OYENBRUGMOLEN

OPEN MONUMENTENDAG

FOYER VAN DE MAALBEEK

Monumentale Maalbeek

Van de Liermolen tot de Oyenbrugmolen. Langs het wandelpad op de oevers van de
Maalbeek staan de schildersezels van de landschapschilders opgesteld. Reproducties van de
oude meesters op de plek waar zij ooit schilderden. Vandaag stappen de ‘Levendige
Landschapschilders’ in hun sporen.

Het MOT toont in de Liermolen hoe de watermolens sinds eeuwen de Maalbeekvallei
vorm gegeven hebben. Spelenderwijs ontdekken jong en oud allerlei watertechnieken. In de
Tommenmolen herstelt men het rieten dak. Met een waterplant maakt men het dak waterdicht.
Ontdek ongekende vijvers in de Oyenbrugstraat. Natuurpunt Grimbergen vertelt over de
werking van het perpetuum mobile van water en zon in de Maalbeekvallei.
Je kan de ronde hangars van het vliegveld, gebouwd in 1947, bezoeken. Hun unieke
paddestoelconstructie maakt ze wereldberoemd voor kenners van moderne architectuur.
Deskundige uitleg. Ingang via de Oyenbrugstraat.
Tussen de ronde hangars en de Oyenbrugmolen komt er een uitgestrekt park. De plannen zijn
goed bevonden en de aanleg zal in het najaar van start gaan.
De Vlaamse Landmaatschappij legt uit hoe het park er zal uitzien. Wandelwegen,
boomgaarden en swales die het neerslagwater laten infiltreren. Een historische boomgaard
die aansluit bij de Oyenbrugmolen.

In de Oyenbrugmolen draait het waterrad.
De maalinstalatie is aan het werk.
Aan enkele standjes kan je duurzaam je honger en je dorst stillen.
De kleine waterkrachtcentrale, een energieproducent op de Maalbeek wil hernieuwbare
stroom leveren aan een lokale energie gemeenschap.

Kunnen wij met de stuwen van watermolens een bijdrage leveren tegen de gevolgen van de
klimaatverandering.
In ’t Ovenbuur het bakhuis aan de overkant van de Maalbeek bakt men het dagelijkse brood
en zoete koek.
In het ‘Karhuis’ kan je tentoongestelde werken van onze Grimbergse landschapschilders
bewonderen.
Het Regionale Landschap de Brabantse Kouter vertelt over het integrale waterbeleid van de
Maalbeekvallei.
Kijk zeker ook op de website van Open Monumentendag Vlaanderen:programma/Grimbergen.

Je kan de werking van de vereniging Oyenbrugmolen steunen met een bijdrage van 10€ als lid. Met 20€ als
steunend lid. Ondersteuning kan ook via een gift op de HERITA projectrekening. Bedrijven en handelaars
krijgen voor een bijdrage vanaf 100€ als aandenken een authentieke kam uit het spoorwiel van de molen. Voor
bedragen vanaf 50* kunnen wij een factuur opmaken.
Voor Info
neem gerust contact oyenbrugmolen@skynet.be
Je kan storten op rekeningnummer Oyenbrugmolen BE80001627483477.
Wij sturen dit bericht naar 1330 personen die op één of ander moment of bij één of andere gelegenheid
belangstelling voor de projecten rond de Oyenbrugmolen toonden en ons hun e-mailadres opgaven. Op die
manier willen wij je graag op de hoogte houden. Reacties of suggesties zijn altijd welkom. Als je onze berichten
liever niet meer ontvangt kan je gewoon per mail uitschrijven. Kijk ook op onze website:
www.oyenbrugmolen.be
Onze projecten genieten een substantiële ondersteuning van:

