De WATERBURCHT van Pietersheim.

Die avond van 04 mei 2011 mochten een twintigtal heemkundigen kennis maken met de pas
gerestaureerde waterburcht van Pietersheim (Lanaken) die tot 1971 eigendom was van de familie
de Merode.
Deze 12de eeuwse waterburcht is de stille getuige van de roemrijke en woelige veldslagen van de
Heren van Pietersheim. Van het middeleeuwse slot konden we nog de ringvormige weermuren en
poorttoren zien. Maar ook de 16de eeuwse kapelzaal bleef bewaard en is nu volledig gerenoveerd. !
Via een zwevend looppad bezochten we alle verborgen plekjes van de burcht . Onze rondleiding
werd her en der aangevuld met informatieve modules die telkens op een originele manier een stuk
van het verhaal van Pietersheim vertelden.
In de grote ‘kijkdoos op poten’ naast de kapel kregen we het complete verhaal van de burcht te zien
in een film. Aan de hand van een 3D-animatiefilm met historisch beeldmateriaal herrijst de
waterburcht in haar volle glorie. De film toonde ons de evolutie van de middeleeuwse burcht naar
het kasteel van de 16de eeuw tot de burcht die zij vandaag is. In de kijkdoos zijn enkele
archeologische vondsten tentoongesteld die getuigen van de rijkdom die hier ooit heerste.
In de kelder van de kapelzaal werden ons twee verhalen verteld: dat van de kapel als religieuze
plaats in de middeleeuwen en dat van de kapel als munitiedepot tijdens de Spaanse bezetting. Op de
1ste verdieping worden de drie functies van de kapel verder geïllustreerd: de religieuze functie, de
rechtspraak en de woonplaats van de kapelaan. Met computer simulaties kwam alles weer tot leven.
Er was ook een kunstobject dat het huwelijk met de Merodes illustreert en enkele gruwelijke
vonnissen illustreren de rechtspraak die hier ooit heerste.
Op het nieuwe platform in het poortgebouw hadden we een prachtig uitzicht over het burchtplein
en het omliggende park.
In het bezoekerscentrum kwamen we alles te weten over hoe het landschap rond de site aangelegd
werd: bomen werden gekapt, bossen heraangelegd, gagel werd gebruikt voor het brouwen van
drank…
En vooraleer terug naar huis te keren konden we ter plaatse ook proeven van plaatselijk
verfrissingen.
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