Oyenbrugmolen

Fietsers volgen de roze pijlen, wandelaars volgen de gele pijlen.
Je start tussen 14u en 18u aan één van de startpunten:
's Gravenmolen (enkel startpunt voor fietsroute), Liermolen,
Tommenmolen of Oyenbrugmolen. Op deze plaatsen vind je
drankgelegenheid en wc's.
Wandel (4 km) of fiets (12 km) door de Maalbeekvallei.
Onderweg krijg je uitleg en kan je deelnemen aan demonstraties
en activiteiten. Zo leer je hoe de watermolens, de natuur en
het landschap onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Ontdek de water-molen-landschappen van Grimbergen
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De water-molen-landschappen van Grimbergen
In Grimbergen zijn er vier goed bewaarde
Onze watermolens
dateren uit het begin
watermolens op de Maalbeek:
’s Gravenmolen, Liermolen, Tommenmolen en van de 17de eeuw.
Na de godsdienstOyenbrugmolen. Deze erfgoedsites
oorlog volgt een
vormen samen met de Maalbeek en
periode van
de beschermde vallei vier
voorspoed voor
watermolenlandschapen in cascade.
Grimbergen. Het
land moest heropmenselijke kunstgebouwd worden.
werken en ingrepen,
De Heyenbeek, de
namelijk de molen
oude benaming van
zelf met zijn
de Maalbeek, werd
stuwen, maalgoot,
dammen en woelkom. hoger in de vallei
verlegd. Zo bekwam
men een hoger verval
om met reuzengrote
waterwielen krachtige
molens aan te drijven.
De vallei was ooit
de economische
slagader van
Grimbergen:

Een landschap met
een watermolentje
is heel mooi… maar
niet wat we verstaan
als ‘watermolenlandschap’. Wat is het dan
wel? Een landschap
dat gemaakt werd
voor en door een
watermolen, een
molenbiotoop. In de
onmiddellijke
omgeving van de
molen is dat het geheel aan

de energie van de
molens werd voornamelijk aangewend
om graan te malen.
Tal van landschapsschilders
vereeuwigden
de schoonheid van
de vallei met de

watermolens en grote
pachthoven. Door de
talrijke landschappen
en het bouwkundig
erfgoed werd
de Maalbeekvallei
beschermd als
dorpsgezicht
omwille van haar
schilderachtige
waarden.

Ook stroomop- en
afwaarts beïnvloedt
de molen het beekdal. Dat noemt men
de hydrologische
invloedsfeer of
molenschaduw.

Op het primitieve
kadasterplan uit
1826 zie je waar
de beek vroeger
lag. Het smalle
perceel voor de
Oyenbrugmolen
is de maaldam.
In het verlengde
loopt het oude
tracé rechtdoor,
er is voor de bouw
van de molen een
bocht in de beek
gelegd.
Op het quasi
eiland er tussen
zie je de restanten
van een
middeleeuws
molentje op
de oude beek.
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Van Heyenbeek tot Maalbeek
De toekomst van het verleden
Het kasteel van Arnout en Antoon
van Oyenbrugge.
Tentoonstelling ' Langs de Maalbeek.'
Bezoeken aan de ronde hangars
van het vliegveld.
Maalbeek ad Infinitum door
de K. Harmonie St Cecilia Humbeek
om 15u30.
Kleine waterkracht en burgerparticipatie.
't Ovenbuur, brood en worstenbrood.
Eten en drinken zoals Breugel het zag.

Van patatezak en vliegveld tot Lintbos
Ooit was het Lintbos een akker. Nadien
werd het een vliegveld en nu ligt er
een bos.

Van beek tot beweging
Maak zelf een waterrad en ontdek alles
over natuurlijke aandrijving in
de Tommenmolen.

Van hooiland tot moerasspireabroek
Een symfonie van boomgaarden,
poelen, vijvers en ruigten in beheer
door Natuurpunt.

Van water tot brood
Hoe zet het water de watermolen in
beweging en bak je van het gemalen
graan een brood?

Van hout tot erfgoed
Ook bomen vragen verzorging.

Van plan tot spade
Strategische Project Groene Noordrand:
van visie over verfijnend studie tot
terreinrealisaties

Van mythische watergeest tot
natuurpareltje
De Nekkerbosbuffer en de Nekkerweide
zijn twee biotopen ontstaan door het
verleggen van de Maalbeek.

