
PROGRAMMA BILZEN, RIEMST, LANAKEN, VOEREN 
 

‘Erfgoed vroeger, nu en in de toekomst’ is het thema van deze 26ste Open 

Monumentendag. Dit brede thema krijgt in Zuid-Oost Limburg een zeer 
gevarieerde invulling.  
 
Je kan op 14 september opnieuw enkele bijzondere gebouwen bezoeken: 
twee kerken, waterburcht Pietersheim en enkele imposante 
vierkantshoeves.  Dit jaar worden ook exclusief twee watermolens 
opengesteld, de ene werd pas opgeknapt, de andere wordt binnenkort 

gerestaureerd.  Naast deze “klassieke” monumenten vestigen we vooral de 
aandacht op erfgoed waar je het niet meteen verwacht; het kleine, het 
verborgene, het nieuwe. Welke bijzondere verhalen zitten er achter 
grenspalen, veldkruisen en oude wegen? Wat vertellen gevelstenen over de 

geschiedenis van het gebouw? Welke sporen liet de Eerste Wereldoorlog na 
in het landschap en de architectuur? Bezoek de vroegere kampplaats van de 

Neanderthalers of ontdek een volledig 17de-eeuws fort in de glooiingen van 
het landschap.  
 
Rondleidingen, tentoonstellingen, vrije en gegidste wandelingen, allerlei 
randanimatie voor jong en oud. Er is voor ieder wat wils!  
 
Meer info: Zolad+, intergemeentelijke dienst voor onroerend erfgoed, 

www.zolad.be 
 

 
BILZEN 
 
Contact: Zolad+, veerle.vansant@zolad.be, 012 44 03 80 

 

Bilzermolen 
Locatie: Kattebroekstraat 11, 
Bilzen (Kattebroekstraat is een 
smalle, doodlopende straat, 
gelieve de straat niet in te rijden 
en te parkeren boven aan de 

Brugstraat of in het centrum!)  

Doorlopend rondleidingen van 13u 
tot 17u 
 
De Bilzermolen op de Demer 
bestond al in de 13de eeuw en 

werd een aantal keren herbouwd. Het huidige gebouw dateert uit het einde 

van de 19de eeuw. Het molenwerk en rad zijn volledig intact en werden 
recent gerestaureerd. Speciaal voor Open Monumentendag zal er nog eens 
gemalen worden. De molenaars geven uitleg over de werking van de molen 
en de restauratie ervan.  



LANAKEN 
 

Contact: Dienst Erfgoed, david.bellen@lanaken.be, 089 77 61 11; dienst 
Toerisme, katrijn.vrancken@lanaken.be, 089 77 25 34 

 
 

Heidemolen 
Locatie: Heidemolenstraat 15, 
Lanaken 
Doorlopend van 13u tot 18u 
Doorlopend workshop: Malen en 

brouwen, de oude ambachten 
 
De Heidemolen is een 

bovenslagmolen die fungeerde 
als korenmolen. De molen wordt 
voor het eerst vermeld in 1598 

en was een banmolen van de 
heerlijkheid Pietersheim. De 

molen met zijn bronnen en spaarvijver in een prachtige omgeving wordt 
momenteel gerestaureerd. 
 
De werking van een oude molen wordt uitgelegd op didactische toestellen 
op kleine schaal. Het proces van het bier brouwen wordt beschreven en de 

link die beide ambachten met elkaar hebben wordt onthuld. Kom kijken, 

leren en proeven van ons Belgisch erfgoed. 
 
Paterskerk  
Locatie: Patersstraat 51, Rekem 
Doorlopend van 11u tot 17u  
Tentoonstelling paters in Rekem 

 
In 1707 bouwden de 
minderbroeders ten westen van de 
dorpskern een klooster met kerk. In 
1725 werd hieraan een Latijns 
college verbonden. In 1797 werden 

de paters uit hun klooster gezet, in 
1840 kwam dat in handen van de 
norbertijnen van Postel en in 1847 
kochten de minderbroeders het 
terug. Een tiental jaar geleden 
verlieten de laatste paters Rekem.  

 

Over de geschiedenis van de paters in Rekem is weinig gekend. Vzw 
Renovatie doet historisch onderzoek hiernaar. Het resultaat tonen ze in een 
tentoonstelling over de paters en priesters van Rekem. 



Waterburcht Pietersheim 
Locatie:Waterstraat 52, Lanaken  

Doorlopend van 10u tot 17u 
Allerlei randanimatie zoals een 

ridderdorp met demonstratie 
zwaardgevechten, 
roofvogelshow (om 14.30u en 
16u), foto-tentoonstelling Julie 
van der Vaart, landschapsdag 
(14u tot 17u) met wandelingen, 
natuurinfomarkt, huifkartochten  

 
Domein Pietersheim, winnaar van de Vlaamse Monumentenprijs 2010, 
bestaat uit een 12de-eeuwse waterburcht en het kasteel dat in 1926 werd 

heropgebouwd door de familie de Merode. Van het slot resten nog de 
ringvormige weermuren en poorttoren. Pietersheim heeft een bewogen 
geschiedenis met roemrijke en woelige veldslagen van de heren van 

Pietersheim 
 
 
 
RIEMST  
 
Contact: Dienst Cultuur, 012 440 373, dienst Toerisme, 012 440 370 

 
Oude Winning 
Locatie: Maastrichterstraat 2, 
Herderen 
Doorlopend van 13u tot 18u 
Tentoonstelling over de 
geschiedenis van de hoeve 
Speelschuur voor de 

kinderen, sfeermuziek en 
gelegenheid tot drankje 
 
Dit hoevecomplex (kern 17de 
eeuw) werd in 1994 

beschermd als dorpsgezicht. 

Het jaar 1715 en het wapenschild van de familie Peumans boven de 
monumentale toegangspoort verwijzen naar de bouw van een deel van de 
huidige hoeve. Het jaar 1758 op de gevel van de voormalige paardenstal is 
de datum van een belangrijke verbouwing. Eind 19de eeuw en tot na WO II 
was de hoeve achtereenvolgens een schooltje, postkantoor en melkerij. Ze 
is nu knap gerestaureerd tot Bed&Breakfast. N.a.v. het 300jarig bestaan 
van de hoeve werd een tentoonstelling over de geschiedenis uitgewerkt.   

 
 

©Toerisme Lanaken 



Wandeling: In de voetsporen van de Romeinen   
Gegidste wandeling om 14u 

Vrije wandeling met brochure 
Vertrek: Oude Winning, Maastrichterstraat 2, Herderen 

 
Deze dorpswandeling door 
Herderen vertrekt aan de hoeve de 
Oude Winning. Je kan ze vrij 
afleggen of met gids. Staan op het 
programma: een tumulus, het 
Museum van de Dynastie en van de 

Belgen, de Sint-Janskerk, een deel 
van de Romeinse heirbaan en fraaie 
vierkantshoeven. Er is onderweg 

aandacht voor de verhalen achter 
het kleine erfgoed. 
 

 
 
Rondleiding: archeologische opgravingen Vroenhoven 
Locatie: Bloesemstraat, Vroenhoven 
Doorlopend rondleidingen vanaf 10u 
 
In de Bloesemstraat in Vroenhoven zijn op dit moment archeologische 

opgravingen bezig en werden er de afgelopen weken al heel wat 

voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Je kan er doorlopend 
een korte rondleiding volgen en zien wat de bodem in Vroenhoven prijs 
geeft over zijn rijke oorlogsverleden. 
 
 
VOEREN 

 
Contact: Dienst Ruimtelijke Ordening, 04 381 99 46; Toerisme Voerstreek 
04 381 07 36  
Centraal infopunt: Voerpoort, Kerkplein, Moelingen 
 

Rondleiding: De Tunnel van Veurs 

Gidsbeurt om 13.30u en 15u 
Vertrek: kerk, Remersdaal-Dorp, 
Remersdaal 
Zorg voor wandelschoenen of laarzen 
en regenkledij 
Vooraf inschrijven verplicht! 
 

De Duitse bezetter heeft in Voeren 
enkele “sporen” achtergelaten tijdens 
WOI. We nemen je mee op een 



magnifieke wandeling naar de oostelijke opening van de Tunnel van Veurs.  
Deze spoorwegtunnel van Veurs naar Remersdaal (2km) was tot voor 

enkele jaren de langste van Vlaanderen, en tot de opening van de TGV-
tunnel in Soumagne de langste van België.  Deskundige gidsen geven uitleg 

bij de constructie en de geschiedenis van dit imposante bouwwerk. 
 
 
Wandeling: Langs Duitse Sporen 
Vrije wandeling met brochure (te verkrijgen bij Toerisme Voerstreek, Pley 
13, ‘s-Gravenvoeren) 
Gegidste wandeling om 10u 

Vertrek: Bauwerd, Sint-Pieters-Voeren 
Zorg voor wandelschoenen of laarzen en regenkledij 
 

Wandeling langs het spoorwegviaduct en langs de spoorwegtunnel in Sint-
Martens-Voeren.  In de Voerense natuur volgen we het traject van de 
spoorweg. Je kunt de wandeling vrij afleggen met een brochure, of onder 

begeleiding van een gids. 
Het viaduct en de tunnel zijn 
bijzonder erfgoed: het gaat over 
een industriële constructie, in een 
materiaal dat bij veel mensen niet 
als “waardevol” geboekt staat 
(gewapend beton). De impact op 

het landschap is bovendien 

opvallend.  Er zijn in de omgeving 
nog meer oorlogsrelicten dan deze 
twee, ook van WO II. 
 
 

 

Wandeling: Grensverhalen 
Gegidste wandeling om 10u 
Vertrek: Voerpoort, kerkplein, Moelingen 
 
Een tocht langs enkele opvallende grenspalen 
en klein erfgoed in de omgeving van Moelingen. 

De grenspalen te Voeren vertellen elk een apart 
verhaal; sommige hebben zelfs een rol gespeeld 
in WO I ... 
 
 
 
 

 
 
 



Wandeling: Moelingse Oorlogsverhalen   
Gegidste wandeling om 14u 

Vertrek: Voerpoort, Kerkplein, Moelingen 
 

In 1914 was de fotografie uit haar kinderschoenen gestapt en een 
volwaardig medium geworden.  Een gids neemt je mee op een tocht langs 
15 momentopnamen van de Duitse inval in augustus 1914 te Moelingen.  
Wat een oorlog betekende voor de kleine  dorpsgemeenschap, wordt in 
beeld en woord verteld.  Je komt ook te weten wat die mysterieuze letters 
“ORD” op sommige huizen in Moelingen betekenen… 
 

 
Vertelling: Een Spaanse Schans op de Grens   
Gegidste wandeling om 10u en 14u 

Vertrek: Voerpoort, Kerkplein, Moelingen 
 

De schans van Navagne wordt in 

de schijnwerpers geplaatst. 
We laten de huidige grenzen 
vervagen en duiden de 
historische betekenis van de 
schans.  Je maakt hier kennis 
met de Tachtigjarige Oorlog, de 
Verenigde Provinciën, het Beleg 

van Maastricht en... D'Artagnan. 

En er is nog meer te beleven 
rond de schans.  Ofwel: een rijke 
geschiedenis op een unieke plek! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dit programma werd gerealiseerd door Dienst Erfgoed en Toerisme Lanaken, Dienst 
Cultuur en Toerisme Riemst, Dienst Ruimtelijke Ordening Voeren, Toerisme 
Voerstreek vzw, Zolad+ i.s.m. verschillende (lokale) partners en met de steun van 
talrijke vrijwilligers. 


