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Open Monumentendag 2020 wordt een andere editie dan anders. Waar het nor-
maal de bedoeling is om zoveel mogelijk gebouwen open te stellen, speelt alles 
zich in hoofdzaak in openlucht af. Er zijn enkele geleide bezoeken binnen, maar 
dan onder strikte voorwaarden.

De focus ligt dit jaar op een wandeling langs het erfgoed van de stad, met hier 
en daar een groene insteek.

Het wandelparcours vind je terug in deze brochure. Erfpunt heeft het parcours 
geprojecteerd op de oude Ferrariskaart uit de 18de eeuw. Daarop zie je goed 
hoeveel groen er toen nog was in de stad.
De wandeling kan je individueel of in gezinsverband afl eggen. In de brochure 
vind je beknopte informatie over verschillende plaatsen onderweg. Hier en daar 
hangt er een informatiebord met daarop een QR-code. Als je die scant, krijg je 
uitgebreidere informatie te lezen.
Je kan de weg ook duidelijk vinden met behulp van wegwijzers. Hier en daar 
staan vrijwilligers in een herkenbaar Open Monumentendag-T-shirt. Zij zien 
erop toe dat de coronamaatregelen gerespecteerd worden. Op verschillende 
plaatsen staat ook handgel waar je gebruik van kan maken. We vragen nadruk-
kelijk om onderweg afstand te bewaren tot de andere bezoekers.
Zowel op www.ontdeksintniklaas.be als onderweg op affi ches kan je alle 
maatregelen nalezen. Het is in eenieders belang dat ze nageleefd worden!

De deelgemeente in de kijker is dit jaar Belsele.

Ondanks de strengere voorwaarden tijdens deze editie, hopen we toch dat je 
een aangename, boeiende en leerrijke dag beleeft!

FOCUS OMD 2020

Alvorens naar het wandelparcours op een hedendaagse kaart te gaan (zie vol-
gende blz), werpen we een blik op het verleden.
Erfpunt heeft het wandelparcours geprojecteerd op de Ferrariskaarten uit 
de 18de eeuw. De Ferrariskaarten zijn een verzameling van 275 uiterst 
gedetailleerde kaarten die tot stand gekomen zijn tussen 1771 en 1778.
Draai de kaart een kwartslag naar rechts en bekijk waar je nu staat. Ontdek of 
je een paar honderd jaar geleden ook tussen de huizen stond, of midden in het 
groen.

SINT-NIKLAAS IN 
DE 18de EEUW

Uitgang dekenij naar site Karmel 
foto Ronny De Mulder
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WANDELPARCOURS
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1. DE GROTE MARKT

De grond van de Grote Markt werd in 1248 door Margaretha van Constantinopel, 
gravin van Vlaanderen, geschonken aan de nieuwe parochie op voorwaarde voor 
altijd onbebouwd en ten dienste van de hele bevolking te blijven. 
In de loop der eeuwen is het uitzicht vaak veranderd, en dat zal de volgende jaren 
nog eens gebeuren. 
Bekijk de toekomstplannen op de tentoonstellingspanelen op de markt aan de 
kant van de dienst toerisme, of scan ze in via de QR-code.
 
Aan het stadhuis hangt een een bord met QR-code waardoor je meegenomen 
wordt naar de top van het stadhuis, de beiaardkamer. Scan de code en beleef!

De Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstand-der-Christenenkerk werd ontworpen door de 
Gentse stadsarchitect Lodewijk Roelandt, in samenwerking met Louis Van Overstrae-
ten. Het is een gebouw in neoromaans-byzantijnse stijl met gotische elementen. 
De kerk is vandaag niet open, maar op de dienst voor toerisme kan je info krijgen 
over rondleidingen met gids.
 

 3. ONZE-LIEVE-VROUWKERK

Foto: Artgineering-Lama-Sweco

 2. JEF BURMPARK
Op heel wat plekken in de stad vin-
den we nog groene oases achter de 
huizenrijen. Het Jef Burmpark beslaat 
zo’n 2.500 vierkante meter en kwam 
tot stand door de samenvoeging en 
ontwikkeling van 2 private tuinen, 
één behorend bij een burgerwoning 
in de Nieuwstraat en één bij een 
beschermd herenhuis op de Grote 
Markt met “achteringang” in de Heme-
laerstraat. De aanwezige waardevolle 
bomen werden zo veel mogelijk be-
houden en geïntegreerd in het park.  

 4. VTS-SITE

De geschiedenis van de huidige site 
gaat terug tot de 1691. In dat jaar 
worden er 2 ruime woningen aan het 
O.-L.-V.-plein gebouwd, vlak na de grote 
brand van 1690 die 565 houten huizen 
verwoestte. Het huidige uitzicht dateert 
echter in grote mate uit de 18de eeuw.
In de 19de eeuw vestigt de familie  
Janssens zich op de site en breiden ze 
het herenhuis uit met een katoenfabriek. 
 

 5. STADSSCHOUWBURG

De stadsschouwburg maakte oorspronkelijk deel uit van de ‘Académie de dessin, 
d’architecture, de peinture et de sculpture’ en is na talloze aanpassingen en ver-
bouwingen geworden tot wat hij nu is. 
Samen met het college maakt hij deel uit van een beschermd stadsgezicht ge-
naamd ‘Sint-Antoniuskerk met omgeving’. 
De QR-code op het infobord geeft je meer inzicht in de geschiedenis.
 

In 1907 worden de gebouwen verkocht en onder impuls van Mgr. Stillemans, 
bisschop van Gent maar geboren in Sint-Niklaas, herbestemd tot ‘Vak- en Ambachts-
school St.Antonius’. Vanaf dan wordt de school systematisch verder uitgebreid. In 
2008 trokken de laatste leerlingen weg uit de site. 
De site wordt nu gefaseerd getransformeerd tot een eigentijdse stedelijke plek, met 
vooral woningen maar ook ruimte voor het cultuurcentrum en de stedelijke muziek-
academie.
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6. HUIS ZUSTERS JOZEFIENEN
      

Het moederklooster van de Congregatie der Zusters Jozefi enen bestaat uit een 
woonhuis en een kapel.
In 1930 kocht de congregatie het kasteeltje van de familie Janssens-de-Vare-
beke aan. De zusters wonen er vandaag nog steeds. Het gebouw is een statig 
herenhuis in neorenaissancestijl, met kleine voortuin aan de straatkant, in 
1878 gebouwd naar het ontwerp van architect Fr. Smet. Op de bovenverdie-
ping bevindt zich een huiskapel in neoromaans-byzantijnse stijl. Rechts van 
het woonhuis werd in 1936 een ruime kapel gebouwd, evenwijdig aan de 
straat.

7. CASINOSTRAAT EN CASINO

De Casino, een neoromaans gebouw met park, werd opgericht voor de muziek-
maatschappij Sint-Cecilia, naar een ontwerp van architect Jan De Somme-Servais, 
en ingehuldigd in 1853. 

Het Casino-park is een groene oase van rust in het centrum van Sint-Niklaas. Het 
historische park werd de voorbije maanden in opdracht van eigenaar Het Casino 
vzw en onder leiding van bloemenkunstenaar Daniël Ost en landschapsarchitect 
Jan Pillen heraangelegd tot een idyllische tuin.  
Sinds 2011 ontplooit vzw De Casino er een bloeiende concertwerking. Het café 
werd onlangs compleet vernieuwd. 

9. HUIS JANSSENS EN HET MERCATORPARK
Het Huis Janssens werd gebouwd in 1878 als woning voor het gezin van Alfons 
Janssens. Reeds in 1907 werd het gebouw verkocht aan de stad om er een museum 
van te maken.
De voorbije jaren werd de buitenzijde van het gebouw volledig gerestaureerd. 
Binnenkort gaat de binnenrestauratie van start. Het oorspronkelijke interieur zal 
volledig in ere hersteld worden, met uiteraard integratie van hedendaagse tech-
nieken.
De musea op Zwijgershoek zijn gratis toegankelijk op OMD. In het Mercator-
museum loopt de expo ‘Het Land van Waas in oude kaarten’. 
In de Mercatortuin vind je het kunstwerk ‘Atlas’ waarop kinderen mogen spelen.

8. REGENTIEPLEIN

getekend waar 8 straten op uit kwamen. Het is uiteindelijk een rond plein ge-
worden waar 5 straten op uitkomen.
De Regentiestraat werd in 1861 aangelegd. De statige woningen dateren uit eind 
19de - begin 20ste eeuw.

Een dekenij situeert zich in de katholieke kerk tussen een bisdom en een 
parochie. Deze dekenij was een voormalig huis van de Oratorie, een congregatie 
van wereldlijke priesters. De Oratorie werd in 1696 gebouwd op de puinen van 
de eerste reeds omwalde pastorij. In 1940 werd het achterliggende woonhuis 
grotendeels door brandbommen vernield en later nagenoeg heropgebouwd. Het 
poortgebouw is nog authentiek.
De tuin is op Open Monumentendag uitzonderlijk open.    

10. DEKENIJ

dekenij in de Ankerstraat (Philippus Neridreef)  

Huis Janssens gezien vanuit
het Mercatorpark

Het Regentieplein dateert van 
1859. Stadsarchitect Jan De 
Somme-Servais had oorspronke-
lijk een rechthoekig plein 

Richard Van Britsomstraat nr. 19
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Walburgkasteel
Foto: Ronny De Mulder

Oorlogsmonument op de Houtbriel 

12. APOTHEEK 
TUYPENS
Apotheker François Tuypens liet in 1906 een 
imposante nieuwe apotheek en woonhuis bouwen, 
ontworpen door August Waterschoot. 
De apotheek bevond zich op de hoek. Ze werd in 
1928 afgebroken om plaats te maken voor een art-
decogebouw ontworpen door Marc Neerman. Het 
woonhuis in de Sacramentstraat was opgetrokken 
in art-nouveaustijl. De gevel is rijkelijk versierd met 
kleurige tegels die veel bloemmotieven bevatten.

De eerste benaming ‘Houtbriel’ dateert van 1540. Het betekent: plein of markt 
waar hout verhandeld wordt, zowel brandhout als timmerhout.
Op de plaats waar voorheen een monumentale waterpomp stond, werd in 1926 
een gedenkteken ingehuldigd als aandenken van de gesneuvelden van de 
oorlog 1914-18. Het monument is ontworpen door beeldhouwer Bruno Gerrits.

11. HOUTBRIEL

14. ROMAIN DE VIDTSPARK
Het stadspark heet offi cieel Romain De Vidtspark, naar de burgemeester die 
in de jaren 1950 van de vroegere kasteeltuin een stadspark liet maken. Het is 
ingericht als Engelse tuin.
Het Walburgkasteel is een waterburcht in traditionele bak- en zandsteenstijl. 
Het oorspronkelijke kasteel dateert van 1553 en werd door de eeuwen heen 
verbouwd en uitgebreid.  

13. SINT-NICOLAASKERK
In 1262 werd de kapel die reeds bestond bij de stichting van de parochie in 1217, 
voor het eerst vervangen door een stenen kerk. De kerk is dan ook de oudste van 
de stad en bovendien de decanale kerk. Ze werd vernoemd naar Sint-Nicolaas 
van Myra, de patroonheilige van de handelaars.
De Sint-Nicolaaskerk kende een turbulente bouwgeschiedenis. Algemeen wordt 
ze beschouwd als een voorbeeld van Scheldegotiek.

foro Stefaan Van Hul

Op weg naar het stadspark passeer je Apostelstraat 20: tuin Huis Buytaert

Het kunstenparcours ‘Coup de Ville’ loopt van 11 september tot 17 oktober. Het 
betalend traject verbindt museale ruimten met verborgen tuinen en onontgonnen 
panden in de stadskern. Info en reservaties: www.warp-art.be.
De tuin van Huis Buytaert is op Open Monumentendag vrij te bezoeken zolang het 
maximum aantal bezoekers niet overschreden is. 

10 11



 SPEUR-, DENK- EN DOE-TOCHT

Het mysterie van de verdwenen muntschat
 
Op Open Monumentendag word je privédetective. 
De muntschat werd uit het museum gestolen en jij mag helpen de dader te 
zoeken. Klinkt spannend toch? 
Haal snel je speurboekje op, trek door de stad op zoek naar aanwijzingen en 
vind de dader! 
Onderweg ontdek je mooie gebouwen en monumenten en leer je vast nog 
interessante dingen over de geschiedenis van de stad.         
 
De speur-, denk- en doe-tocht is ideaal voor gezinnen en start aan de dienst 
toerisme, Grote Markt 45, waar je een gratis boekje kan afhalen. Je kan ook 
nog een prijs winnen! 
Ten laatste starten om 17 uur.
 

De helden van de zorg 
We duiken onder in de geschiedenis van ’t Sieckhuis, de ouderlingenzorg en de 
medische hulpverlening. 
Begeleide rondleidingen van 1 uur.
10, 11.30, 13.30, 15 en 16.30 uur. 
Max. 10 pers. per rondleiding.
Gratis.
 
De dekenij en de Papenakkers
De gronden van de priester in 1217 waren de start van geloof en ontwikkeling en 
zijn tegenwoordig een oase van groen in de zorg voor het geestelijk welzijn. 
Begeleide rondleidingen van 1 uur.
10, 11.30, 13.30, 15 en 16.30 uur. 
Max. 10 pers. per rondleiding.
Gratis.
 
De Witte Molen
Bezoek met de enthousiaste molenaars deze achthoekige bakstenen grondzeiler 
uit de 17de eeuw. 
Begeleide rondleidingen van 2 x 30 min.
10, 11, 13, 14, 15 en 16.30 uur.   
2 x 5 (niet 1 x 10) pers. per rondleiding.
Gratis.
 
Casinopark
De recente heraanleg van het historische park werd begeleid 
door gerenommeerd bloemsierkunstenaar Daniël Ost. 
Begeleide rondleidingen van 30 min.
10, 10.45 en 11.15 uur. 
Max. 10 pers. per rondleiding.
Gratis.

Foto: collectie KOKW

GELEIDE WANDELINGEN EN BEZOEKEN 
IN SINT-NIKLAAS

Belangrijk
Voor bovenstaande wandelingen moet je vooraf inschrijven 
bij de dienst toerisme. Dat kan 
- ter plaatse (Grote Markt 45, 9100 Sint-Niklaas)
- telefonisch op 03 778 35 00
- via mail: toerisme@sint-niklaas.be
Dat kan tot max. 1 uur voor aanvang van de wandeling. 
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WANDELINGEN

Interieur kerk
Bezoek de kerk die een rijke geschiedenis heeft die teruggaat tot de 10de eeuw.  
De gids geeft je graag uitleg over deze kerk die door de eeuwen heen veelvuldig 
verbouwd, uitgebreid en verfraaid is. 
Inschrijven is niet verplicht, er zijn doorlopend korte rondleidingen van 10 tot 18 
uur.

Werfbezoek 
In het voorjaar gingen de restauratiewerken aan het dak van start. Je kan kennis-
maken met de oude dakstructuur en de boeiende restauratiepraktijk. 
Werfbezoek van 10 tot 17 uur - georganiseerd in samenwerking met aannemer 
Renotec - 3 gidsen -  max. 5 pers. per rondleiding. 
Minimum leeftijd: 12 jaar. Stevige schoenen verplicht.
 Voorafgaandelijke inschrijving bij de dienst cultuur tot uiterlijk vrijdag 11 september 
om 12 uur: cultuur@sint-niklaas.be, 03 778 33 30.
 

BEZOEK AAN DE SINT-ANDREAS- 
EN GHISLENUSKERK

Culturele erfgoedwandeling
De culturele erfgoedwandeling brengt je langs diverse kunstwerken van Belseelse 
kunstenaars en belangrijk erfgoed als de muntschat. 
Om 10, 13 en 15 uur - max. 10 pers. per rondleiding -  wandeling van 2 uur (2,5 km) 
Met medewerking van Pasar Belsele en KWB eensgezind.
 
Het Groenhof
De neoclassicistische woning van het Groenhof is een beschermd monument en 
werd gebouwd in 1851. De twee tulpenbomen in de parktuin van ongeveer 3 ha 
horen bij de drie dikste van België.     
Om 10, 13 en 15 uur – max. 10 pers. per rondleiding – rondleiding 1 uur.
 
Voorafgaandelijke inschrijving bij toerisme tot uiterlijk vrijdag 11 september om 
12 uur: toerisme@sint-niklaas.be, 03 778 35 00.

BELSELE
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CONTACT & INFO

tot 11 september
dienst ondersteuning cultuur en vrije tijd, 
Grote Markt 45 
9100 Sint-Niklaas
03 778 33 30
cultuur@sint-niklaas.be
 
 
op 13 september tijdens Open Monumentendag
van 10 tot 17 uur
dienst toerisme
Grote Markt 45
9100 Sint-Niklaas 
03 778 35 00
Info: alleen tijdens OMD: 0474 94 85 14
 
 
De activiteiten vinden plaats van 10 tot 18 uur,
tenzij anders aangegeven.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met dank aan Erfpunt voor hun medewerking. 
Ook dank aan de vrijwilligers en verenigingen die 
meehelpen.


