
 

Op ontdekking in eigen land? Bezoek 

Beveren en beleef ons zomerprogramma 

rond Joos Vijd, de Beverse opdrachtgever 

van het Lam Gods en zo veel meer. 

29|06|2020 
 

 

U kunt de publicaties, foto’s en video over het VIJDAWA-project en het zomeraanbod 

van gemeente Beveren downloaden op www.beveren.be/vijdawamedia. 

Meer info over het project vindt u ook op https://www.beveren.be/vijdawa 

 

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir gaf op zaterdag 27 juni officieel het startschot 

voor het Vijd-jaar in Beveren. Met dit toeristisch project wil gemeente Beveren Joos Vijd, de 

opdrachtgever van het wereldberoemde Lam Gods, in de kijker plaatsen.  Gemeente Beveren 

kreeg voor dit project een stevige financiële injectie van Toerisme Vlaanderen. Het project 

past perfect in de beleidsdoelstelling van de minister die deze zomer vooral wil focussen op 

toeristen die meerwaarde zoeken en bereid zijn om de verborgen parels in Vlaanderen te 

ontdekken.  

"Wie deze zomer Vlaanderen wil herontdekken, moet zeker eens in Beveren passeren. Een 

bezoek aan een van de tentoonstellingen rond het leven van Joos Vijd, gecombineerd met een 

wandel- of fietstocht en gevolgd door een welverdiend Bevers streekbiertje maken een 

bezoek aan Beveren een absolute must do", zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. 

“Zonder Beveren, geen Lam Gods!” Een boude uitspraak van onze burgemeester? Ja en neen. 

Burgemeester Marc Van de Vijver: “Uiteraard gaat alle verdienste voor het werk naar de 

gebroeders Van Eyck. Maar het schilderij was er nooit geweest zonder de Beverse 

opdrachtgever Joos Vijd die het schilderij betaalde met geld van zijn winstgevende 

economische activiteiten in het Land van Beveren.” 

Beveren is trots op zijn illustere middeleeuwer Joos Vijd en lanceert daarom een  ambitieus, 

cultureel en toeristisch erfgoedproject om de geschiedenis en impact van  Joos Vijd op 

Beveren, de regio Oost-Vlaanderen en met het Lam Gods  ook wereldwijd, zichtbaar te 

maken.  

 

Schepen van Toerisme en Erfgoed Inge Brocken: “We mikken hierbij op een breed publiek, 

zowel jong als oud, zowel de cultuur- en erfgoedliefhebber als recreanten. Op deze manier 

werken we mee aan het themaverhaal van de Vlaamse meesters: het toegankelijk maken 

van Vlaamse meesters in hun historische context.” 

http://www.beveren.be/vijdawamedia
https://www.beveren.be/vijdawa


VIJDAWA brengt heel wat Beverse actoren samen: de eigen inwoners (en dan heel speciaal 

voor alle afstammelingen van Joos Vijd die nog talrijk aanwezig zijn in Beveren),  toerisme,  

gemeentelijke diensten, de middenstand en horeca, bierbrouwers en Maatschappij 

Linkerscheldeoever. 

 

ZOMEREN IN EIGEN STREEK 

De gezondheidscrisis en coronamaatregelen deden ons ‘in ons kot’ blijven en zin krijgen om 

onze eigen omgeving te herontdekken. Vijdland geeft deze zomer een mooi alternatief om 

onze nog te vaak verborgen Beverse parels  te verkennen en te beleven.  In de huidige 

coronacontext is ondersteuning van lokaal toerisme broodnodig: ontspanning en vakantie 

voor iedereen in eigen streek bevordert ons welzijn en  ondersteunt de lokale economie. 

Fort Liefkenshoek is met DeWaterbus de ideale toegangspoort om Vijdland vanuit 

Antwerpen te verkennen. De gemeente Beveren mikt met haar zomeraanbod naar toeristen 

uit eigen gemeente, het Waasland, de Antwerpse regio en Zeeuws-Vlaanderen. 

 

VIJDLAND: MULTIMEDIALE FIETS- EN WANDELTOCHT 

‘Beveren Verbindt’ de slagzin  van ons gemeentelijk logo , is niet zomaar een vrijblijvende 

slogan. Beveren verbindt immers topnatuur en plattelandsbeleving met een bedrijvige 

wereldhaven en een bloeiende lokale economie. Onze gemeente heeft niet alleen een rijk 

patrimonium maar is ook rijk aan een uitgebreide culturele en sportieve infrastructuur en 

een bloeiend verenigingsleven. In Beveren valt altijd wel iets te beleven! 

Vijdland, onze multimediale fiets- en wandeltocht, verbindt al deze troeven. Verken Vijdland 

met de fraai vormgegeven Vijdlandfolder die een overzicht geeft van de routes, 

multimediale punten, horecapunten  en logies.  Onderweg kunt u onze speciaal voor het 

Vijdjaar ontwikkelde koekjes en biertjes proeven. Let hiervoor op de raamstickers met het 

‘Vijdkopke’. 

 

Vanaf 1 juli kunt u te voet of met de fiets op ontdekking gaan in het Land van Vijd. Een 

wandeltocht van 7 km verbindt in Beveren een aantal plaatsen waar de geest van Joos Vijd 

nog ronddwaalt. De fietstocht van 35 km leidt via Beveren naar de polders van Melsele en 

Kallo.  Op tien locaties (herkenbaar aan het gotisch schrijn)  kunt u via de smartphone of 

tablet filmpjes of luisterfragmenten downloaden.  

Jonas Bruyneel, auteur van het boek ‘Vijd. Het verdriet van het Lam Gods’, vertelt in tien 

spannende episodes het unieke levensverhaal van Joos en zijn tijdgenoten. Voor het 

inspreken van de fragmenten strikten we niet minder dan Eline De Munck, Jenne Decleir, 

Danni Heylen, Pieter Peirsman, Ruben De Munck en Vic De Wachter.  

Download de erfgoedapp op uw smartphone of tablet via de Apple of Androidstore, meer 

info op www.erfgoedapp.be. Ga naar kompas en download de tour Vijdland. 

De  gratis fiets- en wandelkaart van Vijdland  is verkrijgbaar bij dienst Toerisme, Grote 

Markt 2 of te downloaden op www.beveren.be.  

 



 

 

 

COMBINEER VIJDLAND MET EEN GEZELLIGE PICKNICK 

U kunt Vijdland combineren met een heerlijke picknick met Vijdproducten (2 wraps, 

tabouleh, brownie, macarons, druiven, broodjes met beleg en huisgemaakte confituur, klein 

flesje wijn, 2 Vijdbiertjes, Vijdkoekjes, appelsap van Hortus ter Saksen, 2 fruittaartjes). 

Prijs: 24, 50 EUR/p.p. 

Reserveren op E info@cultuurcafetervesten.be of T 03 755 27 20. 

 

ERFGOEDEXPO IN HOF TER WELLE:  

JOOS. DE (ON)EINDIGHEID VAN VIJD 

Kom alles te weten over Joos Vijd en de opkomst en neergang van een van de machtigste 

families van Beveren. Maak kennis met de verrassend veelzijdige Joos Vijd als Beverse 

inpolderaar en turfhandelaar, kasteelheer van Cortewalle, stichter van een middeleeuws 

klooster, man met een onvervulde kinderwens en zo veel meer. 

gratis 

ERFGOEDHUIS HOF TER WELLE 

Anna Piersdreef 2 | 9120 Beveren 

T 03 750 18 75 | E erfgoedhuis@beveren.be 

Open van 1 juli t.e.m. 30 september 2020 van woensdag t.e.m. zondag, van 10 tot 17 uur. 

Van 1 oktober 2020 t.e.m. 25 april 2021, iedere woensdag en zondag, van 14 tot 17 uur 

(wintersluiting in december en januari). 

Omwille van coronamaatregelen is reservatie verplicht: www.beveren.be/vijdawa 

 

KUNSTEXPO IN KASTEEL CORTEWALLE:  

‘MIJN NAAM IS VIJD’ – STEFAAN VAN BIESEN 

Stefaan van Biesen is een internationaal gewaardeerde, Melseelse kunstenaar. Aan de hand 

van tekeningen, foto’s, video’s en teksten leest hij de gelaagde betekenissen in houdingen, 

vormen en symbolen op het beroemde schilderij van Van Eyck. Het Lam Gods wordt zo uit 

het middeleeuwse Gent gelicht en naar een hedendaagse Beverse context gebracht. 

gratis 

KASTEEL CORTEWALLE 

Zwarte Dreef 2 | 9120 Beveren 

Open van 1 juli t.e.m. 31 augustus 2020 van woensdag t.e.m. zondag, van 10 tot 17 uur. 

Van 1 september t.e.m. 11 oktober, iedere woensdag en zondag, van 14 tot 17 uur.  



 

Omwille van coronamaatregelen is reservatie verplicht: www.beveren.be/vijdawa 

 
TUIN VAN VIJD IN HOF TER SAKSEN 

TUIN VAN VIJD. FLORA VAN HET LAM GODS 

De tuin op het Lam Gods biedt een grote verscheidenheid aan planten, maar is bovenal een 

tuin vol symboliek. In de Vijdtuin van Hof ter Saksen ontdekt u welke planten deel 

uitmaakten van zo’n paradijselijke middeleeuwse tuin. 

HERBARIJS 

Jan Vijd, de neef van Joos Vijd, schonk de monniken van het Beverse Wilhelmietenklooster 

een bijzonder manuscript: de verzamelde kruidenkennis van Jan Yperman of Herbarijs 

(1351). Deze vertelt in Oud-Nederlands over kwalen en welk kruid er tegen gewassen was. 

In de hoevetuin maakt u kennis met de kruiden uit de middeleeuwen: planten waarmee 

verfstoffen gemaakt werden, magische planten, specerijen, keukenkruiden en de 

bierkruiden, gebruikt voor de speciaal gebrouwen Vijdbiertjes. 

gratis 

HOF TER SAKSEN 

Hof ter Saksendreef  2 | 9120 Beveren 

T 03 750 18 72 | E natuurontwikkeling@beveren.be 

Beide expo's tot oktober 2021 

Dagelijks van 10 tot 20 uur (van november t.e.m. februari tot 16.30 uur) 

Vrij toegankelijk 

 
WANDELZOEKTOCHT VOOR KINDEREN EN FIETSZOEKTOCHT IN THEMA ‘VIJD’ 

FIETSZOEKTOCHT 

De traditionele fietszoektocht van dienst Toerisme staat dit jaar in het teken van Joos Vijd, 

opdrachtgever van het Lam Gods en rasechte Beverenaar. De tocht van 35 km leidt u naar 

de polders van Melsele en Kallo. Langsheen de route ontdekt u monumenten die ons aan 

Joos Vijd laten herinneren. 

 

40 winnaars kunnen rekenen op prachtige prijzen waaronder een fiets, een ballonvaart, 

geschenkcheques en – pakketten ... Daarnaast verloten we ook 10 prijzen onder diegenen 

die de Vijdpuzzel juist opgelost hebben. Tot slot zijn er ook nog 10 prijzen voor niet-

winnaars. 

 

Het deelnameformulier is aan 2,5 EUR verkrijgbaar bij het infokantoor Toerisme, Bib 

Beveren, Bib Melsele, Café ’t Portaal (Kerkplein Melsele). 

KINDERZOEKTOCHT 



Deze speurtocht voor kinderen is ongeveer 5 km lang. Iedereen kan deelnemen, maar enkel 

kinderen geboren in de jaren 2008 tot en met 2014 maken kans op een mooie prijs.Er ligt 

een leuke attentie klaar voor iedereen die zijn ingevuld antwoordformulier tijdig binnen 

brengt. 

De beste 10 speurneuzen winnen een mooie prijs. Daarnaast verkiezen we elke maand een 

Beverse verkenner van de maand. Die wordt via de Facebookpagina van de dienst Toerisme 

bekend gemaakt. De verkenner met de meeste likes mag rekenen op een leuke prijs. 

Het deelnameformulier is aan 1 EUR verkrijgbaar bij het infokantoor Toerisme 

 

PROEVERTJES UIT DE TIJD VAN VIJD 

Geïnspireerd door de middeleeuwse recepten van‘De Foodarcheoloog’ creëerden Bier 

Verenigt en vier Beverse bakkers een heerlijk aanbod van vijf bieren en twee koekjes. De 

bieren en de koekjes zijn stuk voor stuk artisanale creaties. 

Deze producten zijn verkrijgbaar bij een aantal Beverse horecazaken (u herkent ze aan de 

raamsticker met ‘Vijdkopke’, Beverse drankcentrales, Beverse bakkers en delicatessezaken.  

Een geschenkpakket met enkele bieren en koekjes zijn ook te koop in het infokantoor 

Toerisme op de Grote Markt in Beveren. 

Laat het smaken. 

 

WIE WAS JOOS VIJD 

Omstreeks 1360 werd Joos Vijd geboren in de waterburcht van Singelberg. Deze versterkte 

burcht nam een zeer strategische plaats in op de oevers van de Schelde en vormde de grens 

tussen het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant. In die tijd was het uitgestrekte 

Land van Beveren eigendom van de graaf van Vlaanderen, Lodewijk van Male, die er zijn 

zaken liet behartigen door een plaatselijke vertegenwoordiger.  

Van 1354 tot 1390 was dat Clais Vijd, de vader van Joos. Hij was burchtheer van Singelberg, 

baljuw (een soort rechter), ontvanger (hij inde belastingen en taksen) en hij beheerde de 

zeer waardevolle moergronden voor de graaf. Moer of turf werd ontgonnen in het drassige 

noorden van het Land van Beveren, het gebied dat nu de huidige Waaslandhaven omvat. 

Turf was een belangrijke energiebron voor de opkomende nijverheden in opkomende 

steden als Gent en Antwerpen. Het bruinzwarte goedje werd gebruikt als brandstof in de 

haarden die de kastelen, boerderijen, maar ook de brouwerijen en leerlooierijen in de 

steden voorzagen van brandstof.  De handel in turf was dan ook een zeer winstgevende 

business. We kunnen dan ook onomwonden stellen dat de familie Vijd behoorde tot de 

grootste energieleveranciers van het graafschap Vlaanderen. Hun familiale rijkdom berustte 

grotendeels op de export van turf.  

Dankzij de turfhandel legde de familie Vijd ook duurzame economische contacten met Gent. 

Het verdere gevolg is gekend. Joos Vijd huwde rond 1392 een Gentse voorname 

burgerdochter, Elisabeth Borluut, en trad in het Gentse stadsbestuur. Rond 1420 gebruikte 

hij het familiekapitaal (intussen waren zijn vader en oudere broers overleden) om een 



bijzondere artistieke bestelling te plaatsen bij de wereldvermaarde gebroeders Van Eyck: 

Het Lam Gods.  

Toch bleef Joos Vijd ook verbonden met zijn geboortestreek. Hij liet het familiegoed Ten 

Walle, het latere Cortewalle, ombouwen tot een prachtige adellijke residentie. Hij was ook 

één van de eerste inpolderaars in de huidige Beveren-, Melsele- en Kallopolder. Tegen het 

einde van zijn leven voorzagen Joos en zijn echtgenote in de stichting van een middeleeuws 

gasthuis in Beveren. Dit klooster van de Wilhelmieten zou nog tot het einde van de 

achttiende eeuw blijven voortbestaan en huisvest nu de Sint-Maartencampus van Beveren. 

We kunnen dan ook met zekerheid stellen dat het ondernemerschap van Joos Vijd in het 

Land van Beveren fundamenteel heeft bijgedragen tot de realisatie van één van de meest 

adembenemende werken uit de Europese kunstgeschiedenis: het Lam Gods. 

 

Meer informatie 

Bestuur 
Marc Van de Vijver 
Burgemeester 
T 0485 50 36 36 
E marc.van.de.vijver@beveren.be 

Inge Brocken  
Schepen van Toerisme, Erfgoed, Landschappen en monumenten, kunstbeleid  
   
T 0477 22 83 02  
E inge.brocken@beveren.be  

Luik Erfgoed  
Bert Verwerft 
Erfgoeddeskundige 
T 0494 10 91 86 
E bert.verwerft@beveren.be 

Luik Toerisme 
Ines De Smet 
Teamhoofd 
T 0479 56 35 94 
E ines.de.smet@beveren.be 
 

 


