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BEZOEK DE ARCHEOLOGISCHE OPGRAVINGEN IN VROENHOVEN EN DE 
OUDE WINNING IN HERDEREN 

Op 14 september vindt voor de 26ste keer de Open Monumentendag plaats. 
Ook in Riemst kan je een stukje geschiedenis en erfgoed van dichtbij 
ontdekken. Blikvangers zijn de mooie vierkantshoeve De Oude Winning in 
Herderen en de archeologische opgravingen in Vroenhoven. 

Heel wat vierkantshoeves in Riemst hebben doorheen de jaren een nieuwe bestemming 
gekregen, nu het landbouwleven langzaam stilvalt. Zo is de Oude Winning in de 
Maastrichterstraat in Herderen omgevormd tot een hoeve met vakantiewoningen en een Bed 
& Breakfast. Tijdens de Open Monumentendag kun je de hoeve vrij bezoeken tussen 13u. 
en 18u. Wegens de organisatie van wielerwedstrijden is de Oude Winning moeilijk 
bereikbaar met de auto.  Je kan best de auto wel vlakbij parkeren aan de Vavantas en van 
daaruit te voet naar de Maastrichterstraat wandelen.  

Mathieu Eycken, schepen van Archeologie, Monumenten en Landschappen: "Wie graag de 
benen strekt, kan om 14u ook mee op wandeling vertrekken aan de Oude Winning. Een 
gids neemt je dan mee door Herderen, waar er bij verschillende erfgoedsites wordt stil 
gestaan. Zo bezoeken we het Museum van de Dynastie, de Sint-Janskerk, de goed 
bewaarde tumulus 'Gentombe' en enkele imposante vierkanthoeves. Je kan ook op eigen 
tempo de wandeling maken en  in de Oude Winning gratis een brochure vragen." 

Tijdens deze Open Monumentendag kan je ook een kijkje gaan nemen in de Bloesemstraat 
in Vroenhoven. Daar zijn op dit moment archeologische opgravingen bezig en werden er de 
afgelopen weken ook al heel wat voorwerpen uit de ijzertijd en uit de Tweede Wereldoorlog 
gevonden. Je kan er tussen 10u en 16ueen korte rondleiding volgen en zien wat de bodem 
in Vroenhoven prijs geeft over zijn rijke (oorlogs)verleden. Wie ter plaatse de enquête van 
Zolad+ invult, maakt ook nog kans op een leuke prijs! 

-Einde persbericht-  

 

 

Voor meer informatie: 

 

Mathieu Eycken, schepen van Archeologie, Monumenten en Landschappen, gsm 0479 44 22 86, 

mathieu.eycken@riemst.be 

 

    


