
andenne

■ Het keramiekmuseum
Het Keramiekmuseum bevindt zich in het 

historische centrum van Andenne. Het mu-
seum nodigt u uit om de passionele 
geschiedenis van de plastische klei en 
zijn produkten te herbeleven, van zijn 
oorsprong tot nu. 

Dankzij een ludieke en didactische ten-
toonstelling (miniatuurmodellen, plan-

nen, reconstructies in ware grootte, ...) 
ontdekt de bezoeker alle aspecten van het 

werk met de klei, van de winning tot de 
verwerking door industriëlen of befaamde 

kunstenaars. 

Binnen zijn prestigieuze collectie van aardewerk en 
porcelein, vinden we enkele van de meest bijzondere 
stukken uit de 18de en de 19de eeuw. 

Absoluut niet te missen, is het 
enigmatische voorwerp uit 
de 12de eeuw en de Art 
nouveau werken van Ar-
thur Craco in keramische 
zandsteen. 

Bezoeken: 
Open van dinsdag tot vrijdag, van 9 tot 12u en van 
13 tot 16u30, tijdens het weekend van 14 tot 17u. 
Gesloten op maandagen en feestdagen. 

Informatie en reservaties
Keramiekmuseum, rue Charles Lapierre, 29 à 5300 
ANDENNE
Tél. : +32 (0)85 84 41 81  
Fax : +32 (0)85 84 56 31

 

Andenne verbergt vele schatten...
Te ontdekken in de musea of in bijzondere plaatsen zoals het Keramiekmu-
seum of de archeologische site van Scladina.

Vaas in meerkleurig porcelein, deel van een paar,  
atelier van Camille Renard-Steinbach (1859-1863),  
Keramiekmuseum.

Soepterrine in aardewerk, versierd met twijgjes van  
Chantilly, gemaakt door Bernard Lammens & Cie 
(1806-1823), Keramiekmuseum. 

Kandelaber of wijwatervat in geglazuurd terra cotta  
uit de 12de eeuw, ontdekt bij opgravingen in Andenne in 
1990, Keramiekmuseum. 

Musea & ontdekkingen
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■ Museum en schatkamer van 
de Collegiale Sint-Beggakerk 
De Collegiale Sint-Beggakerk, in neo-
classicistisch stijl, is een werk van 

architect L-B Dewez. De kerk 
werd gebouwd van 1764 tot 
1778 op de plaats van de 7 

kerken van het klooster van 
Begga, betovergrootmoeder 

van Karel De Grote, die leefde 
op het einde van de 7de eeuw. 
Deze instelling werd in de 12de 
eeuw een Edel Kapittel met voor-
namelijk vrouwen, tot in 1797. Het 

museum en de schatkamer stellen 
de vele rijkdommen die deze abdij 
bezat tentoon: beeldhouwwerken, 

liturgische voorwerpen, schilderijen, 
geschriften, grafmonumenten van de 15de tot de 18de 
eeuw en edelsmeedkunst met een bijzonder reliek-
schrijn van Sint-Begga dat dateert uit de Renaissance. 
Absoluut een bezoek waard! 

Bezoeken 
In mei, juni en september: 
Thematische bezoeken elke eerste en derde zondag van 
de maand van 14 tot 18u. 
Van 1 juli tot 15 augustus: 
Bezoeken elke zondag en feestdag van 14 tot 18u. 
Voor groepen (vanaf 10 personen): het hele jaar door, 
na reservatie 1 maand op voorhand. 

Informatie en reservaties
vzw De vrienden van het Museum en de Schatkamer 
van de Collegiale Sint-Beggakerk
Place du Chapitre 19 à 5300 ANDENNE
Tel. /Fax: +32 (0)85 84 13 60  
ou +32 (0)471 56 95 04

■ De Scladina-grot
Er zijn maar weinig grote prehistorische sites die toe-
gankelijk zijn voor het publiek. De Scladina-grot is er zo 
één en daarbij uniek in zijn soort. Archeologen werken er 
nog elke dag. Onder hun begeleiding bereikt u het hart 
van de grot. U komt er alles te weten over archeologie, 
een beroep dat veel geduld en passie vraagt. De archeo-
logen vertellen u over hun ontdekkingen en de studies 
die werden gedaan over «het kind van Sclayn», een jonge 
neanderthaler die 8 jaar en 17 dagen oud werd. Het kind 
stierf ongeveer 100.000 jaar geleden. De Scladina-grot 
bezoeken is een ideale gelegenheid om een actieve site 
met prehistorische fondsen te observeren. 

Bezoeken
Het hele jaar door, na reservatie.
Educatief programma dat enkel bestemd is voor scholen. 
Om de grot te bezoeken, zonder reservatie, surf naar 
onze website www.scladina.be om onze agenda te 
raadplegen of telefoneer naar 081 58 29 58. 

Voor meer informatie
vzw Archéologie Andennaise
Rue Fond des Vaux, 339d 
5300 Sclayn 
Tel./Fax : +32(0) 81 58 29 58
scladina@swing.be • www.scladina.be

Meer gedetailleerde brochures zijn verkrijgbaar 
bij de Toeristische Dienst van Andenne.

4 Gedeeltelijk zicht van de  
« Geboorte », groep in  
keramische zandsteen,  
vervaardigd door Arthur Craco,  
ter gelegenheid van de wereld-
tentoonstelling in Brussel in 1935, 
Keramiekmuseum.

Toeristische Dienst van Andenne - place des Tilleuls, 48 - 5300 Andenne - +32 (0) 85 84 96 40 - www.andennetourisme.be
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