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V erschillende plaatsen in de gemeente zullen 
tijdens het weekend gratis toegankelijk zijn. 
Voor alle bezoeken, zowel gratis als met gids, 

moet vooraf worden geregistreerd via de website die 
bij de beschrijving is vermeld.

Opgelet! Zondag 19 september is ook een autoloze 
zondag, plan dus zeker uw verplaatsingen zonder 
auto.

Open Monumentendagen 2021
HET PROGRAMMA 
IN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Dit jaar vinden de Open Monumentendagen in het Brusselse Gewest plaats op 18 en 19 september 
en het thema is: meeting points.
Aan het einde van deze crisis hebben we grote behoefte aan gezelligheid. Sinds mensenheugenis 
heeft deze basisbehoefte aan uitwisseling de architectuur van onze huizen en openbare ruimten 
bepaald.

Het gemeentehuis, gebouwd in het hart van Sint-
Lambrechts-Woluwe, is een onmisbare ontmoetings-
plaats voor alle inwoners. Het gebouw, ontworpen 
door Joseph Diongre en sinds 1939 in gebruik, is in 
modernistische stijl opgetrokken uit een combinatie 
van klein graniet en gele bakstenen van Boom. Het 
heeft een veelhoekige klokkentoren van 30 m hoog. 

Het Gemeentehuis
Enkel rondleidingen
• zaterdag om 10u (tweetalig), 12u, 14u en 16u (Frans) 
• zondag om 10u , 12u, 14u en 16u (Frans) 
Trefpunt: Paul Hymanslaan, 2, voor de hoofdingang van het 
gemeentehuis.
Inschrijven via www.openmonumentendagen.brussels.
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De Van Helmonttoren, die de campus Louvain en 
Woluwe domineert, herbergt een museum gewijd 
aan farmacie en geneeskunde. Het is ontstaan uit de 
collectie die apotheker Albert Couvreur (1887-1955) 
naliet aan de Université catholique de Louvain. Het 
museum is ingericht met meubels uit de apotheek 
van Albert Couvreur. De apothekersbalie en het don-
kere eikenhouten apothekersrek uit het midden van 
de 18de eeuw herbergen de collectie apothekerspot-
ten en aardewerk van verschillende herkomst, van 
Sicilië tot Delft, waarbij elke streek zijn eigen esthe-
tiek heeft ontwikkeld. De collectie omvat ook een 

breed scala van gebruiksvoorwerpen en apparaten 
die zowel bij de bereiding als bij de toediening van 
geneesmiddelen worden gebruikt. Tenslotte zijn er 
farmacopees en medische encyclopedieën, waaron-
der het Cruydt-boeck van Dodonée, gepubliceerd in 
1644, naast elkaar te vinden in een bibliotheek van 
meer dan 750 werken die tussen de 16de en de 19de 
eeuw zijn gepubliceerd. Bezoekers en leden van de 
universitaire gemeenschap kunnen zich zo onder-
dompelen in dit unieke universum binnen de facul-
teit zelf.

Farmaceutisch museum 
Albert Couvreur
Rondleidingen
• zaterdag om 11u, 13u30u, 15u30 (tweetalig) en 16u30 en 

zondag om 13u30, 15u00 en 16u30 (Frans).
Vrije bezoeken: 
• zaterdag van 11u tot 17u
• zondag van 13u tot 18u
Trefpunt: Van Helmontgebouw, campus Louvain-en-Woluwe.
Inschrijven via www.openmonumentendagen.brussels.

De binnenruimte is ingericht rond de toegangshal, 
in een gezellige en monumentale sfeer, een ontmoe-
tingsplaats bij uitstek. Zodra u het gebouw binnen-
komt, hebt u een algemeen zicht op de loketten en de 
bovenverdieping van het gebouw, dankzij de door-
gang die de rotonde omringt, en alles wordt natuur-

lijk verlicht door de opengewerkte koepel. Sommige 
kamers hebben parketvloeren en lambrisering, de 
trappenhuizen zijn versierd met marmer. In over-
eenstemming met zijn functies ontvangt de plaats 
dagelijks een aantal burgers die documenten en 
informatie komen halen.
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In Sint-Lambrechts-Woluwe heeft de vreemde cam-
pus van de faculteit Geneeskunde van de UCL nieuw-
komers meer dan eens verbaasd. Een campus is een 
plaats waar elke dag levensveranderende ontmoetin-
gen plaatsvinden. Tijdens dit bezoek ontdekken we 
samen de filosofie die de universiteit in haar nieuwe 
complex wilde inbrengen. Een plaats met een hoge 
erfgoedwaarde, gedeeltelijk beschermd sinds 2020.
De wandeling brengt de bezoekers naar het 
Farmaceutisch museum Albert Couvreur.

Deze rondleiding zal de architectuur van 
het Wolubilis complex belichten. Deze laat-
ste werd enerzijds bekroond voor de kwa-
liteit van zijn architectuur, maar ook voor 
zijn vermogen om verschillende functies 
(cultureel centrum, winkels, woningen) 
rond een voetgangersas te mengen. Een 
echte ontmoetingsplaats zoals wij het graag 
hebben! 

Geleide wandelingen

Rond Wolubilis
Bezoekuren
• zaterdag om 16u (tweetalig)
•  zondag om 11u en 13u30 (Frans) 
Duur : 1h30.
Trefpunt: op het kruispunt van de Paul-Henri Spaak Promenade 
en de Lola Bobescostraat.
Inschrijven via www.journeesdupatrimoine.brussels

Geleide wandelingen

De UCL-campus
Bezoekuren: 
•  zaterdag om 11u (Frans) en 13u30 (tweetalig)
• zondag om 16u (Frans)
Duur : 1h30.
Trefpunt: boven het metrostation Alma, voor het café “Ad Hoc”.
Inschrijven via www.journeesdupatrimoine.brussels
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De verschillende pleinen die vandaag in de gemeente bestaan, zijn ontstaan als 
gevolg van de stedelijke ontwikkeling van de verschillende dorpskernen vanaf de 
jaren 1900. Zo is het Sint-Lambertusplein een emblematische ontmoetingsplaats van 
de gemeente. Het ligt net onder het Heilig-Hartplein, het oude dorpsplein, en zijn ont-
staansgeschiedenis is verrassend.
Het plein, dat aanvankelijk een restruimte was ten gevolge van de aanleg van het 
eindpunt van tramlijn 28 in 1925, werd pas echt een plein in 1952 toen de Vootstraat 
werd verbreed en het kruispunt met de Sint-Lambertusstraat werd aangelegd. Vanaf 
dat moment werd het een plaats van leven en werd het toneel van talrijke evenemen-
ten, waaronder de Romeinse feesten, emblematisch voor onze stad, die er tot 2008 
plaatsvonden. Het plein werd in 2016 volledig heringericht om het een meer voetgan-
gers- en vriendelijk karakter te geven.❙

➤ Sienst Duurzame ontwikkeling, planning en 
vooruitzichten – afdeling bevordering van het 
erfgoed - 02.761.27.78 
patrimoine-tourisme@woluwe1200.be

➤	Reserveringen voor alle rondleidingen en geleide 
wandelingen: www.journeesdupatrimoine.
brussels.

Om het programma te 
vervolledigen worden in Sint-
Lambrechts-Woluwe ook 
andere activiteiten en bezoeken 

georganiseerd door het Brusselse Gewest en 
verschillende verenigingen. Ga naar de website 
www.openmonumentendagen.brussels om het 
laatste nieuws te vinden over de organisatie van 
bezoeken en activiteiten en om op de hoogte 
te blijven van de instructies in verband met de 
huidige gezondheidssituatie.

Activiteit

Sint-Lambertusplein, 
het nieuwe dorpsplein
Op het plein wordt een kleine overzichtstentoonstelling 
gehouden van fotografi sche documenten die het 
Gemeentecentrum Op Weule heeft verzameld in het kader van 
haar Cafés conservés. Op zondag zijn er tussen 11.00 en 17.00 
uur diverse activiteiten voor kinderen en borrelkraampjes.
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