
 

 

Art Center Hugo Voeten 
Abdij Tongerlo 
Da Vincimuseum 
 

Zaterdag 7 december 
 
De Collectie Hugo Voeten bevindt zich in het Art Center in He-
rentals en de Beeldentuin in Geel.  Het zijn stuk voor stuk unieke 
omgevingen voor unieke kunst! 
Op 18 april 2012 opende het Art Center Hugo Voeten zijn deuren. 
Met respect voor de originele architectuur werd een oude graan-
fabriek aan de oever van het Kempisch Kanaal in Herentals om-
gebouwd tot een kunst- en tentoonstellingsruimte van negen ni-
veaus waarin verzamelaar Hugo Voeten (1940-2017) een deel 
van zijn verzameling onderbracht. 
Een bezoek aan het Art Center is niet alleen een artistieke bele-
venis, maar ook het gebouw zelf zorgt voor een onvergetelijke 
ervaring. U ontdekt er een verrassende collectie en boeiende 
wisselende tentoonstellingen. 
 
Het gebouw  
In de jaren 1950, aan de oever van het Kempisch Kanaal, werd 
de 'Graanfabriek Deckx' opgericht. De fabriek verwerkte graan tot 
dierenvoeding en na een tijd raakte ze bekend als de 'Herentalse 
Bloemmolens'. De activiteiten stopten in de jaren 1970 en het 
gebouw stond leeg voor meer dan dertig jaar.  
Hugo Voeten verwierf het gebouw in 2006; architecten Wouter 
Bastijns (www.swyzenbastijns.be) en Barent 
Bulcke (www.bbsc.be) zorgden voor het ontwerp en begonnen de 
renovatie in 2009 met respect voor de oorspronkelijke architecto-
nische elementen. Het Art Center bevat nu 9 niveaus; een hoge 
vide zorgt voor een enorme ruimtelijke ervaring en twee dwarse 
volumes doorsnijden het hele gebouw. Verspreid over 5000 vier-
kante meter tentoonstellingsruimte, kunnen er meer dan 450 
kunstwerken bewonderd worden, in een nauwe dialoog met de 
gehele ruimte.  
 

Herentals & Tongerlo 

da Vincimuseum 
In het da Vincimuseum hangt het Laatste Avondmaal, een 
schilderij op doek van ruim 8 x 4 meter groot. Het is de 
meest getrouwe replica van de muurschildering die Leonar-
do da Vinci tussen 1495 en 1498 maakte in de refter van 
het Dominicanenklooster te Milaan. De replica wordt toege-
schreven aan Andrea Solario, een leerling van da Vinci. In 
1545 kocht abt Streyters van Tongerlo het doek ter versie-
ring van de toenmalige abdijkerk. Tijdens de Franse Perio-
de werd het kunstwerk in veiligheid gebracht. Sinds de ja-
ren '60 van de vorige eeuw, en na diverse restauraties, 
heeft het doek een plaats gekregen in het museumgebouw. 

Abdij Tongerlo 
Rond 1130 schonk Giselbertus van Castelre een deel van 
zijn land in Tongerlo aan de Norbertijnen van de Sint-
Michielsabdij van Antwerpen met de bedoeling er een abdij 
op te richten. Tot op heden leven, bidden en werken hier 
de volgelingen van Sint-Norbertus. 
We bereiken de abdij langs een lindendreef die in 1676 
aangeplant werd. De bomen hebben een stamomtrek van 
4,5 meter en zijn 25 meter hoog. Op weg naar de ingangs-
poort zien we hoe de abdij ommuurd is. In het poortgebouw 
zijn romaanse invloeden uit de 14de eeuw terug te vinden. 
De gotische bovenbouw dateert uit de 16de eeuw. Boven 
de poort staan beelden van de  Heilige Barbara, de Heilige 
Catharina en Onze-Lieve-Vrouw, de patrones van de abdij. 
Links onder het poortgebouw staat de vroegere portierswo-
ning waar nog steeds het oude armenvenster te zien is. 
Vroeger kwamen de armen er bedelen voor brood, bonen 
of erwten, een haring en een geldstuk. 
 
Deelname: € 47,00 • leden € 43,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, ont-
haal met koffie/thee en koek, toegangen, gidsen, eigen 
audiofoonsysteem 
 
Middagmaal: (facultatief voor € 25,00) in het Torenhof 
Wortelsoep 
Zalm met groentesnippers en witte wijnsaus 
Pudding met kriekjes 
 
Opstap:  
Zaventem: bushalte ‘Kerkplein’ 07.25 uur 
Nossegem: bushalte ‘Centrum’ 07.30 uur 
Kortenberg: bushalte ‘Berkenhof’ 07.40 uur 
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’ 07.50 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘Steenweg’ 07.55 uur 
Leuven/Herent, bushalte ‘Diependaal’ 08.00 uur 
Terug in Kortenberg rond 19.30 uur 
Vooraf inschrijven. 

vtbKultuur Kortenberg 

http://artcenter.hugovoeten.org/nl/pages/building
http://artcenter.hugovoeten.org/nl/collections

