PERSBERICHT ZONDAG 29 MEI 2016

Vzw De Zilverreiger redt Bornems erfgoed

Op zondag 29 mei 2016 heeft Vlechtmuseum ‘De
Zilverreiger’ het laatste binnendijkse wijmenveld van Weert
ingehuldigd. Door dit veld te herstellen, wil De Zilverreiger
het roemrijke verleden van Bornem tastbaar houden.
Roemrijk, want tot de jaren 90 moest je in Bornem zijn voor
kwalitatief gevlochten manden.
De producten die Klein-Brabantse mandenmakers vlochten waren
zo gegeerd, dat de bestellingen van over de landsgrenzen heen
binnenstroomden. De mandenmakerij redde de Klein-Brabantse
boeren toen ze niet meer van de vlasteelt konden leven. De teelt
van wijmen (eenjarige twijgen van wilgen) als grondstof voor het
vlechtwerk was arbeidsintensief en zette hele dorpen, jong en oud,
aan het werk.
De laatste
Hoewel Bornem op een bepaald moment wel 400 hectare aan
wijmenvelden telde, is daar vandaag niets meer van te merken.
Behalve dan in de Beerdonkstraat in Branst. Daar ligt het allerlaat
ste wijmenveld van Weert. Het kreeg de naam ‘Iene Miene Mutte’,
wat ‘in mijn mand’ betekent. “Dit veld was het enige dat nog gered
kon worden. Alle andere zijn hopeloos verloren. Of ze zijn volledig
overwoekerd, of de planten werden verwijderd of kapot gereden”,
vertelt Luc De Wachter van Vlechtmuseum ‘De Zilverreiger’.
Bijzonder erfgoed
“Via het quick-win-project Scheldehelden 2014-2015 verzamelden
we de middelen om het herstel te realiseren”, vertelt Luc De
Wachter. “Daarbij konden we op veel partners rekenen: 
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Regionaal Landschap Schelde-Durme, de provincie Antwerpen,
de gemeente Bornem, het Agentschap voor Natuur en Bos, de
Vlaamse Landmaatschappij, Natuurpunt Klein-Brabant, Scouting
Bornem, Chiro Branst, de Heemkundige Kring Klein-Brabant, Jos
Winckelmans, vrijwilligers van vzw De Zilverreiger en de familie
Smet. Een mooi bewijs dat velen dit bijzonder stukje natuurlijk
erfgoed genegen zijn.”
Arbeidsintensief
De Zilverreiger zal vanaf nu met groepen naar het wijmenveld
trekken en ter plaatse uitleg geven over de aanleg van wijmen
velden, het kappen van wijmen en het verdere verwerkingsproces.
Want vooraleer wijmen gebruiksklaar zijn voor mandenmakers,
moet er een hele weg worden afgelegd. Wie interesse heeft in
gekapte wijmen van dit veld of zin heeft om het wijmenveld
mee te onderhouden, kan trouwens contact opnemen met De
Zilverreiger vzw via info@zilverreiger.be of 03 889 06 03.
Nieuwe kans
Heb je de inhuldiging gemist, dan krijg je op zondag 19 juni
2016 een nieuwe kans. Om 13.30 uur start in Vlechtmuseum ‘De
Zilverreiger’, Scheldestraat 18 in 2880 Weert (Bornem), een gratis
gegidste fietstocht. Die gaat langs de eerste lus van de gekende
‘Slijkneusfietsroute’ en passeert aan wijmenveld ‘Iene Miene
Mutte’. Deelnemen is gratis. Wie dat wil, kan ter plaatse een fiets
huren voor 8 euro (halve dag). De brochure ‘De Slijkneusfietsroute’
kan je bestellen via www.dezilverreiger.be, info@zilverreiger.be of
03 889 06 03 en kost 2,50 euro plus verzendingkosten. 
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