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Wintertuin Revisited: investeringen in het toeristische onthaal 
van het Ursulineninstuut. 
Op 1 januari 2013 is het nieuwste project van de vzw Wintertuin en vzw Kempens 
Landschap van start gegaan onder de naam Wintertuin Revisited (WIRE). Hiermee 
kan het toeristische onthaal van het Ursulineninstituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver 
worden opgewaardeerd op maat van internationale toeristen en individuele 
bezoekers. 

 
 

 

 
Een toeristische parel 
 
De openstelling van het Ursulineninstituut kadert binnen de toeristische ontwikkeling van 
het school- en kloosterdomein. Gedeputeerde Inga Vaerhaert: “Jarenlang bleef de pracht 
en grandeur van deze uitgestrekte site verborgen achter kloosterdeuren. Slechts enkele 
decennia geleden kwam er verandering en groeide stilaan de bekendheid van vooral de 
wintertuin, de art nouveau parel van het instituut. Maar naast de wintertuin herbergt het 
Ursulineninstituut nog verschillende schatten en verhalen.”  
 
De vzw Wintertuin en haar vrijwilligers hebben van bij hun ontstaan in 1994 van de 
zusters de opdracht meegekregen om hun rijke patrimonium te bewaren, onderhouden 
en valoriseren. Deze erfenis verdient dan ook op een kwalitatieve manier te worden 
opengesteld. De stijging van het aantal bezoekers naar circa 12.000 heeft de noodzaak 
aan een beter onthaal duidelijk gemaakt. Zeker voor de groeiende groep internationale 
toeristen is een kwalitatief, meertalig onthaal van groot belang.  
 
Wintertuin Revisited (WIRE) 
 
Na de vernieuwing van de website van de vzw Wintertuin in 2012 
(http://www.olvwaver.be/) wordt met het project Wintertuin Revisited (WIRE) opnieuw een 
belangrijke stap gezet naar een opwaardering van het toeristisch onthaal. Met de steun 
van Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen wordt via het fonds voor 
plattelandsontwikkeling (PDPO) verder geïnvesteerd in dit landelijke erfgoed en de 
openstelling ervan.  
 



De titel van het project sluit aan bij het originele motto van het instituut ‘On y revient 
toujours’ en geeft aan dat de bezoeker na een eerste bezoek vaak wil terugkeren om nog 
meer te ontdekken. Tevens duidt WIRE op de digitale onderlaag van het project, dat staat 
voor een actuele en innoverende ontsluiting.  
 
Concreet zal er voor het Ursulineninstituut een visie worden ontwikkeld voor de 
toeristische ontsluiting op lange termijn. Daarnaast zal er ruimte zijn om op korte termijn 
de onthaalfaciliteiten te verbeteren dankzij bijvoorbeeld een vestiaire, balie en computer. 
Een derde facet van de ontsluiting betreft de aankoop van digitale infrastructuur, die zal 
dienen om een introductiefilm en presentaties aan de bezoekers te tonen en hen in staat 
zal stellen om op eigen tempo de wintertuin en het Ursulineninstituut te ontdekken.  
 
Heritage Recycled (HERE)  
 
Het Wintertuin Revisited project kadert tenslotte in de zoektocht van de zusters Ursulinen 
naar een nieuwe toekomst en beheerder voor de ommuurde site. Ze hebben hun rijke, 
monumentale patrimonium als één geheel goed weten te bewaren, maar worden 
geconfronteerd met moderne uitdagingen. Sinds 2011 zorgt Kempens Landschap vzw 
voor ondersteuning in dit proces. Via het project Heritage Recycled (2011-2014) brengt 
Kempens Landschap vzw alle betrokken partijen samen en wordt er actief gewerkt aan 
een masterplan en een nieuwe juridische structuur. 
 
Gedeputeerde Peter Bellens besluit: “Het is goed dat dit project zal passen binnen een 
voldragen toekomstbeeld voor het domein. Bovendien zijn de acties binnen WIRE  
gericht op een kwalitatief onthaal, in verhouding met de uitzonderlijke waarde van dit 
rurale erfgoed. Zoals de zusters Ursulinen in O.-L.-V.-Waver pioniers waren op het vlak 
van onderwijsmethoden, zo wordt deze traditie verder gezet door de vzw Wintertuin en 
Kempens Landschap die samen opteren voor een moderne museale ontsluiting.” 

 

 

 

Kempens Landschap vzw is actief in 55 gemeenten in de 
provincie Antwerpen. Als organisatie kan ze voor Vlaanderen 
uniek en exemplarisch genoemd worden. Het is immers geen 
natuur- of monumentenvereniging, maar een 
landschapsvereniging. Vzw Kempens Landschap stelt bij al haar 
domeinen een multidisciplinaire aanpak voorop. Het landschap 
heeft immers niet alleen een natuurfunctie, we wonen, werken 
en ontspannen er ook. Dat alles vraagt een geïntegreerd beheer 
en juist daarin maakt het Kempens Landschap zich sterk, voor U 
en volgende generaties !!!  
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