve wereld van aandrijving en 
overbrenging. 
Ook individuele bezoekers en groepen zijn welkom om MOT & GO te ontdekken. Dit kan op 
eigen houtje met behulp van de ErfgoedApp of onder begeleiding van een gids. 
Iedereen aan de slag! 
  
Hoe kwam dit tot stand? 
MOT & GO is geen klassieke tentoonstelling. Voor de realisatie van dit vernieuwende concept kreeg 

het MOT de financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant. Ontwerp, inhoud en realisatie zijn 
volledig het werk van het MOT. Het concept voor de doe-het-zelf zaak kwam van ontwerpbureau 
Exponanza. 
 
Waarom in de Tommenmolen? 
MOT & GO is niet toevallig in een watermolen gevestigd. De Tommenmolen is het ideale kader om 
het over aandrijving en overbrenging te hebben. Molens waren tot de industriële revolutie de enige 
manier om energie van water, wind of dier om te zetten in een bruikbare beweging voor de 
aandrijving van werktuigen en machines. 
  
ErfgoedApp 
Voor deze vernieuwende en totale museumbeleving, werkt het MOT met de ErfgoedApp. Deze app 
kunnen de bezoekers voor hun komst naar MOT & GO downloaden op hun smartphone of tablet. 
Voor wie dat wil worden tablets ter beschikking gesteld. 
  
Praktisch 
Open van april tot en met september in het weekend en op feestdagen van 14 tot 18 uur. 
Bezoekers bereiden hun bezoek best voor door de ErfgoedApp te downloaden, te openen en de QR-

code te scannen. Voor wie wil worden MOT-tablets ter beschikking gesteld. 
In de afdeling Tommenmolen van het MOT: Tommenmolenstraat 18, 1850 Grimbergen 
  
Link 
Voor individuele bezoekers: https://www.mot.be/nl/museum/tentoonstellingen/aandrijving 
Voor scholen: https://www.mot.be/nl/beleven/aanbod-voor-scholen/atelier-mot-go 
  
Meer info? 
02 270 81 11 
info@mot.be 
www.mot.be 
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         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. 
 

Florence Van Driel 

Publieksmedewerker 
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