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grootse plannen voor 

bezoekerscentrum 

molsbroek

Bezoekerscentrum Molsbroek in Lokeren vormt
samen met bezoekerscentrum Donkmeer de spil
van de werking van vzw Durme. De tentoonstel-
lingsruimte, het terras en de omliggende natuur-
tuin aan het prachtige moeras trekken jaarlijks
duizenden bezoekers. 

Maar het is aan vernieuwing toe. We plannen de
komende 2 jaar dan ook een volledige make-over
van zowel de buiten- als de binnenruimte.
Het bezoekerscentrum Molsbroek werd in 1984
gebouwd door de stad Lokeren, met 100% finan-
ciering via subsidies, de Koning Boudewijnstichting
en vzw Durme. Het volledige verhaal kan je lezen
op p. 235 tot 250 in het boek 'Het Molsbroek, pa-
radijselijk voor mens en natuur'. 

Architect Walter Slock en landschapsarchitect
Geert Van der Linden van de toenmalige Rijks-
dienst voor Monumenten en Landschapszorg, ont-
wierpen gratis het gebouw en de inrichting van de
omgeving. Het was vanaf de start een toonaange-
vende plek en heel wat bezoekers en collega's uit
de sector kwamen langs om zich te verwonderen
en inspiratie op te doen. 

Maar ook hier blijft de tijd niet stilstaan. De noden
van onze bezoekers veranderden doorheen de
jaren, de tentoonstellingselementen kunnen
een opknapbeurt gebruiken en de buiten-
ruimte laat heel wat kansen onbenut. Daar
gaan we iets aan doen. Achter de schermen gin-
gen we de voorbije maanden aan de slag om onze
vraag scherp te stellen, partners te zoeken en fi-
nancieringsplannen uit te werken.

samen sterk

Momenteel werken we hard (achter de schermen)
om het project op de rails te krijgen. We steken de
koppen samen met heel wat partners zoals Stad
Lokeren, Regionaal Landschap Schelde Durme,
Odisee Hogeschool, WWF Vlaanderen en Streek-
fonds Oost-Vlaanderen. 

Denk je dat ook jij (met jouw expertise, jouw be-
drijf of jouw vernieuwende ideeën) een bijdrage
kan leveren aan ons project?
Laat dan zeker iets weten aan sarah.geers@vzw-
durme.be.
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