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Erfgoedactie

Lierde-dag
Langs trage wegen te voet naar Hemelveerdegem en de
kartuizersite in Sint-Martens-Lierde, waar de leerlingen
elkaar gidsen en opdrachten geven.

Erfgoed

- Sint-Jansplein in Hemelveerdegem: beschermde
dorpskern met een dries, een oude kerkwegel tussen een
dubbele beukenrij, een vredesboom, oude huizen en
natuurlijk de Sint-Janskerk met het Sint-Jansretabel.
- Kartuizerpriorij in Sint-Martens-Lierde: voormalig klooster
waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 14de eeuw.
De monumentale schuur dateert van de 17de eeuw. De
andere gebouwen, waaronder ook de kerk, zijn 18deeeuws.

Zo is het verlopen

Basisschool De Kei stelde het project voor aan de kinderen,
hun ouders en grootouders op een vrijdagnamiddag. Op dat
moment ontdekten ze met leuke oefeningen uit de syllabus,
de brede waaier aan onroerend erfgoed die in Lierde te
ontdekken is. Het ‘Spelleke van Lierde’ legde met een
poppenspel in het plaatselijke dialect uit wat het plan was:
een heuse Lierde-dag organiseren waarbij de kinderen zelf
als gids zouden optreden voor elkaar.
Op een druilerige, koude lentedag trok de ene klas naar
de kartuizersite en de andere naar Hemelveerdegem. Daar
werden ze door een aantal deskundigen opgewacht en leerden
ze heel veel over het erfgoed door waar te nemen met al hun
zintuigen, vragen te stellen, oude kaarten met luchtfoto’s te
vergelijken en allerlei opdrachten uit te voeren. De kinderen
werkten met deze informatie verder om op de grote Lierde-dag
de andere klas te gidsen en oefeningen te laten maken. Er werd
een doorschuifsysteem bedacht om in kleine groepjes te kunnen
werken.
Op de Lierde-dag (6-6-2019) maakten de twee klassen
samen een fikse wandeling langs trage wegen,
uitgestippeld door een plaatselijke erfgoeddeskundige.
Doordat de kinderen zelf uitleg moesten geven aan hun
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vriendjes en hen hielpen bij het kijken, luisteren en proeven,
voelden ze zich heel erg betrokken bij het erfgoed. Wedden dat
ze ook hun familie eens op sleeptouw zullen nemen langs het
eigen erfgoed?
Als kers op de taart kwam de regionale televisie ter plaatse
om de kinderen te interviewen over hun project. Om al het
opzoekingswerk en de voorbereidingen ook te delen met
andere geïnteresseerden, werden de opdrachten van de
kinderen in samenwerking met de plaatselijke bibliotheek
verwerkt tot een zomerzoektocht. Vanaf juli t.e.m. eind
september konden kinderen met hun ouders of grootouders
daaraan deelnemen en zo op een originele manier de
kartuizerpriorij in Sint-Martens-Lierde verkennen.

Zo groeide het idee

De juffen van de twee vierde leerjaren kozen ervoor
om samen te werken en één project te realiseren. De
introductie van het project door het ter plaatse alom
bekende ‘Spelleke van Lierde’ in aanwezigheid van ouders
en grootouders, was een voltreffer. De toon was gezet en
het enthousiasme kon niet meer stuk. Gaandeweg vonden
de leerkrachten het belangrijk om maximaal gebruik te
maken van de expertise van de erfgoeddeskundigen die ze
op de startdag en de verschillende sessies hadden leren
kennen. Ze contacteerden ze zo goed als allemaal met een
specifieke vraag of opdracht of vroegen hen om op de Lierdedag een groepje leerlingen te begeleiden. Op die manier
werd het project ook echt gedragen door zowel leerkrachten
als plaatselijke en provinciale deskundigen.

Achteraf bekeken

De kinderen kijken voortaan met andere ogen naar hun
onmiddellijke omgeving. Al bij de voorbereidingen bleken
ze echt geboeid te zijn, al waren sommigen duidelijk beter
mee met het verhaal dan anderen. De deskundigen traden
hier en daar als souffleur op, zodat de kinderen op hen
konden terugvallen als het hen even niet meer zo duidelijk
was.

En nu?

De leerkrachten overwegen om een volgend schooljaar
een gelijkaardig traject uit te tekenen, maar dan met ander
onroerend erfgoed of landschap in Lierde als thema.
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start van het erfgoedproject met de (groot)ouders
monumentenwachter Philippe leidt jonge gidsen op
berekenen van de leeftijd van de vredesboom
waarnemen met de zintuigen
details waarnemen in de kartuizerkerk
de kinderen zijn nu de deskundigen
de dries verkennen op kaart

Klassen

Basisschool De Kei, twee vierde leerjaren van
juffen Els Cougé en Ingrid Michiels

Begeleidend team van erfgoed- en landschapsexperten

Luc Bauters, Martine Pieteraerens · Provincie Oost-Vlaanderen
Philippe Decavel · Monumentenwacht Oost-Vlaanderen
Lien Urmel · Erfgoed Vlaamse Ardennen – EVA
Anne Hollevoet · Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
Myriam De Clercq, Lieve Henau, Els Bourdeaud’hui · gemeentebestuur
Lierde
Paul Loman · kerkbestuur Lierde
Piet Decalf · bewoner Kartuizersite
Marc Maroye · Geschied- en heemkundige kring Triverius

Coaching

Els Otte, Leen Vandaele · Provincie Oost-Vlaanderen
Chris Ferket · Mooss vzw

