
Kleine lus: 4,8 km 
Grote lus: +3.5 km (wandeling Lintbos) 

 

 

11 JULI 

WANDELING 

* Parking Kerkhof Grimbergen: Veldkantstraat— 
              Start wandeling via St-Hubertusstraat 
* Parking Lammekes: Veldkantstraat 100 
* Parking Liermolen: Vorststraat 8 
* Parking Charleroyhoeve: Lierbaan 16 
* Parking Mira: Abdijstraat 22—  
              Start wandeling via Kloosterpoort 

 

 



LIERMOLEN 

Maaldemo: De 
huismolenaars 
van het MOT 
malen met be-
hulp van water-
kracht het graan 
tot meel. Doorlopend van 14 tot 17 uur. 
 
Imkerdemo: De imkers slingeren honing.  
Doorlopend van 14 tot 17 uur. 
 
Open depot karren en wagens: Bezoek de collectie 
lastvoertuigen van het MOT.  
Doorlopend van 10 tot 17 uur. 
             Hier kan je een drankje nuttigen 
 

TOMMENMOLEN 
‘ KUNSTDORP Grimbergen in de schuur.' 
Een installatie die de rijke geschiedenis van Grim-
bergen in eeuwige beeld verhaalt . 
 
Kunstenaars van alle 
tijden, oude en jonge 
landschapschilders 
brengen tot vandaag 
een picturaal verslag. 
 
MOT & GO. De doe-
het-zelfzaak voor 
aandrijving en over-
brenging: interactie-
ve tentoonstelling 
waar je proefonder-
vindelijk meer te 
weten komt over 
natuurlijke aandrijving en mechanische overbrenging. 
 
TIP: gratis toegang tot het MOT (Guldendal, Prin-
senkasteel, Liermolen en Tommenmolen) 

OYENBRUGMOLEN  

Een kleine water-
krachtcentrale op 
de Maalbeek. 
 

 

 

Sinds eind vorig jaar maakt de Oyenbrugmolen met 
haar nieuwe waterwiel elektrische stroom met de 
kracht van het water. Maalbeekstroom. Je kan de 
Oyenbrugmolen bezoeken en te weten komen hoe de 
waterkrachtcentrale werkt en hoe de overproductie 
besteed kan worden. 
Een ruim terras op de binnenkoer biedt de mogelijk-
heid om rustig iets te drinken.    
Wandel terug via de historische maaldam die in 1600 
de loop van de Maalbeek veranderde. 
                      Hier kan je een drankje nuttigen 
 

KALIBREERSCHIJF 

De betonnen kalibreerschijf 
of compenseerinrichting op 
het Grimbergse vliegveld 
werd vermoedelijk door de 
Duitse bezetter gebouwd in 1941. Na de oorlog werd 
de plaat nog gebruikt door de Burgerluchtvaartschool 
(de “Sabenaschool”). 
Hoe werkt een kalibreerschijf? Een kompas wijst niet 
het geografische noorden aan maar het magnetische. 
Dat ligt ergens in het noorden van Canada.  
 

WEZENHAGEVELD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van de uitgestrekte vruchtbare kouters op de noordelij-
ke flank van de Maalbeekvallei blijft hier slechts het 
Wezenhageveld over. Toch zijn enkele vergezichten op 
de abdijkerk en de donjon van Poddegem indrukwek-
kend. 
 
VLIEGTUIGLOODSEN 
 

De vliegtuighangars van Alfred Hardy zijn de enige 
Belgische realisaties die in de overzichtstentoonstelling 
'Twentieth Century Engineering' in het Museum of 
Modern Art te New York uit 1964 werden opgenomen.  

De hallen zijn de eerste en meteen ook de meest in-
drukwekkende toepassing van een constructief principe 
waarop Hardy in 1946 een brevet nam. Het bestond 
uit een ontwerp van een betonnen paddestoelconstruc-
tie, die opgebouwd is uit een koepel en een ver uitkra-
gende, afgeknotte kegelschaal.  


