
Terugblik op 2021



12
medewerkers (10,85 vte)

10
vrijwilligers

14
onthaalbedienden
(april-september)

2
animatoren
(juli-augustus)

2
stagiairs
- technisch medewerker
(februari-mei)
- technisch medewerker

(vanaf juni)

Stagiair reinigt
collectiestukken



Personeelsuitstap naar
het Hof ter Musschen met 
windmolen, bakoven en 
natuurgebied



Werkbezoeken en bijscholing

• Januari –Turnhout: Museum van de 
Speelkaart en drukkerij ter voorbereiding 
van Zomeren in het MOT

• Februari – Mortsel: Atelier in Japanse 
houtbouw ter voorbereiding van bouw 
vakwerkplaats

• Maart – Drogenbos: FelixArt, bezoek aan 
bakoven, woning en collectie Felix De 
Boeck

• Maart – Molenbeek: La Fonderie, 
tentoonstelling Derrière le hublot. La 
lessive d’hier à demain

• Mei – Vilvoorde: Asiat-site, technische 
ondersteuning bij bouw bakoven

• September – interne bijscholing dorsen 
ter voorbereiding van Archeologiedagen

• Oktober – Rupelmonde: CNR 
scheepswerf om kennis te maken met de 
techniek van het breeuwen

• November – Baasrode: Scheepswerven, 
bezoek aan smidse, 
houtbewerkingswerkplaats en museum

https://www.mot.be/nl/museum/gebouwen/guldendal-vakwerkplaats


Partners waar we
mee samenwerken



Opleidingen

Het MOT organiseert 
regelmatig opleidingen met 
partners (bv. Inverde, 
Avansa), zoals Werken met de 
bijl en Onderhoud 
handgereedschap



Februari

Lumineus

Een activiteit van het 
Cultuurcentrum 
Strombeek-Bever in de 
omgeving van de 
Liermolen, samen met het 
MOT



Februari

Krokuskriebels

Het MOT neemt steeds deel 
aan deze 2-jaarlijkse activiteit 
van de Gezinsbond. Dit jaar 
met De Drukfabriek, Studio 
Druksel, Brood uit Nood



Schoolvakanties

Escape room
Op zoek naar het 
Zwarte Goud

Helemaal nieuw in ons 
aanbod: een escape room



28%
komt van 
> 30 km

Website

160.335 sessies

+ 8%

135.980 gebruikers

+ 8%

4.159
met de klas

14.471
Bezoekers

+ 52%

4.681
bij
activiteiten

5.502
individueel

129
in groep

26%
komt van 
Grimbergen

Individuele bezoekers

59%
komt van 
> 30 km

Does en stages

Wereldwijd!
op 7 landen na*

* Equatoriaal-Guinea, Honduras, Mauritanië,
Noord-Korea, Tadjikistan, Tsjaad en Turkmenistan

1.410
Facebook-
volgers

39%
opent de
nieuwsbrief

495
Instagram-
volgers

3.019
nieuwsbrief-
abonnees

771
deelnemers
escape room

691
toeschouwers
demo’s

475
deelnemers
Zomeren

48
deelnemers
Does



Covid-19

Beperkende maatregelen:

• Museumbezoek
op reservatie t.e.m. 9 juni

• Scholenateliers
afgelast tot midden maart en tijdens de 
paaspauze van eind maart, vervolgens veel 
annulaties door onduidelijke en 
veranderende maatregelen

• Demonstraties
afgelast t.e.m. maart en op reservatie van 
april t.e.m. juni

• Groepsbezoeken
deels afgelast

• Workshops voor volwassenen
minder workshops aangeboden door 
onduidelijke en veranderende maatregelen

• Zomeraanbod voor kinderen:
animator enkele dagen in quarantaine

Impact covid-19 op museumbezoek

Meer bezoekers tijdens schoolvakanties
(krokus-, paas- en herfstvakantie):

+ 76%

Minder kinderen volgden scholenatelier:

- 46%

ten opzichte van 2019

Ring TV maakte deze 
reportage van een klas
die na een jaar weer op 
uitstap ging

Het Laatste Nieuws, 17/03/2021

https://www.ringtv.be/nieuws/blije-gezichten-tijdens-eerste-klasuitstap-sinds-een-jaar
https://www.ringtv.be/nieuws/blije-gezichten-tijdens-eerste-klasuitstap-sinds-een-jaar


April

Start seizoen

Lancering promovideo met 
de 3 afdelingen van het MOT

https://www.youtube.com/watch?v=n3S0XemWj1A&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=n3S0XemWj1A&t=2s


April

Paasvakantie

Veel te doen voor jong en 
al wat ouder! Swap’pers
houwen een steen voor 
het kasteel, er is Studio 
Druksel, broodjes bakken 
en bezoek aan MOT & GO



Mei

Stage smeden

Deze driedaagse stage 
smeden was een primeur 
voor het MOT



Mei - juli

Does

De Does van het MOT 
startten met de Smeed-Doe. 
Daarna volgden de Zeis-, 
Balkenhak- en 
Dakspaankloof-Doe



Juni

Cultuurpal(l)et

Een activiteit samen met het 
Cultuurcentrum Strombeek 
en de gemeente Grimbergen

Palet gemaakt door MOT-medewerkers
en geschilderd door kinderen van de
atelierwerking van het Cultuurcentrum



Ring TV maakte een reportage van 
de demonstraties
(vanaf 9’50”)

en een Facebook-video
van Kunstdorp Grimbergen

Juni

Cultuurpal(l)et

Het MOT gaf demo’s aan de 
Liermolen en was gastheer 
voor de tentoonstelling 
Kunstdorp Grimbergen aan 
de Tommenmolen en stelde 
tentoon in het CC

https://www.ringtv.be/video/nieuws-07062021
https://m.facebook.com/watch/?v=392159455446933&_rdr


Juni

Speurneuzen op
Ring tv

Ring tv op bezoek voor de 
opnames van Speurneuzen

Wie liegt?
Herbekijk de
volledige aflevering

https://www.ringtv.be/video/speurneuzen-afl-4-museum-voor-oudere-technieken


Juni

Start pop-up café 
Liermolen

Samenwerking met enkele 
Grimbergse jeugd-
verenigingen: Chiro 
Humbeek, JH ‘t Stoveke
en Scouts Grimbergen

Het Laatste Nieuws, 26/06/2021



Gebouwen en 
omgeving

Na 40 jaar verlaat de uitbater 
en bewoner van de 
Liermolen de site. Een einde 
maar ook een nieuwe start

Plannen maken voor de 
herinrichting van de woning



Grondige opfrisbeurt van het 
terras

Aanleg nieuw wandelpad 
tussen erf en bakhuis, betere 
toegankelijkheid voor 
iedereen



Voorbereidingen en ontwerpen voor 
herinrichting van de speelzone:
✓ Oude speeltuigen verwijderd
✓ Speelzone genivelleerd
✓ Plannen voor nieuwe inrichting gemaakt
✓ Aanvraag ondersteuning voor de bouw 

van een speelpomp

Een nieuwe zitbank uit lokaal 
kastanjehout op het 
bestaande muurtje



Atelier Waterputten

Nieuwe putwip

Opgebouwd uit een gevorkte es 
uit het Prinsenbos, een zwengel 
en een putstok waaraan een 
emmer bevestigd is. 
Het is een ophaalwijze om 
water te putten volgens het 
hefboomprincipe

Met smeedwerk
van de meester
en zijn leerlingen



Opfrisbeurt 

Atelier Hefbomen

✓ Nieuwe opdrachten
✓ Nóg meer zelf doen
✓ Ruimere locatie in en aan 

het Prinsenkasteel
✓ Uitgebreid didactisch 

materiaal



Atelier Hefbomen

Wipkraan

Deze kraan bouwden we om 
tijdens het Atelier Hefbomen 
de werking van een hefboom te 
ondervinden. Het is ook 
onderdeel van de site, die we 
hebben ingericht als historische 
bouwwerf.



Gebouwen en 
omgeving

Van enkele boomstammen 
maakten we een 
zaagstelling. Hierop 
kunnen planken gezaagd 
worden met de kraan- en 
raamzaag. Een mooie 
aanvulling voor de 
bouwwerf aan het 
Prinsenkasteel.



Gebouwen en 
omgeving

Juni - Geïntegreerd 
beheersplan voor 
Prinsenkasteel en omgeving 
ingediend bij Agentschap 
Onroerend Erfgoed en Natuur 
en Bos.



Gebouwen en 
omgeving

Aanvraag 
onderhoudspremie bij 
agentschap Onroerend 
Erfgoed voor aanpak 
metselwerk en schrijnwerk 
bakhuis Liermolen.

Dringend oplapwerk aan 
het rieten dak van de 
schuur van de 
Tommenmolen. 
Onderhoudspremie 
aangevraagd bij 
agentschap Onroerend 
Erfgoed.



Gebouwen en 
omgeving

Juli - Overstromingen in de 
Maalbeekvallei. Liermolen en 
Tommenmolen lopen 
gedeeltelijk onder water.



Juli-augustus

Zomeren in het MOT

Met tal van families reisden we 
deze zomer terug in de tijd, naar 
de Industriële Revolutie. We 
maakten o.a. fabriekjes, 
stoomboten en bakstenen. We 
bakten rogge-brood en drukten 
kaartjes.



Juli-augustus

Schatten van Vlieg

Leuke opdrachten over het 
thema ‘zien’, langs verborgen 
plekjes in en rond het Guldendal
en kasteel



Juli

Vlaamse feestdag

Wandeling van Lier- naar 
Oyenbrugmolen en gratis 
maal- en imkerdemo aan 
de Liermolen

Tijdens de zomermaanden
verkocht het museum
de honing van de imkers



Augustus

Zomerkampen van
vzw The Hedge

Nieuwe samenwerking, 
het MOT stelde de locatie ter 
beschikking voor de twee 
zomerkampen



September

Jaarmarkt

Het MOT bood klompspelen 
en een smeeddemo aan voor 
de bezoekers van de 
jaarmarkt



September

Open 
Monumentendag

Aan de Liermolen gooiden 
we alle deuren open.
We toonden wat er de laatste 
jaren verwezenlijkt is en 
gaven uitleg bij onze 
toekomstplannen.



September

Inhuldiging

Inhuldiging Wan-kot en 
vernieuwde bakoven. Beide 
bouwprojecten kwamen in 
2019 tot stand tijdens een 
meester-leerlingtraject. Voor 
de bouw van het Wan-kot 
kregen we ondersteuning van 
CERA.



147
nieuwe boeken

67
nieuwe artikels

81
nieuwe ID-DOC fiches

258
inhoudelijke inlichtingen 
verschaft

in 3 talen

Collectie en 
wetenschappelijke 
werking

ID-DOC

Grondige update met nieuwe 
vormen, nieuwe fiches en 
modellen

https://www.mot.be/nl/opzoeken/iddoc/vorm
https://www.mot.be/nl/opzoeken/iddoc/vorm


283
hoogwaardige foto’s
van collectiestukken

1.175
werkfoto’s van stukken

Fotografie

Detailfoto van een smidsmerk op een hakmes.
Rechts de Broad Arrow, een afnamestempel van het Brits 
leger

Zaagzettoestel en haartoestel op het fotodoek in één van de fotostudio’s van 
het MOT



285
nieuwe collectiestukken

van 29 schenkers

18
objecten afgestoten

29
objecten in uitgaande 
bruikleen

Transport van een houten ton (H=120cm, D=140cm) uit stokerij 
Bruggeman geschonken door het Industriemuseum in Gent

Een werkbank van bogenmakers Gebroeders D’Hondt uit Kuurne wordt 
klaargemaakt voor transport (met dank aan Heemkring Cuerna en Erfgoed 
Zuidwest)

Collectiewerking



Collega’s van het Karrenmuseum in Essen 
monsteren een manuele lintzaag in de 
depots van het MOT

Verpakking en isolatie van stukken die verdachte 
stoffen kunnen bevatten bv. asbestvezels

Kuisen en behandelen van collectiestukken
bv. tegen houtborende insecten en roest

Bruikleen van brouwersuitrusting uit de collectie van het MOT 
in een tentoonstelling van Dru!f, Huis van de Tafeldruif in 
Overijse



Schenkingen
Het MOT is zeer dankbaar dat het 
leeuwendeel van de collectiestukken 
aan de vzw wordt geschonken. Een 
bloemlezing van nieuwe aanwinsten:

1. Hondenkar uit Hoeilaart
2. Kraanmoersleutel van een 
loodgieter uit Tienen (Hakendover)
3. Guts van een wagenmaker uit 
Ranst
4. Ellipspasser van een wagenmaker 
uit Menen

https://www.mot.be/resource/Tool/kraanmoersleutel?lang=nl
https://www.mot.be/resource/Tool/kraanmoersleutel?lang=nl


Schenkingen

5. Prikradertje van een kleermaker 
uit Wolvertem
6. Kolkschep van Gemeente Duffel
7. Handelscatalogus P.A. Pelsener
schenking vanuit Berkeley, 
Californië
8. Onbekend werktuig uit 
Boutersem 
9. Uithangbord van 
werktuighandel Van Eyck Leuven

Weet je wat dit is?
Laat het ons weten!

https://www.mot.be/resource/Tool/kolkschep?lang=nl
https://www.mot.be/resource/Tool/kolkschep?lang=nl


Oktober

Archeologiedag

De bezoekers ontdekten 
eeuwenoude technieken: 
strodekken, verschillende 
soorten zagen, kantrechten, 
dorsen…

Herbeluister het interview 
op Radio Moetoen in 
aanloop
van de Archeologiedag

https://www.facebook.com/radiomoetoen/videos/3142578145972390


Oktober

Centrum Op Stelten

Evenement i.s.m. het 
Cultuurcentrum Strombeek 
en de gemeente 
Grimbergen



November

Herfstvakantie

We bakten 
pompoenbroodjes in de 
bakoven aan de 
Tommenmolen en holden 
een pompoen uit tot een 
lantaarn

Het Laatste Nieuws, 30/10/2021



December

Stropoppen maken

De kinderen zorgden tijdens 
een workshop
voor bewoners voor
de kerststal



Vakwerk

In het kader van het meester-
leerlingtraject bouwden we 
een kerststal volgens de 
traditionele technieken. Met 
de steun van de provincie 
Vlaams-Brabant brengen het 
bouwproces in beeld.



Vakwerk

We lanceerden in 2021 een 
webpagina over vakwerk 
waar al onze kennis 
gebundeld wordt. Info over 
onze vakwerkgebouwen, 
timelapses en filmpjes van 
het bouwen van de kerststal 
en nog veel meer.

https://www.mot.be/nl/museum/gebouwen/guldendal-vakwerkplaats
https://www.mot.be/nl/opzoeken/vakwerk
https://www.youtube.com/watch?v=Ec_UPk-MFOM&t=22s


Kerststal

Op een traditioneel 
vakwerkgebouw hoort een 
dak in stro. Tijdens 
archeologiedagen dekte de 
strodekker de kerststal 
volgens de regels van de 
kunst. Herbeleef het in de 
timelapse.

https://www.youtube.com/watch?v=KtFO5cygWOM
https://www.youtube.com/watch?v=KtFO5cygWOM


Kerststal

De kerststal werd het decor 
voor kerstkaartfoto’s en de 
strofiguren van Maria, Jozef 
en Jezus

Ring tv maakte een reportage

https://www.ringtv.be/nieuws/mot-bouwt-kerststal-op-ambachtelijke-wijze
https://www.ringtv.be/nieuws/mot-bouwt-kerststal-op-ambachtelijke-wijze



