
 

Open Monumentendag aan de Liermolen 
  
Onder de titel ‘Open erfgoed: de Liermolen gooit alle deuren open’ houdt het MOT 
opendeur aan de Liermolen in Grimbergen. Het museum laat zelfs de kleinste kamertjes 
zien! Open Monumentendag is op zondag 12 september, het programma aan de 
Liermolen is gratis en voor iedereen toegankelijk. 
 

 
Erfgoed voor iedereen 
Onlangs verkreeg de Liermolen een erkenning als “open erfgoed” omdat hij permanent op een 
publieksvriendelijke en fijne manier open is voor iedereen en iedereen ervan kan meegenieten. 
Een bezoek aan de Liermolen is geen doorsnee museumbezoek. Je kan er actief technisch erfgoed 

ontdekken zoals de draaiende watermolen, het bakhuis en vakwerkgebouwtjes als de bijenhal en 
het Wan-kot. Het MOT onderzoekt de mogelijkheid om de molenaarswoning en het bakhuis in te 
richten als erfgoedlogies. 
 
De Liermolen draait door: toekomstplannen 
Het MOT heeft de laatste jaren al heel wat werk verzet: de bakoven is heropgebouwd, het waterrad 

en molenonderdelen zijn vernieuwd en we richtten twee nieuwe vakwerkgebouwen op. De 
Liermolen zelf en zijn bijgebouwen zijn ingericht als museum. Voor het café en de 

molenaarswoning maken we na veertig jaar uitbating en bewoning nieuwe plannen. Wat kunnen 
we doen om deze mooie, historische site te bewaren en te verbeteren? Hoe maken we het erf en 
de omgeving nog groener en toegankelijker? Tijdens deze opendeurdag krijg je een woordje uitleg 
bij het beheersplan en onze toekomstplannen. Ook jij kan je steentje bijdragen door je persoonlijke 
wensen en ideeën door te geven. Wie weet komen je dromen uit! 
 
Programma 

•         Bezoek aan het huis van de molenaar 
Tentoonstelling rond verleden en toekomst van de Liermolen. 
Doorlopend vrij bezoek. 
 

•         Maaldemonstratie in de molen 
De molenaars malen graan tot meel. Ze laten je zien hoe de kracht van het water de maalstenen in 
beweging zet. 
Start om het half uur. 
 



•         Bakdemonstratie in het bakhuis 
Twee bakovens in één bakhuis! De oven werd volledig heropgebouwd en de Pietersoven 
gerestaureerd. We leggen uit waarom en hoe we dit deden. 
Start om het half uur. 
 

•         Wannen in het Wan-kot 
Gebouwd met hout en leem, gedekt met houten dakspanen. Traditioneler dan het Wan-kot is 
moeilijk in te beelden. Toch staat dit vakwerkgebouw er nog maar twee jaar. Wil je weten hoe het 
gebouwd werd en waarvoor het dient? Kom je mee het kaf van het koren scheiden? 
Start om het half uur. 
 

•         Imkers aan het werk in de bijenhal 
De imkers leggen je graag uit hoe ze samen met hun bijenvolkje voor heerlijke honing zorgen. 
Start om het half uur. 
 

•         Open depot karren en wagens 
Een open depot of een kijkdepot is een museumdepot dat toegankelijk is voor het publiek. Het 
geeft het publiek de kans om een deel van de collectie te kunnen bekijken, dat niet tentoongesteld 
is. In dit geval zijn dat de karren en wagens van het museum. 
Doorlopend vrij bezoek. 
 

•         Pop-up café De Liermolen 
In de zomer 2021 was hier een pop-up café. Het MOT organiseerde dit samen met de lokale 

jeugdverenigingen. Daarna wordt het café heringericht om duurzaam de toekomst in te gaan. 
Er zal een openbare oproep gelanceerd worden om een nieuwe uitbater te vinden voor het café, 
met creatieve ideeën die rekening houden met de erfgoedwaarde van de site. 
Doorlopend. 
 
Niet voor publicatie 
 
Uitnodiging pers 
U bent van harte uitgenodigd op de inhuldiging van het nieuwe Wan-kot en de gerestaureerde oven 
in het bakhuis op zondag 12 september om 17 uur. 
--- 
Het Wan-kot werd in 2019 gebouwd tijdens de Stage vakwerk door de 21 deelnemers. Nu wordt 
het gebruikt voor educatieve activiteiten zoals het Atelier Brood. Tijdens dat atelier gaan 
schoolkinderen zelf aan de slag met graan: ze zaaien, wannen en dorsen. In het Wan-kot wordt de 
wanmolen ondergebracht en kunnen de kinderen schuilen bij regen. Het gebouw is zo ontworpen 
dat stof en kaf door de openingen in de wanden naar buiten kan. Dorsvlegels, wan, zaaikleden en 
ander pedagogisch materiaal krijgen een plek op het zoldertje. 
Nog in 2019 werden het ovengewelf, de ovenmond en de schouw van, de bakoven herbouwd. Ook 
het interieur van het bakhuis werd helemaal vernieuwd. Dit gebeurde in het kader van een 
meester-leerlingtraject van de Vlaamse Overheid, om het vakmanschap, een vorm van immaterieel 

cultureel erfgoed, niet verloren te laten gaan. Eind 2020 werd de Pietersoven grondig 
gerestaureerd en gedocumenteerd. 
Meer info: 
https://www.mot.be/nl/beleven/workshops-voor-volwassenen/stage-vakwerk 
https://www.mot.be/nl/museum/gebouwen/liermolen-wan-kot 
https://www.mot.be/nl/wie-zijn-wij/het-mot-in-beeld/restauratie-bakoven-liermolen 
 
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 
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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. 
 
het MOT | Museum voor de Oudere Technieken 
Guldendal 20, 1850 Grimbergen, België 
t 0032-2-270 81 11 
 
Open Monumentendag - Open erfgoed: de Liermolen gooit alle deuren open - Zondag 12 
september 
 
Schrijf je in op de nieuwsbrief van het MOT  
http://eepurl.com/gBCzPn 
info@mot.be, web www.mot.be 
 

https://www.mot.be/nl/wie-zijn-wij/het-mot-in-beeld/open-monumentendag
http://eepurl.com/gBCzPn
mailto:info@mot.be
http://www.mot.be/

