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Monumentale Maalbeek 
Duurzaamheid troef op Open Monumentendag op zondag 11 

september  
 

Water vormt de blauwe draad door deze Open Monumentendag in 

Grimbergen. We volgen het blauwe goud van in de lucht, door de bodem, 

naar de beek en - hoe kan het ook anders - langsheen onze watermolens. 



 

  

De stuwende kracht van stromend water bepaalt al eeuwenlang het 

landschap. Ook onze watermolens hebben voor een stuk bepaald hoe de 

Maalbeekvallei er nu uit ziet. Maar wist je dat historische watermolens een 

rol kunnen spelen in onze strijd tegen de verdroging? Het geheim van dat 

duurzame verhaal krijg je op Open Monumentendag te horen van onze 

molenaars.  
 

 

Aan de Liermolen ontdekken jong 

en oud spelenderwijs allerlei 

watertechnieken. Met de 

gloednieuwe speelpomp kan je het 

regenwater van het bakhuis 

oppompen in de drinkbak van 

onze geiten. De kinderen maken 

zelf hun vlotjes die ze aan de 

Liermolen te water laten. Kan je 

het langs de Maalbeek volgen tot 

aan de Tommenmolen? Is er wel 

genoeg water? Een uitdaging! 

  

Aangekomen aan de 

vakwerkschuur van de 

Tommenmolen kan je volgen hoe 

het rieten dak wordt hersteld. Je 

kan er van dichtbij de rietdekker 

aan het werk zien. Met veel kennis 

en vaardigheid maakt hij een dak 

terug waterdicht. en dat met een 

waterplant bij uitstek: riet. 



 

  

De wandeling gaat verder 

doorheen de Maalbeekvallei langs 

verschillende tussenstops tot aan 

de Oyenbrugmolen.  
 

 

Programma OMD in de Maalbeekvallei  

 

 

 

Bouwprojecten van start 
 

 

In augustus zijn er meerdere bouwprojecten aan de verschillende 

afdelingen van het MOT van start gegaan. 

De eerste twee kan je een bezoekje brengen tijdens Open Monumentendag 

op zondag 11 september. 

 

 

 

Het metselwerk, het schrijnwerk en 

de regenwaterafvoer van het 

bakhuis aan de Liermolen zijn 

aan grondig onderhoud, herstelling 

of vervanging toe. Het museum 

krijgt hiervoor een erfgoedpremie 

van het Agentschap voor 

Onroerend Erfgoed. De werken 

worden opgevolgd door 

Monumentenwacht Vlaams-

Brabant en uitgevoerd door 

3Wplus.  
 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=92f7f3827f&e=7175df7839


 

 

Deze schuur staat aan de 

Tommenmolen sinds begin jaren 

1980, maar stond eerder op een 

andere plek in Grimbergen. Op wat 

kleine herstellingen na, gebeurde 

er niets aan het rieten dak. 

Hierdoor was het pakket erg dun 

geworden. Dat wordt nu bijgevuld 

door de rietdekker. Ook de randen 

en zeker de nok van het dak 

worden opnieuw aangewerkt. Een 

hele klus die niet alleen grote 

hoeveelheden riet vraagt, maar 

ook heel wat vakmanschap. De 

gemeente Grimbergen krijgt 

financiële ondersteuning van het 

Agentschap voor Onroerend 

Erfgoed Vlaanderen om deze 

restauratie uit te voeren.  
 

 

 

In september starten we met de 

bouw van een nieuwe werkplaats 

in vakwerk: de vakwerkplaats aan 

het Guldendal. De funderingen 

werden alvast uitgezet. In dit 

gebouw van hout en leem worden 

oude en nieuwe bouwtechnieken 

gecombineerd. We bouwen 

volgens de principes van 

ecologisch en circulair bouwen.  
 



 

 

Stage bouw zelf je oven 
Ook 10de editie volzet!  

 

  

 

Eind september vinden er weer 2 sessies van de Stage bouw zelf je oven 

plaats. 

Dit jaar zijn we toe aan de 10de editie: om de 2 jaar sinds 2015. Er is 

duidelijk vraag om zelf zo’n oven te leren bouwen. Omdat het aantal aantal 

kandidaat-ovenbouwers bleef stijgen, worden vanaf 2016 twee sessies per 

jaar van de stage georganiseerd. Met 92 kandidaten voor 40 plaatsen 

werden ook dit jaar de deelnemers uitgeloot. 

 

Wie een volgende keer graag deelneemt, houdt deze nieuwsbrief, onze 

website en social media in de gaten.  
 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=2cca1972d2&e=7175df7839


Stage bouw zelf je oven  

 

 

 

Start schooljaar, start scholenateliers 
 

 

In september start het museum weer met de scholenateliers. Het wordt 

gezellig druk met op de eerste dag een Atelier Brood, twee Ateliers 

Hefbomen, twee Ateliers Wassen en twee speurtochten. 

 

Deze video's geven een impressie van enkele van de scholenateliers van 

het museum. In wijzerszin: Atelier Brood, Atelier Arabica, Atelier Wassen en 

Atelier Hefbomen.  
 

 

 
 

 

  

Nieuw dit schooljaar:  

• de reservaties gebeuren online 

Dit vergemakkelijkt het reserveringsproces zowel voor de school als 

voor het museum. 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=df4c897c4a&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=ca16d64bdb&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=a0bee86c6c&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=834a4ad905&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=fda467b12a&e=7175df7839


 

Er zijn nog een aantal plaatsen vrij, het programma raadplegen en 

reserveren kan via de website. 

• nieuwe speeltuin aan de Liermolen 

Er is een nieuwe speeltuin aan de Liermolen, gericht op klassen. De 

kinderen moeten dus niet meer in de wachtrij staan voor dat ene 

schommeltje of glijbaan. Ze spelen samen in het klim- en 

klauterparcours Korensporen en met de Speelpomp. 

 

 

 

Agenda 
 

 

 

Zondag, demodag! 

In het MOT kan je elke 1ste zondag van de 

maand enkele vakmensen aan het werk zien. 

Ze komen vrijwillig smeden, malen en imkeren 

om het publiek bij hun vak te betrekken. 

Zondag 4 september | Meer info  
 

 

 

Kennismaking composttoilet 

Lezing over de voordelen van het 

composttoilet. 

Zaterdag 3 september | Meer info  

 

 

 

Kak-Doe 

Kennismaking met de voordelen van het 

composttoilet en workshop composttoilet 

maken. 

Zaterdag 3 september | Meer info  
 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=b16ead16ea&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=376a541ec8&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=e4a6facbf5&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=aff3d5dfd5&e=7175df7839


 

 

Open Monumentendag: 

Monumentale Maalbeek 

Programma in de Maalbeekvallei. Aan de 

Liermolen en de Tommenmolen volgen we de 

weg van het water: van in de lucht, door de 

bodem, naar de beek en - hoe kan het ook 

anders - langsheen onze watermolens. 

Zondag 11 september | Meer info  
 

 

 

Workshop bakoven stoken 

Je leert de oven stoken voor verschillende 

gerechten en welke houtsoorten te gebruiken. 

Daarna bakken we heerlijke pizza's. 

Deze workshop is een onderdeel van een 

lessenreeks over bakovens van Avansa. 

Zaterdag 17 september | Meer info  
 

 

 

Stage bouw zelf je oven 

In groepjes van vier mets je een bakoven die 

wordt geïsoleerd met leem en stro. 

Donderdag 22 - zaterdag 24 september (volzet) en 

woensdag 28 - vrijdag 30 september (volzet) | 

Meer info  
 

 

 

Terugblik 
 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=29ebbc6efa&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=fd9b3a3f40&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=639464f5c2&e=7175df7839


 

 

Een drukke zomer, met veel op het 

programma. Zo hebben we het graag! Bekijk 

de terugblik op Zomeren in het MOT, Schatten 

van Vlieg, een hangmat knopen met de SWAP,...  

 

   

 

https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=ec4626efb8&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=34598924e0&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=34598924e0&e=7175df7839
https://mot.us19.list-manage.com/track/click?u=cc204e10b2c25d896c4e371c4&id=455fe3e239&e=7175df7839

