
u  UITPAS
Heb je een UiTPAS? Dan geniet jij extra op 
Open Monumentendag! Spaar bij elke UiTPAS-
activiteit een punt. Alles over UiTPAS, zijn 
voordelen en voorwaarden vind je aan het 
infopunt.

me  MEETINGPOINT 

Met al je vragen op Open Monumentendag 
zelf, kun je hier terecht.
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ORGANISATIE: dienst Cultuur stad Oostende - Vindictivelaan 1 - 8400 Oostende - 059 25 88 20

Het volledige programma Open 
Monumentendag op 11 september 2022 
vind je op www.oostende.be/omd en  
www.uitinoostende.be 

Voor tal van activiteiten moet je vooraf 
inschrijven via www.oostende.be/omd dat 
kan tot zaterdag 10 september (12.00 uur). 

a   Fotografietentoonstelling 
Zandvoorde 

locatie wijkcentrum 't Kasteel,  
Kasteelstraat 22
wanneer doorlopend tussen 10.00 en 18.00 uur

Fotogroep ’t Kasteel documenteert in be- 
klijvende beelden het pittoreske Zandvoorde 
en brengt in een overzichtstentoonstelling 
een verfrissende fotobloemlezing van de 
mooiste plekjes en van de uitzonderlijke fau-
na en flora in de omgeving van het polderdorp. 

e   Retrospectieve: 60 jaar 
Zwaantjes Rollerclub

 

locatie Zwaantjes Roller Club, Egellaan
wanneer doorlopend tussen 10.00 en  
18.00 uur

Wat ooit begon met een initiatiewedstrijd 
tijdens het dorpsfeest, groeide uit tot een 
van ’s werelds meest gekende clubs in 
het inline skaten: de Zwaantjes Rollerclub. 
Atleten, koersrechters en fotofinish 
genieten wereldwijde faam. Kijk en luister 
naar de verhalen die de vele Europese- en 
Wereldkampioenschappen in het gezellige 
dorpje met zich meebrachten en ontdek de 
evolutie van de sport aan de hand van een 
boeiende tentoonstelling.

i   Wandeling ‘Zandvoorde in de 
historische polders’
locatie parking skeelerpiste, Egellaan
wanneer 16.00 uur (duur: 1,5 uur)
reservatie verplicht via www.oostende.be/omd

Van Keignaert tot kasteel
Om de economisch en strategisch belangrijke 
haven van Oostende voor schepen toegankelijk 
te houden, werd vanaf de 17de eeuw tot 
in de 19de eeuw gebruik gemaakt van het 
spoelpoldersysteem. Daarvoor was een 
netwerk van dijken en overstromingsgebieden 
nodig die nog steeds het landschap markeren. 
De historische polders ontstonden door de 
geleidelijke drooglegging van die gronden.  Ook 
Zandvoorde maakte dit proces mee, getuige: 
de markante Keignaertkreek. Tijdens deze 
wandeling vertelt je gids de geschiedenis van 
dit krekenlandschap en houdt hij halt bij de 
hoeve ’t Klokhof/Welgelegen, de Groene 62 
en het Groen Lint, het stadsrandbos, de site 
‘Kwaadkasteel/Duvelstorre’ en de Sluisput. Wil 
je het landschap beter leren ‘lezen’ dan mag je 
deze wandeling niet missen.

j   Fietstocht Industrieel Erfgoed
locatie parking Boterbloemstraat
wanneer  10.00 en 14.00 uur (duur: 2 uur)
reservatie verplicht via www.oostende.be/omd

Op deze fietstocht ontdek je dat water en 
wind elkaar al eeuwen vinden in de vlakte van 
de Oostendse kust en het Oudenburgse en 
Bredense hinterland. Tot op vandaag tekent de 
natuur nog altijd het landschap. In de voorbije 
drie eeuwen ondervond ook de mens dat beide 
natuurelementen zowel als energiebron en 
als transport kunnen dienen voor zijn (pre-)
industriële activiteiten. Van houtzaagmolens 
tot touwfabrieken en droogdokken, van petro-
chemische reuzen tot gigantische sokkels 
voor de windmolens op zee. Honderden jaren 
bleven water en wind de enige constanten 
in een wisselend industrieel-geografisch 
landschap.  

k   Rondleiding in Wijkcentrum  
’t Kasteel
locatie Wijkcentrum ’t Kasteel, Kasteelstraat 22 
wanneer 11.00, 13.00, 15.00 en 17.00 uur  
(duur: 30 minuten)

Rondleiding door Marcel Braet over de 
geschiedenis van dit historische gebouw 
uit 1904 én over de werking van 45 jaar 
Wijkcentrum ’t Kasteel. 

b   Tentoonstelling 
Schilderscollectief

locatie wijkcentrum 't Kasteel,  
Kasteelstraat 22
wanneer doorlopend tussen 10.00 en 18.00 uur

Het Schilderscollectief is een groep waarvan 
iedereen dezelfde passie voor schilderen 
en tekenen deelt. Elke dinsdag komt het 
collectief bijeen in het ‘t Kasteel, die ze 
voor de gelegenheid omtoveren tot een 
gemeenschappelijk atelier. Schilderen en 
tekenen met verschillende media,… iedereen 
kiest zijn techniek en stijl. Tijdens Open 
Monumentendag stellen de leden hun werk 
tentoon. 

f   Wandeling Natuurpunt

startlocatie parking Egelplein
wanneer 13.30, 14.30 en 15.30 uur (duur: 
1,5-2u)
reservatie verplicht via www.oostende.be/
omd

Hoe weidse weiden rust brengen en 
levenskansen voor heel wat polderleven 
als vriezeganzen, kattedoorn en 
kikkerconcerten. Onze wandeltocht loopt 
via de Keignaert, langs de Kapittelstraat 
tot aan de overkant van de Keignaert 
richting het reservaat. Bekijk Zandvoorde 
eens vanuit een ander perspectief en 
wandel mee.

g   Fietstocht Natuurpunt
locatie oud gemeentehuis
wanneer 13.30 en 15.00 uur (duur: 2 uur)
reservatie verplicht via  
www.oostende.be/omd

Via de Kloosterstraat fietsen we recht 
naar de 200 ha natuur van de Zwaanhoek. 
Zilte komgronden, een wildernis op 
kniehoogte, nestplaats voor tal van 
vogels die er hun naam scanderen: 
kievit, grutto, tureluur en koekoek ... Dan 
trappen we naar de Kapittelstraat aan 
de ene kant van de Keignaert met het 
aanpalende natuurgebied. Tijdens onze 
tocht zullen we het vaak hebben over 
water en rollen begrippen als Poldergeleed, 
Pierskillegeleed en Zomerloop over de tong. 
En dan met een elegante boog duwen we 
onze fiets langs de Gistelsteenweg en de 
Groene 62 naar de Grintweg en de andere 
kant van de Keignaert. Onderweg raken we 
vertrouwd met dijken en dijkdoorbraken, 
met zandflora en bosontwikkeling, met 
forten en voorden en hun invloed op het 
thema groen.

h   Wandeling ‘Het dorp 
Zandvoorde’

locatie OC ’t Kasteeltje, Kasteelstraat 22b
wanneer 10.00 uur en 13.30 uur  
(duur: 1,5 uur)
reservatie verplicht via  
www.oostende.be/omd

Van kasteel tot Keignaert

Het polderdorp Zandvoorde, vandaag een 
wijk van Oostende, was tot 1971 een 
zelfstandige gemeente tussen Stene en 
Oudenburg. Richting Bredene ontwikkelde 
zich in de vorige eeuw een industriële site, 
gevolgd door heel wat bedrijfsactiviteiten, 
vooral parallel met de autosnelweg A10. 
Een beslagen gids ontvoert je tijdens 
een prachtige wandeling door de rijke 
geschiedenis van dit Oostendse dorpje. 

c   Expo ‘Een jaar op het veld’

   
locatie OC ’t Kasteeltje, Kasteelstraat 22b
wanneer 10.00, 12.00, 16.00 en 17.00 uur 
(duur: 30 minuten)

Met het traject ‘Een jaar op het veld’ 
organiseerde Erfgoedcel Kusterfgoed in 
de zomer van 2019 ‘Een dag op het veld’ 
waar ze op een stuk grond gras verbouwden 
zoals in de jaren 1950-1960. Daarnaast ging 
auteur Katrien Vervaele op pad doorheen het 
hinterland om er verhalen van landbouwers, 
loonwerkers en landbouwvrouwen op te 
tekenen en te verwerken in boeiende 
portretten. De door Katrien bijeensprokkelde 
verhalen werden verwerkt in een tijdelijke 
expo in OC ’t Kasteeltje. Haar mondeling 
geschiedenistraject loont absoluut de 
moeite. 

d   Open deur bij heemkring 
Santforde 

locatie Oud-Gemeentehuis, 
Zandvoordedorpstraat 50
wanneer doorlopend 10.00 en 18.00 uur

In 2002 richtten zes inwoners van Zandvoor-
de een heemkundige kring op. Intussen telt 
het gezelschap twaalf leden en heeft de kring 
tal van heemkundige uitgaves over Zand-
voorde op zijn palmares staan. De heemkring 
legt zich toe op het bewaren, catalogiseren 
en verwerken van heemkundige informatie 
over Zandvoorde. Op Open Monumentendag 
nodigt de heemkring je uit om kennis te ma-
ken met hun werking. Zo is er een mini-expo 
met oude gebruiksvoorwerpen. Meer uitleg 
over de geschiedenis van Zandvoorde krijg 
je van een lid van de kring. In de naburige 
tent kan je een proefdruk van het nieuwste 
boek over de geschiedenis van het onderwijs 
bekijken. En dat is nog lang niet alles! Naast 
eerder verschenen publicaties liggen er oude 
schoolfoto's waarvan nog enkele namen van 
leerlingen ontbreken. Misschien kan jij ze 
aanvullen. Doorlopend zullen oude foto’s van 
Zandvoorde op een groot scherm geprojec-
teerd worden. 
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locatie Provinciedomein Atlantikwall Raversyde,  
Nieuwpoortsesteenweg 636
wanneer 10.00-18.00 uur

> ANNO 1465
wanneer 10.30 – 17.00 uur 
reservatie niet verplicht wie wil kan vooraf een 
gratis ticket reserveren via tickets.raversyde.be

Duurzaamheid in de Middeleeuwen

De wandeling doorheen het gereconstrueerde 
middeleeuwse landschap brengt je langs het 
huis van een rijke reder en de woonst van een 
vissersweduwe. Je ziet er ook het huis van de 
bakker/visroker en zijn gezin en het bak- en 
rookhuis. De charmante huisjes, met de originele 
middeleeuwse bakstenen heropgebouwd, zijn 
werkelijkheidsgetrouw gereconstrueerd met oog 
voor detail en huiselijkheid. Alle voorwerpen in de 
huizen zijn getrouwe replica’s van de vondsten uit de 
voorbije jaren. Je ontdekt hoe ze in de middeleeuwen 
aan de slag gingen met natuurlijke materialen. Zelf 
groenten kweken of zeep maken is hip, maar niet 
nieuw… Living History Group Tartes et Bastons 
geeft demonstaties en een woordje uitleg.

Oude technologie als inspiratiebron 

Kris De Decker vertelt hoe oude technologie een 
inspiratiebron kan zijn voor een duurzame samen-
leving. Er ontstaan interessante mogelijkheden als 
oude technologie wordt gecombineerd met nieuwe 
inzichten en materialen, of wanneer traditionele 
denkwijzen worden toegepast op nieuwe techno-
logie. 

Kris De Decker is oprichter en auteur van Lowtech 
Magazine, een internetpublicatie die nieuws en 
duiding brengt over milieu, energie en technologie. 
Info: https://solar.lowtechmagazine.com/nl/

VENETIAANSE GAANDERIJEN 
Oostende door de lens van Antony

  
locatie Venetiaanse Gaanderijen, Zeedijk (hoek 
Parijsstraat)  
wanneer 10.00 tot 18.00 uur (duur 1,5 uur)

Maurice Antony is ongetwijfeld de meest beroem-
de Oostendse fotograaf. Met zijn foto’s bracht 
hij een artistieke verslaggeving van de bewogen 
periode van de Eerste Wereldoorlog en de daarop-
volgende jaren van het Oostendse interbellum. Fo-
toreportages van Maurice en zijn jongere broer Ro-
bert verschenen niet alleen in lokale weekbladen, 
ook internationale tijdschriften en Noord-Franse 
bladen publiceerden hun opnamen.

De tentoonstelling Oostende door de lens van 
Antony brengt een overzicht van het Oostendse 
oeuvre van Maurice Antony met uitgebreide aan-
dacht voor de zee en het strand, het kursaal en de 
hotels, de visserij, de haven, kunstenaars en ver-
enigingsleven. We gaan ook na hoe hedendaagse 
Belgische topfotografen naar het oeuvre van de 
gebroeders Antony kijken.

STADSMUSEUM

locatie Stadsmuseum, Langestraat 69 
wanneer doorlopend 10.00 tot 12.00 uur en 
13.30 tot 18.00 uur (duur 1,5 uur)

Ontdek het Oostende van vroeger en nu samen 
met de beroemdste bewoner van het pand, Loui-
se-Marie, de eerste Belgische koningin. Heel wat 
objecten, documenten en multimediatoepassin-
gen onthullen de geheimen achter de stadsont-
wikkeling, het toerisme, de visserij, de haven en de 
scheepvaart.

De expo ‘Oostende culinair op het menu’ laat je 
kennismaken met de unieke geschiedenis van het 
Oostendse gastronomische gebeuren. Of kom 
even op adem in het visserscafé van het muse-
um. Heemkring De Plate serveert je met plezier 
een kop koffie of een fris streekbiertje. De Plate 
verkoopt ook boeken en postkaarten uit eigen col-
lectie.

WATSON 3

locatie Stapelhuisstraat z/n (naast Hangaar 1)
wanneer 10.00 tot 18.00 uur (duur: half uur)

Reddingboot Watson 3 redde tussen 1948 en 
1980 heel wat mensenlevens. Na jaren van verval 
wil Restart vzw uit Oostende dit unieke schip weer 
vaarklaar maken. Neem mee deel aan het begin van 
dit nieuwe verhaal. Ontdek onder leiding van een van 
onze enthousiaste vrijwilligers alle leuke weetjes 
over dit stuk varend erfgoed op de grens van het 
Zandvoordse industriegebied.

MU.ZEE   

 
locatie Romestraat 11
wanneer 10.00 tot 17.30 uur

Joris Ghekiere – Reizen op papier 

wanneer van 10.00 tot 17.30 uur 
inschrijvingen rondleiding via muzee.be

Met ‘Joris Ghekiere – Reizen op papier’ brengt 
Mu.ZEE als eerst een tentoonstelling met een 
ruime selectie werken op papier van deze Belgische 
kunstenaar. Het is nauwelijks geweten dat Joris 
Ghekiere naast een uitgebreid schilderoeuvre ook 
een heel rijk corpus aan werken op papier naliet. 
Zorgvuldig bewaarde de kunstenaar honderden 
schetsen, collages, tekeningen en aquarellen in 
een ladekast in zijn atelier, van de vroege jaren ’80 
tot kort voor zijn overlijden in 2016. Meer dan 600 
werken, in verschillende formaten, vervaardigd 
aan de hand van uiteenlopende technieken en 
gecreëerd over een tijdspanne van meer dan 35 
jaar vormen een verrassende verzameling.

Naast doorlopend gratis toegang (zonder 
inschrijving) tot de tentoonstelling zijn er ook gratis 
rondleidingen om 10.00 en om 14.00 uur (duur 
1,5 uur). Voor die rondleidingen kun je inschrijven 
via www.muzee.be. 

Voor gezinnen is er ook een speelse affiche met 
doe & kijkopdrachten rond de tentoonstelling van 
Joris Ghekiere, gratis te verkrijgen aan het onthaal.

PRAKTISCHE 
INFO

> ATLANTIKWALL
wanneer 10:30 tot 18.00 uur 
reservatie niet verplicht wie wil kan vooraf 
een gratis ticket reserveren via tickets.
raversyde.be, uitgezonderd de bunkersafari 
(zie deelactiviteit)

Atlantikwall Raversyde laat je ontdekken 
hoe mensen tijdens de oorlogsjaren (over)
leefden met schrale middelen. Zowel 
voeding, recuperatiemateriaal, duurzaam en 
degelijk materiaal, als energievoorziening 
komen aan bod. Gidsen geven je graag 
deskundige uitleg in openlucht.

Vertelwandeling 
wanneer 14:00 – 16:15 (laatste toegang)

Tijdens de vertelwandeling ontmoet je 5 per-
sonages die je meer vertellen over die moeilij-
ke oorlogsjaren van WO II en hoe mensen, vaak 
op een ingenieuze manier wisten te overleven. 
Vooraf inschrijven is niet nodig. 

Gidsen geven een woordje uitleg 
wanneer 10:30 – 16:15 (laatste toegang)

Gidsen geven op vaste plaatsen een woordje 
uitleg over duurzaamheid. Over het (over)le-
ven met weinig middelen en het gebruik van 
duurzaam materiaal.

Workshops zaadbom en windmo-
len maken  
wanneer 10:30 – 16:15 (laatste toegang)

Speciaal voor kinderen zijn er leuke work-
shops. Zo kan je ter plaatse een ‘zaadbom’ 
maken. Zoek achteraf een stukje onge-
bruikte grond om hem te droppen. Zo maak je 
de wereld wat fleuriger. Verder ontdek je hoe 
ze vroeger en vandaag elektriciteit opwekken. 
Samen met een animator van vzw Horizon 
Educatief maak je een windmolen uit recupe-
ratiemateriaal. Je hoeft niet afzonderlijk in te 
schrijven voor de workshops!

Bunkersafari (fietstocht) 
wanneer 9:45 – 13:00 
reservatie verplicht Inschrijven via 
het formulier op www.raversyde.be/nl/
evenementen/open-monumentendag-
duurzaamheid | Gratis | Vertrek: 
Nieuwpoortstesteenweg 636 (aan radar) 

Ga je mee op bunkersafari-fietstocht?  Een 
gids leidt je langs verborgen natuurparel-
tjes, vertelt straffe verhalen uit het woelige 
verleden van het hinterland en passeert 
een aantal interessante bunkers zoals 
Steunpunt Seydlitz, Von Leeb of Bamburg. 
Nog nooit van gehoord? Geen nood, je 
ontdekt de bunkers tijdens de fietstocht. 
Onderweg geniet je van de natuurpracht. 
De gratis fietstocht is 22 km (2,5 à 3 uur).  
Meebrengen: fiets, mondmasker, dorstles-
ser en versnaperingen.

3D-simulatie | Rondleiding in 
Batterij Aachen in 1917

wanneer 10:30 – 16:15 (laatste toegang) 

Benieuwd hoe het WO I-bunkercomplex er 
in 1917 uitzag? Een gids leidt je rond in een 
3D-simulatie van het bunkercomplex. 

In samenwerking met: Tartes et Bastons, 
Kris De Decker, Horizon Educatief, De Lange 
Nelle en Bert Gunst.

locatie kerkplein, Zandvoordedorpstraat 44

(ONT)

HAAST

JE!

PROVINCIEDOMEIN ATLANTIKWALL RAVERSYDE

INFO OVER INSCHRIJVINGEN EN RESERVERINGEN 
UiTloket - Stadhuis Vindictivelaan 1, 8400 Oostende, T 059 25 81 41, uit@oostende.be

Foto’s op sociale media
Deel je graag je ervaringen op 

sociale media? Zet je foto’s dan 
online met de #omdoostende.

'Oeps!'

'Een b(l)oem voor jou!'

PARKEER-
STRESS 

VERMIJDEN? 
KOM MET DE FIETS OF HET OPENBAAR 

VERVOER!
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3  Streekproductenmarkt
    

locatie Zandvoordedorpstraat
wanneer doorlopend tussen 10.00 en 18.00 uur

Op de streekproductenmarkt is het gezellig 
kuieren langs de vele kraampjes, je ontmoet er 
de lokale ondernemers. Verwen je eens met een 
culinaire ontdekkingstocht langs buitengewone 
vleeswaren, lokale bieren, traditioneel geteelde 
groenten, nostalgische snoepjes en fruitige 
verrassingen. Wat zou je denken van een goed 
gevuld bord met het beste dat vakmensen uit 
onze regio te bieden hebben? Niet te versmaden!

4  Kamishibai, een Japanse 
verteltechniek

    
locatie t.h.v. Oud-Gemeentehuis, 
Zandvoordedorpstraat 50
wanneer 10.00 - 18.00, elk half uur (duur: +/- 20  
minuten)

Kamishibai maakt deel uit van een eeuwenoude 
Japanse verteltechniek, waarbij een verhaal 
verteld wordt door prenten in en uit een 
vertelkastje te schuiven. Duik even in een andere 
wereld tijdens de voorleessessies. Weet je dat 
voorlezen je taalontwikkeling stimuleert, je blik 
op de wereld verrijkt en je fantasie prikkelt. Deze 
activiteit is een heuse aanrader voor kinderen 
tot 6 jaar. Grootouders en ouders zijn natuurlijk 
ook van harte welkom. 

5  Blotevoetenpad
   

locatie Noriyuki Inouepad 
wanneer doorlopend tussen 10.00 en 18.00 uur

Prikkel al je zintuigen op het blotevoetenpad. 
Beleef ten volle de natuur en ervaar het gevoel van 
verschillende structuren wanneer je op avontuur 
gaat door mos, aarde, hout, stenen, water en gras. 
Het traject is soms aangenaam, soms prikkelend, 
soms koud, soms nat, soms warm, soms zacht. Het 
blotevoetenpad is voor jong en oud toegankelijk. 
Maak de avonturier in je wakker! 

6  Zing je blij
   

locatie grasplein achter OC ’t Kasteeltje, 
Kasteelstraat 22b - toonmoment naast terras 
van het OC
wanneer 11.00 uur en 15.00 uur, toonmoment 
om 16.30 uur (duur: 1 uur) 
reservatie verplicht via www.oostende.be/omd

Zingen stemt je gelukkig, zingen ontspant en 
maakt mensen blij. Wie zingt er niet eens onder 
de douche of in de wagen? Heb je zin om jouw 
zangtalent eens naar een hoger niveau te tillen? 
Of wil je eens proeven hoe het is om in een koor 
te zingen? Dat kan tijdens de zanginitiatie onder 
leiding van het koor Cantilene. Tijdens de work-
shop leer je twee onvergetelijke liedjes. 

Als afsluiter treedt je met het koor Cantile-
ne op tijdens het toonmoment om 16.30 uur 
naast het terras van OC ’t Kasteeltje.  

7   Sjorinitiatie

   
locatie langs de Keignaert, t.h.v. Hazenlaan
wanneer doorlopend tussen 10.00 en 18.00 
uur (duur: 1 uur)

Sjorren is de techniek waarmee jeugdverenigin-
gen bouwwerken met balken maken en heuse 
installaties op poten zetten. Tijdens Open Mo-
numentendag zijn alle handen welkom, want dan 
werken we aan een nieuwe uitkijktoren die je een 
prachtig zicht over de Keignaert zal bieden.

8   Initiatie tafeltennis

     
locatie TTC Zandvoorde, Boterbloemstraat 29
wanneer 10.00 uur tot 11.30 uur

Tijdens de jeugdtraining van TTC Zandvoorde 
zijn alle kinderen tussen 6 en 12 jaar welkom 
om kennis te maken met de tafeltennissport. 
Wie weet, schuilt er in jouw zoon of dochter wel 
een Olympische tafeltenniskampioen! Natuurlijk 
zijn ouders ook  welkom om hun kind aan te 
moedigen. De cafetaria is alvast geopend!

PLASSENDALE,  
EEN CHARMANT GRENSGEVAL

Een oud fort met een monumentale sluis, 
een ketserskot, een piepklein Spaans tolhuis 
en een historisch museumschip. Dit is 
misschien wel het meest onbekende hoekje 
van Zandvoorde/Oudenburg. Het historische 
en schilderachtige gehucht Plassendale, 
gelegen aan de gelijknamige sluis, bevindt 
zich op het kruispunt van het kanaal Brugge-
Oostende en Plassendale-Nieuwpoort. Het 
complex maakt deel uit van de meest oostelijk 
gelegen deelgemeente van Oostende en 
Oudenburg. Het oude bolwerk is een wereld op 
zich, boordevol te ontdekken erfgoed. 

Ben je toe aan een hap en een glas? In 
Plassendale zijn er genoeg leuke en hippe 
adresjes te ontdekken.

9   Rondvaart op kanaal 
Oostende-Brugge

   
locatie Vaartdijk Zuid, aanlegsteiger
wanneer 12.00 uur, 13.15 uur, 14.30 uur, 
15.45 uur
reservatie verplicht via www.oostende.be/
omd

Tijdens Open Monumentendag kan je samen 
met een gids op het kanaal Oostende-
Brugge een rondvaart maken. Je vaart van 
sluis tot sluis en terug, en tijdens de vaart 
krijg je duiding bij het industriële karakter 
van de wijk Zandvoorde en de historiek 
van het omringende polderlandschap. 
De geschiedenis van het Kanaal 
Oostende-Brugge reikt tot in 
de 13de eeuw en is daarmee 
één van de oudste kanalen van 
Vlaanderen. Meevaren is een 
heerlijk en leerrijke belevenis 
in het kwadraat.

10    Vlottentocht

  (+10 jaar en 100m kunnen zwemmen)

locatie Vaartdijk Zuid t.h.v. huisnummer 12, 
Oudenburg
wanneer 10.00 uur en 14.00 uur (duur: 2,5 
uur)
reservatie verplicht via www.oostende.be/omd

Heb je altijd al eens willen weten hoe je een 
vlot bouwt? Een professionele monitor van 
de teambuildingsorganisatie The Outsider 
Coast leert je de knepen van het vak! Eerst 
demonstreert hij de nodige knooptechnieken, 
daarna mag jezelf aan de slag. Als je klaar 
bent, vertrek je samen op vlottentocht. 

Onderweg wachten een aantal grappige, 
spannende en uitdagende opdrachten.  

Opgelet: deze activiteit neemt meer 
dan twee uur in beslag. Je neemt 

best kledij mee die nat mag 
worden. Er is omkleedruimte 

voorzien.

11   Touwparcours Keignaert

locatie Keignaert, platform t.h.v. Skeelerpiste , 
Egellaan 
wanneer doorlopend tussen 10.00 en 18.00 uur 
(duur: 1 uur)

De Keignaert is niet alleen een waterloop, maar 
ook een uniek natuurgebied aan de rand van 
het dorp. Beschik jij over de nodige portie lef en 
wil je dit prachtig gebied eens op een andere 
manier ontdekken? Laat je dan slingeren op het 
touwparcours en overtref jezelf!  

12   Ontdek het voedselbos 
voor een duurzame 
voedselproductie

locatie Stadsrandbos, aan einde van 
de Moerbeistraat en begin van Noriyuki 
Inouepad 
wanneer 10.00 uur en 14.00 uur  
(duur: 1,5 uur)
reservatie verplicht via  
www.oostende.be/omd

Vorige winter startte in het stadsrandbos 
de aanleg van het Oostendse voedselbos. 
Hier ontwikkelt zich een stuk bos waar in de 
toekomst het overgrote deel van planten, 
struiken en bomen natuurlijk voedsel zullen 
opleveren. Dat gebeurt in synergie met de 
natuur die er een belangrijke plaats krijgt en 
zelfs de basis vormt van heel het duurzame 
voedselproductiesysteem. Ga je graag 
mee op een ‘eetbare plantenwandeling’ in 
het stadsrandbos? Een ervaren herborist 
van Buitengoed vzw neemt je mee door 
dit uniek stukje landschap. Na afloop is er 
heel wat lekkers te verorberen uit de wilde 
natuur.  

13   Doe-activiteiten 
Duvelstorre

 
locatie Noriyuki Inouepad, tussen 
Kasteelstraat en Karperstraat
wanneer doorlopend tussen 10.00 en 
18.00 uur (duur: 30 minuten à 1 uur )

Bezoek met het hele gezin de 
kinderboerderij. Dompel je onder in de 
geschiedenis van de Duvelstorre met 
creatieve en leuke workshops. Klim 
terug in de tijd naar het leven tijdens 
het beleg van Oostende (periode 
1601-1604). Je kan op deze plek naar 
hartenlust boogschieten, speerwerpen 
en een parcours volgen door het 
“kasteel”. Bijna te leuk om waar te zijn. 
Kom maar langs.

14   Radio OMD en live optredens

     
locatie kerkplein in de Zandvoordedorpstraat
wanneer doorlopend tussen 10.00 en 18.00 uur

Ook tijdens deze uitgave van OMD maken we live radio en laten we alle luisterenaars 
meegenieten van Open Monumentendag 2022. Radio Be One en radio Noordzee slaan de 
handen in elkaar en maken een dag lang radio met één centraal thema: Zandvoorde! Kom 
tussen de activiteiten door meegenieten van (live) muziek, interviews met prominente 
en minder bekende Zandvoordenaars en wees op de hoogte van de laatste Zandvoordse 
nieuwtjes met Erik Naert, het Zandvoords weerbericht en dorpsbulletin. Ook muzikaal 
Zandvoorde krijgt in de ether een forum. Zowel live als via FM worden optredens van lokale 
vedetten gestreamd. Deze uitzending met optredens is te beluisteren bij Radio Be One 
(107.4 FM) en Radio Noordzee (105 FM)’

15    Zandvoorde van vroeger
       

locatie t.h.v. Oud-Gemeentehuis, Zandvoordedorpstraat 50
wanneer doorlopend tussen 10.00 en 18.00 uur (duur: 30 minuten à 1 uur)

Neem een vlucht in de tijd. Via een greenscreen maak je deel uit van typische Zandvoordse 
taferelen: een toertje met de slee op de bevroren Keignaert, een wandeling op een grintweg 
in de jaren stilletjes, een rustmoment bij de molen van Decloedt, drummen dat de pannnen 
van het dak vliegen met de band The Red Rhytmers… Misschien zie je wel de ijskar van 
Solange Deschacht, of wie weet sta je oog in oog met de Keignaertduivel?  

Kom zeker langs om je te laten vereeuwigen tijdens Open Monumentendag. De medewerkers 
van het filiaal Zandvoorde van de bib zorgen alvast voor een leuk aandenken.

16    Museumschip Tordino

   
locatie Plassendale 1, Oudenburg
wanneer doorlopend 10.00 tot 18.00 uur
reservatie verplicht via www.oostende.
be/omd

Op Museumschip Tordino, een sleep-
schip uit 1922, vertelt je alles over zijn 
geschiedenis en het verleden van de 
binnenvaart. In het vrachtruim opent 
zich een andere wereld. Naast foto’s, 
maquettes en objecten loop je binnen 
in een authentieke schipperswoning uit 
de jaren ’20 en kom je zelfs in een stuur-
hut waar je je even schipper waant. Ze-
ker opmerkelijk is de ruime bibliotheek. 19    Plassendale digitaal

  
locatie Vaartdijk Zuid 12, Oudenburg
wanneer doorlopend: 10.00 tot 18.00 uur 
(duur: 1 uur)

Tijdens Open Monumentendag ontdek 
je met een app spelenderwijs en met 
zoek- en doe-opdrachten het hele 
sluizencomplex en omgeving, van het 
historische fort tot de bloeitijd van de 
binnenscheepvaart. Legendarische 
sluismeesters als Alexander Strumane 
en Constantinus Devisscher zijn je 
gidsen. Het Museumschip Tordino en 
’t Spaans Tolhuis zijn tijdens je digitaal 
bezoek doorlopend te bezoeken.

18    Pop-up expo 
Plassendale

  
locatie Plassendale 17, 
Oudenburg
wanneer doorlopend: 10.00 
tot 18.00 uur

Expo aan het ‘bos’ van Plas-
sendale met historische foto’s 
van de sluizen en het boerenle-
ven rond het sluizencomplex. 
Bij het ‘bos’ zijn fijne versnape-
ringen te verkrijgen.

2  Spelen langs het Groen Lint

 
locatie  grasplein achter OC ’t Kasteeltje, 
Kasteelstraat 22b
wanneer doorlopend tussen 10.00 en 18.00 uur

Het polderdorp Zandvoorde bevindt zich in een 
groene oase van rust. Aan de rand van het dorp 
ligt een prachtig recreatiegebied dat overgaat 
in natuurgebied De Zwaanhoek. Tijdens Open 
Monumentendag kan je er samen met het 
hele gezin, vrienden en familie vertoeven 
en proeven van traditionele  volksspelen of 
enkele uitdagingen uit de  ‘Highland Games’ 
uitproberen. Let the games begin!  

>  Highland games

De Highland Games zijn een 19de-eeuwse 
voortzetting van traditionele clanspelen uit 
de Schotse hooglanden, ze vergen kracht en 
uithoudingsvermogen. Test jouw spierbundels, 
kom paal- of steenwerpen, kogelslingeren, 
touwtrekken en kroon je tot keizer van de 
Zandvoordse spelen.   

> Boogschieten en bijlwerpen

Schuilt er in jou een Willem Tell? Heb je een 
arendsoog of ben je eerder van het Viking 
type? Je komt het te weten tijdens de initiatie 
boogschieten en bijlwerpen.

> Volksspelen

Wat is er leuker dan met de hele familie samen 
buiten spelletjes spelen en je zot amuseren? 
Daag ze uit met een je trou madame, kikkerspel, 
bollo smitto, hoefijzerwerpen of probeer eens 
iets nieuws. Plezier verzekerd!

1    Knallen en vlammen met 
Technopolis’ Science Jukebox

   
locatie  OC ’t Kasteeltje, Kasteelstraat 22b
wanneer 11.00 uur, 13.00 uur en 14.30 uur
(duur: 45 minuten)  
reservatie verplicht via www.oostende.be/omd

Tijdens de  ‘Science Jukebox’ van Technopolis 
schudt de edutainer met even groot gemak 
wetenschappelijke experimenten uit zijn mouw 
als een jukebox platen afspeelt. Deelnemers 
vragen om specifieke experimenten, de 
edutainer voert ze uit.  Zet je schrap voor een 
betoverende symfonie van rook, vlammen en 
knallen! 

DROPPING 
locatie  OC ’t Kasteeltje, Kasteelstraat 22b
wanneer zaterdag 10 september,  
19.00 uur
reservatie verplicht via www.oostende.
be/omd
vanaf 16 jaar (mee in een groep met 
minstens één volwassene)

Ben jij een echt durver? Heb je zin in 
een pittige uitdaging met  vrienden of 
familieleden? Laat je dan droppen en 
leer Zandvoorde op een spannende 
manier kennen terwijl je sluipend 
en geblinddoekt je weg zoekt naar 
een geheime bestemming. Plezier 
verzekerd en een belevenis om nooit 
meer te vergeten. 

Inschrijven doe je per groep van vier 
deelnemers. Er zijn vijftien groepen 
toegelaten, dus wees er snel bij!

OOSTENDEDAGEN 

 
> Quizen in OC ‘t Kasteeltje 

Draai aan het rad, neem deel aan onze quiz 
en ontdek interessante wist-je-datjes over 
OC ’t Kasteeltje. Misschien sleep je wel een 
leuke prijs in de wacht. Heb je interesse 
om mee te bouwen aan de werking van 
ons ontmoetingscentrum? Aarzel niet en 
deel je creatief voorstel met één van onze 
medewerkers. 

> Kokedama, kleien en kapsels

Maak kennis met het project ‘groen geluk’ 
van het OC. Al gehoord van kokedama? Laat 
je verrassen door deze verpottechniek 
overgewaaid uit Japan. Voor de kleintjes is 
er klei en zijn er andere natuurlijke materialen 
om een creatieve egel mee te maken. Ben je 
toe aan een nieuwe look? Probeer eens een 
zot kapsel met takken, bladeren en andere 
elementen uit de natuur. Nog zo leuk! De hele 
dag streamt ook in ontmoetingscentrum ‘t 
Kasteeltje ‘Radio Open Monumentendag'.

> Zwoantje proeven

De bar van ’t Kasteeltje is doorlopend 
open met onder meer het Zandvoords bier 
‘Zwoantje’. Aan de foodtrucks is allerhande 
lekkers te koop.

Meer info over Oostendedagen: 
www.oostende.be/oostendedagen

BELEEF

ZANDVOORDE 

Ook in 2022 wordt Open Monumentendag 
een klapper van formaat. We focussen 
ons voor een tweede keer op een wijk in 
onze stad. We trekken er in Zandvoorde 
op uit op zoek naar natuur, cultuur en 
landschap. Deze wijk is dé uitgelezen plek 
waar tastbare thema’s als industrieel 
erfgoed, historische hoeves en een 
stukje sociaal leven die dag opveren. We 
kiezen voor een herleven en beleven van 
het polderdorp met zijn omtrekkend groen 
waarin tal van parels liggen verscholen.

Wil je eens met je familie of vrienden een 
volksspel spelen? Of blootvoets stenen, 
boomsnippers, gras, modder, zand, keien 
en schelpen (ai!) trotseren langs het 
blotevoetenpad? Nog zo leuk! Valt het 
proeven van authentieke streekproducten 
jou meer in de smaak? Het Oostendse 
polderdorp en omgeving staan op 11 
september bol van de activiteiten. Wil je op 
ontdekkingstocht, dan bieden wij jou een 
heerlijke waaier van bezienswaardigheden 
in de groene omgeving van Zandvoorde. 
Neem nu Plassendale, op de grens van 
Oostende en Oudenburg. Ontdek er het 
museumschip Tordino en beleef het 
verleden van de binnenvaart. Misschien 

heb je meer oog voor het  ‘t Spaans Tolhuis 
uit de 17de eeuw aan het kanaal Brugge-
Oostende? Is je cultuurhonger nog niet 
gestild? Verdrink je in de beelden van de 
lopende fototentoonstelling of bezoek 
de werken van het schilderscollectief in 
het historische wijkcentrum 't Kasteel 
van Zandvoorde. Ook de heemkundige 
kring Santforde zet die dag zijn deuren 
wagenwijd open. Zin om Zandvoorde nog 
beter uit te diepen? Wandel mee met onze 
ervaren gidsen. Je leest het, Zandvoorde 
is tijdens OMD er voor iedereen. Natuurlijk 
zijn er ook nog de ‘klassiekers’ in onze 
stad. In Mu.ZEE bijvoorbeeld, waar je 
meereist met Joris Ghekiere (1955-
2016) door een overrompelend universum 
van collages, tekeningen, schetsen en 
aquarellen. Een reis die beklijft en je zeker 
niet mag missen. Voorts kan je nog als 
geduldige luisteraar mee op wandel of je 
vergapen aan de heerlijke foto-opnames 
van Maurice Anthony in de Venetiaanse 
Gaanderijen. Twee iconen van onze stad. 

Lees deze folder en reserveer tijdig je 
activiteit. 

Zandvoorde wij komen!

 voor de 
nacht-
raven

HOTSPOT VAN EEN AANSTEKELIJK PROGRAMMA

VOOR IEDEREEN

GEKKE FIETSEN EN GOCARTS 

 
locatie parking in de Boterbloemstraat
wanneer doorlopend tussen 10.00 en 
18.00 uur

Het grondgebied van Zandvoorde 
is groot, zeer groot. Wil je op eigen 
tempo op een leuke manier Zandvoorde 
ontdekken? Of vliegensvlug van activiteit 
naar activiteit snellen? Dan ontlenen we 
je graag een bijzondere fiets of gocart!
Het ontlenen van een gekke fiets 
of gocart is gratis, op basis van 
beschikbaarheid. Als waarborgt wordt 
(een kopie) van je identiteitskaart 
gevraagd.

17    ’t Spaans Tolhuis

   
locatie Vaartdijk Zuid 12, Oudenburg
wanneer doorlopend 10.00 tot 18.00 uur

't Spaans Tolhuis is het laatste gebouw 
van het 17de-eeuwse Spaans fort dat 
ooit de sluis bewaakte. Binnen werden 
onlangs graffiti teruggevonden van 
soldaten die in 1706 het fort bezet 
hielden. Momenteel wordt het als 
beschermd monument gerestaureerd 
en is het een wandel- fiets- en vaarstop 
met groot tuinterras. Je kunt ’t Spaans 
Tolhuis vrij bezoeken. Volg de wegwijzers. 

'Het is me hier 
te warm...!'

'Vlotte tocht!'
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