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SINT-NIKLAAS

NIEUWKERKEN

   WWW.ONTDEKSINTNIKLAAS.BE



OMD 2021 

SPEUR-, DENK- EN DOE-
TOCHT
Denk je dat Open Monumentendag alleen voor 
volwassenen is? Helemaal niet! Kom en doe 
mee met de speur-, denk- en doe-tocht!      
Tijdens je tocht zie je mooie oude huizen waar 
volop aan gewerkt wordt en waar je meer over 
kan leren. We laten je ook kennismaken met de 
Paterskerk, die er nu binnenin helemaal anders 
uitziet.  

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 zelfs nog een prijs winnen!  
Ten laatste starten om 17 uur.  

OMD 2021 is een overgangseditie tussen ‘normale’ openstellingen en de  
corona-editie van 2020, die volledig in openlucht plaatsvond.              
We organiseren alles nog zoveel mogelijk buiten, met uitzondering van 
de Paterskerk (zie hiernaast) en de Witte Molen.

Het Vlaamse thema is inclusie. We besteden er extra aandacht aan dat 
onze activiteiten toegankelijk zijn voor iedereen. Ook hier is de Witte 
Molen een uitzondering, maar we werken aan een digitale ontsluiting.

Verder haken we graag onze wagon aan de activiteiten rond het Euro-
pees jaar van het spoor. Na de spoorlijn 59, ‘Pays de Waes’ tussen Gent 
en Antwerpen, kreeg Sint-Niklaas een tweede private lijn, spoorlijn 54, 
‘Mechelen-Terneuzen’. Die lijn kwam op 26 augustus 1871 geheel in 
exploitatie, 150 jaar geleden dus. De vzw Grensdorpen/Klingspoor heeft 
een grensoverschrijdend programma uitgewerkt. Specifiek in Sint- 
Niklaas organiseren we de wandelingen ‘150 jaar M(echaniek) en  
T(echniek)’, en ‘de 2 barelen van Driekoningen’.  

De stadskern van Sint-Niklaas ondergaat momenteel een grondige 
facelift. De wandeling ‘Sint-Niklaas in beweging’ loopt langs steigers en 
bouwwerven, met oog voor het verleden en de toekomst.

Deelgemeente in de kijker is Nieuwkerken. Uit archeologische opgra-
vingen in het nieuwe gemeentepark bleek dat de site al bewoond was 
tijdens de laatste eeuwen voor het begin van onze tijdrekening. Mede-
werkers van Erfpunt vertellen je graag over deze ontdekkingen.

Meer info vind je op www.ontdeksintniklaas.be.  



BEZOEK AAN DE GERENOVEERDE 
PATERSKERK
Op de gronden van het vroegere kerkhof werden in 1925 op initiatief van 
de minderbroeders een klooster en kerk gebouwd (Heilig-Hartkerk, in de 
volksmond Paterskerk) naar een ontwerp van architect Gustave Volckaert. 
Toen de laatste broeders in 2014 aangaven definitief te zullen vertrekken en 
er ook beslist werd niet langer erediensten te organiseren in de Paterskerk, 
besliste het stadsbestuur deze site aan te kopen voor de realisatie van een 
stadsvernieuwingsproject.  
De kerk werd herbestemd tot een ruimte voor cultuur en het verenigings-
leven. Door het toevoegen van een vrijstaande box in de kerk werden er 3 
zalen met verschillende grootte en mogelijkheden gecreëerd. 

Aanschouw met eigen ogen hoe het verleden perfect kan samengaan met 
de toekomst.

Verspreid over de kerk geven filmpjes een inkijk in de geschiedenis en  
renovatie van de kerk. In de tuin is er kinderanimatie. 
Vrije toegang.  

BEIAARDBESPELING -  
een internationaal project
De Nederlandse en Vlaamse organisatie van OMD 
gaan samenwerken om het weekend letterlijk in 
te luiden met beiaardklanken. Zoveel mogelijk 
(kerk)klokken spelen dan hetzelfde lied als start-
schot van OMD.  
Nederland: 11 september, 10 uur       
Vlaanderen: 12 september, 10 uur

Er zijn drie nummers geselecteerd die staan voor 
‘inclusie’, het thema van deze editie van OMD. Het 
publiek bepaalt via een online poll op Facebook 
welk nummer uiteindelijk wordt gespeeld. De 
poll staat van 23 augustus tot 8 september online 
(www.openmonumenten.be/nieuws/lage-lan-
den-luiden-open-monumentendag-met-beiaard). 
Op de gezamenlijke opening van OMD op 9 sep-
tember in de gemeente Weert zal het lied bekend 
worden gemaakt en voor het eerst ten gehore 
worden gebracht. 

Luister in Sint-Niklaas naar onze co-beiaardier  
Jasmijn De Wachter en ontdek welk lied het is. 
 



WANDELING SINT-NIKLAAS  
IN BEWEGING
De stadskern van Sint-Niklaas ondergaat momenteel een grondige facelift.  
De wandeling ‘Sint-Niklaas in beweging’ loopt langs steigers en bouwwer-
ven waar gedreven Sint-Niklazenaren historische panden laten renoveren 
met respect voor het erfgoed. De gids schenkt niet alleen aandacht aan het 
verleden, maar gunt je ook een blik op de toekomst.

De wandelingen met gids starten om 10 uur, 11.30 uur, 13.30 uur, 15 uur en 
16.30 uur aan de ingang van de Sint-Nicolaaskerk, Grote Markt. 

Vooraf reserveren is verplicht:  
https://www.openmonumentendag.be/evenementen/wandeling-sint-ni-
klaas-beweging

Hiernaast vind je de wandeling op kaart terug. Wandel je liever op eigen 
houtje, dan kan je zo de weg vinden. Onderweg kan je via QR-codes nuttige 
info vinden. De wandeling is ongeveer 2,2 km.
      

BEZOEK AAN DE WITTE MOLEN
De Witte Molen in de Gladiolenstraat torent uit boven de Sint-Niklase  
Priesteragiewijk. Het is een achthoekige bakstenen grondzeiler uit 1696. 
Op OMD geven onze enthousiaste molenaars gratis uitleg en demonstraties. 

De rondleidingen starten om 10 uur, 11 uur, 13 uur, 14 uur, 15 uur en 16.30 uur, 
max. 2 x 5 personen per rondleiding. De rondleidingen duren een half uur.
Vooraf reserveren is verplicht:
https://www.openmonumentendag.be/evenementen/bezoek-aan-de-witte-
molen

BEZOEK AAN DE SINT-NICOLAASKERK
Er zijn rondleidingen met gids van 10 tot 12 uur en van 15 tot 17 uur. Ook de 
kerkschat is gratis toegankelijk.

Vrije toegang, vooraf reserveren is niet verplicht.
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MENAPIËRS IN NIEUWKERKEN  

Het langverwachte nieuwe gemeentepark van Nieuwkerken is klaar!  
Kom het ontdekken op OMD. Dan houdt de scouts van Nieuwkerken open-
deur in hun pop-up ijzertijdhuis: een levensgrote, gesjorde reconstructie van 
een Menapische woning, exact zoals die er meer dan 2000 jaar geleden in 

Nieuwkerken stonden.          
Bij de aanleg van het park vonden de archeologen van Erfpunt niet minder 
dan vijf van zulke gebouwen. Een bijzondere vondst, want Menapische hui-
zen zijn zeldzaam. Ook kwamen de graven aan het licht van de Gallo- 
Romeinse boeren die zo’n 1800 jaar geleden leefden ter hoogte van het 
nieuwe wzc Populierenhof. 

Hoor van de archeologen zelf hoe de mensen destijds leefden en zwoeg-
den op de oude zandrug van Nieuwkerken. Ga op de foto met Romeinse 
legionairs en ambachtslui en ga langs bij de demonstratie schaapdrijven. 
En vooral, geniet van de nieuwe groene long van Nieuwkerken!   

PS: Het nieuwe park zoekt nog steeds  
een naam. Kom op 12 september langs  
en stem ter plekke voor de naam  
van jouw voorkeur!

Je bereikt het park via verschillende  
trage wegen in de Nieuwkerkenstraat,  
Pastorijstraat, Berkenhof en wijk Wallenhof.

Reserveren is niet verplicht.
 
TIP: op en rond het dorpsplein  
is er kermis en straatanimatie. 

 Foto’s: www.legioxi.be

Reconstructie: Erfpunt 



WANDELINGEN N.A.V. 150 JAAR 
MECHELEN-TERNEUZEN
De 2 barelen van  
Driekoningen
Men zegt dat Sint-Niklaas ‘Een geschenk van het 
spoor’ is. De aanleg van spoorlijnen bracht de bouw 
van stations met zich mee. Daarrond ontstonden 
nieuwe woonwijken en industrie. Handel, wandel 
en vertier vierden er hoogtij. 
Deze rondleiding gaat over het kruispunt  
Driekoningenstraat waar je zes straten zag samen-
komen, elk met een eigen verhaal.

De rondleidingen starten om 10 uur, 10.30 uur, 
11 uur, 11.30 uur, 14 uur, 14.30 uur, 15 uur en 16.30 
uur aan het postgebouw, Driekoningenstraat 6. 
Vooraf reserveren is verplicht:
https://www.openmonumentendag.be/evene-
menten/wandeling-de-twee-barelen-van-drie-
koningen

150 jaar Mechelen-
Terneuzen
Na de private spoorlijn ‘Pays de Waes’ (in de 
volksmond “Pietje Waas”) van 1844, krijgen 
we in 1868 in Sint-Niklaas de aansluiting 
van een 2de private spoorlijn, de lijn  
‘Mechelen-Terneuzen’. 

Eens de lijn in 1871 geheel in exploitatie 
kwam, werden het onderhoud en de mo-
dernisering van alle rijtuigen en stoom-
locomotieven van deze maatschappij uit-
gevoerd in Sint-Niklaas. Deze verbinding, 
met zijn grensoverschrijdend karakter, 
heeft gezorgd voor de economische 
vooruitgang van de stad en de streek. 

 
      De rondleiding start om 10 uur, 11.30 
uur, 14 uur en 15.30 uur voor de ingang 
van het station. 
Vooraf reserveren is verplicht:
https://www.openmonumentendag.
be/evenementen/wandeling-150-jaar-
mechaniek-en-techniek-sint-niklaas



V.U.: Ine Somers, schepen voor stadspromotie en toerisme, Grote Markt 1, Sint-Niklaas 

CONTACT EN INFO 
 
tot 10 september 
dienst ondersteuning cultuur en vrije tijd, 
Grote Markt 45 
9100 Sint-Niklaas 
03 778 30 10 
  

op 12 september tijdens Open Monumentendag 
van 10 tot 18 uur 
dienst toerisme 
Grote Markt 45 
9100 Sint-Niklaas 
03 778 35 00 
 

De activiteiten vinden plaats van 10 tot 18 uur, 
tenzij anders aangegeven.

 

 

Met dank aan Erfpunt en de Erfgoedcel Waasland voor hun medewerking. 
Ook dank aan alle gidsen en medewerkers voor hun inzet.       

 Foto: Hugo Nauwelaerts, collectie TSP


