
 

 
   

 

Het MOT heropent met nieuwe tentoonstelling in 

Prinsenkasteel 

 

 

Op 15 juni opent het MOT opnieuw zijn deuren, en dat met een gloednieuwe 

tentoonstelling Steigers en steen. Bouwen aan het Prinsenkasteel. Het MOT maakte een 

boeiende tentoonstelling over het werk van de steenhouwer en 600 jaar Prinsenkasteel.  
 



 

 

Steigers en steen vertelt in de eerste 

plaats het verhaal van de steenhouwer: 

hoe maakte die uit een ruw blok 

natuursteen een bruikbare bouwsteen? 

Werktuigen illustreren het verhaal van 

de steen van de groeve tot de bouwwerf. 

De donjon van het Prinsenkasteel is de 

gedroomde locatie om dit verhaal te 

brengen, hij is immers van kop tot teen 

met natuursteen bekleed! Een 

respectabel bouwwerk waar de 

steenhouwer heel wat sporen heeft 

nagelaten.  

 

 

 

Je wordt uitgenodigd om er mee naar op 

zoek te gaan. Wie liet dit 

steenhouwersmerk na? Wat leren we van 

de sporen van de vlecht? Waarvoor 

dienen die zware ankers op de muren? 

Het Prinsenkasteel heeft nog heel wat 

geheimen prijs te geven en het 

onderzoek naar het kasteel staat nog in 

de steigers.  
 

Tentoonstelling 'Steigers en steen'  

 

 

Vanaf 15 juni kan je weer een bezoek brengen aan het Guldendal en het 

Prinsenkasteel. De tentoonstellingen in de Lier- en Tommenmolen blijven gesloten 

voor het publiek. 

 

Reserveer je bezoek in 3 eenvoudige stappen: 

  

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=068adc670b&e=7175df7839


 

1. Reserveer telefonisch 

Reserveren doe je telefonisch (02 270 81 11) op weekdagen tussen 8 en 17 uur of tijdens de 

weekends tussen 10 en 17 uur. 

Reserveren kan uitsluitend voor de combinatie Guldendal en Prinsenkasteel. 

 

2. Kies de datum en het startuur 

Elke dag (maandag-zondag, incl. feestdagen) start bezoek tussen: 

   10.00 en 10.30 uur 

   11.00 en 11.30 uur 

   12.00 en 12.30 uur 

   13.00 en 13.30 uur 

   14.00 en 14.30 uur 

   15.00 en 15.30 uur 

   16.00 en 16.30 uur 

Opgelet, het museum sluit stipt om 17.00 uur. 

 

3. Betaal de toegangsprijs aan de balie 

Je betaalt op het moment van je bezoek. 

Betaal bij voorkeur met bancontact. 

 

Raadpleeg hier de overige maatregelen 

 

    

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=08da16928c&e=7175df7839

