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Erfgoeddag 2021: een 
lichtpunt in een moeilijke tijd  
 
Door de pandemie verandert het 
Erfgoeddagprogramma 
voortdurend. Hou dus zeker 
erfgoeddag.be in de gaten voor de 
laatste updates. Ingeval van twijfel 
of vragen neemt u best contact met 
ons op. Voor heel wat activiteiten 
moet gereserveerd worden, 
belangrijk om de veiligheid te 
garanderen. Dat kan vanaf 5 april 2021.  
 
Het thema De Nacht vormde de inspiratiebron voor de deelnemers van Erfgoeddag. Het jaarlijks 
wisselende thema daagt deelnemers uit en geeft hen de kans om hun werking en collecties telkens 
weer op een andere manier in de kijker te zetten. Het is het toonmoment van de cultureel-
erfgoedsector; de archieven, musea, erfgoedbibliotheken, documentatiecentra, heem- en 
familiekundige kringen, organisaties die het immaterieel erfgoed borgen, enzovoort. 
 
Het thema de Nacht is zonder meer bijzonder. De nacht betovert en staat dikwijls synoniem voor 
verbeelding. Nachtdieren komen tot leven. Maar hoe gebeurden nachtelijke activiteiten vroeger? 
Zonder een lichtbron was en is het onmogelijk om ’s nachts te werken. We associëren de nacht 
vandaag vaak met feesten, performances, iets vieren en gezellig samenzijn. Maar de nacht staat ook 
symbool voor het mysterie, het verborgene en negatieve. Want er is natuurlijk geen licht zonder 
schaduw. Welke troebele zaken zien we als we terugkijken in de geschiedenis?  
 
En wat met de zaakjes die het daglicht niet verdragen? Hoe schadelijk is licht bij de conservatie van 
ons cultureel erfgoed? Hoe kunnen we er toch op een goede manier mee omgaan, en waarom is dit 
zo belangrijk? Wees kritisch maar vergeet tegelijkertijd niet uw feestneus op te zetten, tijdens deze 
20e editie van Erfgoeddag.  
  



 

 

Publiekswedstrijd naar 
aanleiding van 20 edities 
Erfgoeddag! 
 

Waarheid of leugen?   

In 2021 viert Erfgoeddag - 

uitgesteld - de 20ste editie 

van het evenement.  We nodigen het publiek dan ook uit om in hun geheugen te graven. Vanaf 

maandag 5 april verschijnt iedere dag een stelling op erfgoeddag.be.  Deze stellingen komen van de 

deelnemende instellingen. De vraag is: is de stelling waar of niet? Het publiek kan iedere dag 

opnieuw deelnemen. Elke dag prijs! 

 

Waarom deze wedstrijd? Deze toont op een laagdrempelige manier hoe breed cultureel erfgoed is, 

waar het zich allemaal bevindt of kan afspelen, welke spelers er betrokken zijn en welke verhalen zij 

vertellen. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens Erfgoeddag. 

  



 

 

Bijzondere activiteiten in een bijzonder jaar  

 
Het programma evolueert door de veiligheidsmaatregelen voortdurend. Deelnemers doen hun 

uiterste best om het publiek een veilige Erfgoeddagactiviteit aan te bieden. Kijk dus zeker op 

erfgoeddag.be voor de meest recente updates, mail naar tine.vandezande@faro.be of 

michelle.van.meerhaeghe@faro.be of telefoneer 2 213 10 74 /81 voor meer informatie over de 

activiteiten. 

Hieronder een greep uit de activiteiten: 

 

Maak een 

dauwtrip in 

het dorp 

van Raveel!   

Bij de 

overgang van 

nacht naar 

dag komt Machelen-aan-de-Leie, het dorp van Roger Raveel, tot leven. Een dauwtrip brengt je langs 

bijzondere locaties en verrassende plekjes die onlosmakelijk verbonden zijn met Raveel.  

Praktische informatie: U moet er wel iets voor over hebben: deze dauwtrip vindt plaats op zondag 

25 april om 6 uur en eindigt om 11 uur. Meer informatie: Leen.Bruyneel@zulte.be.  

 

Slam 
Aleikum  
Gent op een 
heel nieuwe 
manier leren 
kennen? 
Beleef het 
verhaal van 
Gent met uw ogen én oren. U kan tijdens een museumbezoek luisteren naar de nachtelijke tunes 
van een silent DJ. Laat u ook verrassen door interventies van slam poets en woordkunstenaars want 
zij laten zich inspireren door de nachtelijke stad en haar geschiedenis. De hoofdtelefoon krijgen de 
bezoekers van het STAM. 
Praktische informatie: Op zaterdag 24 april van 18 tot 23 uur in het STAM, Godshuizenlaan 2 in 
Gent. Meer weten? 09 267 14 00. 
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Jongerenexpo 
De Nacht 
Leuvense 
jongeren gingen 
voor Erfgoeddag 
artistiek aan de 
slag in woord en 
beeld. Ze 
brengen hun interpretatie van 'De Nacht' tot leven in STELPLAATS en op verschillende plekken van 
de Nachtwandeling XL. Op het binnenplein van STELPLAATS komt u meteen in de sfeer door het 
werk van 16 jonge kunstenaars. 
Praktische informatie: Deze activiteit vindt plaats in de STELPLAATS op zaterdag van 18 tot 23 uur en 
zondag 25 april van 10 tot 18 uur. Meer informatie via mijnleuven.be of zoe@mijnleuven.be.  
 
 
Leuvense cafés 
Nu cafés al een 
tijd gesloten 
zijn, steekt het 
Stadsarchief 15 
Leuvense 
kroegen een 
hart onder de 
riem. Café Commerce, de Central of Gambrinus. Stuk voor stuk dragen ze in niet-coronatijden bij tot 
het nachtleven. De buitenexpo op de Grote Markt licht bijzonder archiefmateriaal uit. Foto’s, 
krantenartikels, lichtreclame of (bouw)plannen, … brengen de cafésfeer terug tot leven.  
Praktische informatie: De Grote Markt van Leuven op zaterdag van 18 tot 23 uur. Meer weten? 
Contacteer 0491 62 91 67. 
 
 
 Wandeling in teken van De Nacht  
In 2021 is het 400 jaar geleden dat in Rome de 
Heilige Jan Berchmans stierf. Deze wandeling neemt 
u mee langs belangrijke plaatsen uit de tijd van Jan 
Berchmans, die vaak het decor waren van 
spannende, nachtelijke gebeurtenissen…  
Praktische informatie: Het publiek kan de 
webversie downloaden of gedrukte versie die 
mensen op de dienst Toerisme van Diest afhalen op 
24 en 25 april. Meer weten? 
Elise.Verhaegen@Diest.be of 0492 13 98 85 
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Zoektocht: De Alkense 
mammoet: waarheid, 
legende of 
broodjeaapverhaal? 
Kent u Hugo, de 
bokkenrijder uit de 
18e eeuw die 
Haspengouw onveilig 
maakte? Zou het waar 
zijn dat er een 
rechtstreekse leiding lag 
tussen de Alkense 
brouwerij en de toog van café 'Bij Laurang'? En werd er ooit een mammoet gevonden in het 
Meerdegat? Wandel samen van de ene naar de andere volksfiguur en word uitgedaagd om zelf te 
oordelen: waarheid, legende of broodjeaapverhaal? 
Praktische informatie: Reserveren voor deze wandeling kan via wandeling@ortlaantje.be en 0479 
64 02 28. 
 
Een eigentijds afscheidsritueel 
De tentoonstelling 'Afscheid in foto's' kwam tot stand binnen het project 'Een eigentijds 
afscheidsritueel bij sterven'. Fotograaf Tom Linster ging aan de slag met amateurfotografen om het 
verhaal van afscheid nemen in beeld te brengen. Samen met kunstwerken van kunstenaarscollectief 
Rauwkost vzw ervaart u een intiem afscheidsmoment. 
Praktische informatie:  Op zondag 25 april van 12 tot 17 uur in de Paterskerk, Delaerestraat 33 in 
Roeselare. De tentoonstelling staat opgesteld in de kerk, toegang via de zijkant waar de kunstwerken 
opgesteld staan. Reserveren kan via info@avansa.be of 056 26 06 00. 
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Online activiteiten 
 
Heel wat deelnemers gingen creatief aan de slag en ontwikkelden speciaal voor deze bijzondere 
editie een digitaal alternatief. Hieronder staat een selectie enkele online activiteiten. Meer op 
erfgoeddag.be. 
 
 
The Golden River 
Labyrinth – Online 
quiz 
Texture wordt een live 

online escape room! 

Alle deelnemers zijn 

serieus hun vlasdraad 

kwijt en zitten vast in 

het Golden River Labyrinth. Welk team geraakt er als eerste uit? Welk team wordt achtervolgd door 

de Minotaurus? Een life quiz, life uitgezonden vanuit Texture museum. U neemt het op tegen andere 

teams. Voor iedereen ouder dan 14 jaar. 

Praktische informatie: texturekortrijk.be/content/kalender, 056 27 74 70 of texture@kortrijk.be. 

 
 
MONO/STEREO 
In het kader van 

'Monoculture – Een 

recent verhaal' maakt 

het M HKA podcasts, 

die verschillende 

thema’s verdiepen en 

verbreden. Naast de stem van de curator, kunstenaars en museummedewerkers komen ook 

experten uit de brede maatschappij aan het woord. Een derde laag is de stem van jongeren: hoe 

kijken ze vandaag naar monocultuur? Duik in de leefwereld van de jongeren en omarm de 

meerstemmigheid! 

Praktische informatie: Zaterdag 24 april en zondag 25 april van 11 tot 18 uur. Meer informatie via 

www.muhka.be of 03 260 99 99. 

 
 
Het appartement 
Keerpunt Freinet-
school Houthalen ging 
actief op zoek naar de 
geschiedenis en de 
verhalen achter de 
verdwenen 
appartementsblokken 
in de wijk Meulenberg. Wie woonde er? Welke herinneringen hebben ze aan het gebouw en de 
mensen die er woonden? Hoe was het 's nachts? De leerlingen verzamelen de verhalen en gieten ze 
in een website én een fysieke maquette waar ze spelen met geluid, licht en donker. 

mailto:texture@kortrijk.be
http://www.muhka.be/


 

 

Praktische informatie: Online event, zie www.keerpuntscholen.be en 0494 04 93 99. 
 
 
 
De Koksijdse 
ErfgoedKrak 
Doe mee aan de quiz 
met als centrale vraag: 
“Wie wordt dé 
ErfgoedKrak van 
Koksijde”? U kan 
tijdens het Erfgoeddag 
uw kennis testen. Het NAVIGO - Nationaal Visserijmuseum, het Abdijmuseum, het gemeentearchief 
en de dienst Cultuur en Erfgoed van Koksijde bundelden de krachten en bieden een gevarieerde 
digitale erfgoedquiz. Ga de uitdaging aan. Een mooie prijs gegarandeerd. 
Praktische informatie: Online event, op zaterdag 24 april van 20 tot 22 uur. Meer informatie: 058 34 
40. Reserveren kan via cultuur@koksijde.be.  
 
 
Mexicaanse 
Volkskeuken Rode 
Rozen en Tortillas 
Het Red Star Line 
Museum liet zich voor 
deze workshop 
inspireren door de 
expo 'Destination 
Sweetheart' over liefde en migratie. Deze hartverwarmende expo kan u nog tot en met 26 
september bezoeken maar tijdens Erfgoeddag kan u al vanuit uw huiskamer proeven. U ontvangt 
vooraf een boodschappenlijstje waarmee je jouw avond kan vullen met Mexicaanse gerechten, 
gebaseerd op de verhalen uit de roman 'Rode rozen en tortilla’s'. 
Praktische info: Online event, op zaterdag 24 april en zondag 25 april van 18 tot 20.30 uur. 
Reserveren via https://www.redstarline.be/nl en patricia.mannaerts@antwerpen.be.  
 
 
Podcast: Mijn thuis is 
onderweg  
Als de avond valt, kan 
u maar beter een plek 
hebben om te 
overnachten. Dat is 
niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. In 
deze vierdelige podcast vertellen Belgische woonwagenbewoners over het reizen dat hen in het 
bloed zit en over de moeilijke zoektocht naar een thuisplek. 
Praktische informatie: https://www.mijn-thuis-is-onderweg.in-gent.be en 0476 51 07 37. 
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Horrorpodcast 
Klokslag 12: 
Erfgoeddag 
Horrorfanatiekelingen 
en podcast Klokslag 
12-bezielers Jordi, 
Dennie en Lorenz 
duiken voor de 
feesteditie van Erfgoeddag in het thema De Nacht. In het verleden van de mijnstreek gaan ze op 
zoek naar lokale sages en legenden waarvan je haren rechtop gaan staan. Hiervoor gingen ze te rade 
bij lokale erfgoedpartners. Zet uw hoofdtelefoon op en luister mee via de verschillende 
podcastkanalen. 
Praktische informatie: Beluister de podcast via: www.klokslag12.wordpress.com. 
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De ErfgoedApp en Erfgoeddag: twee handen op een buik!  
 
Veel organisaties bieden maken deze editie de 

verbinding tussen de ErfgoedApp en 

Erfgoeddag. U vindt een selectie hieronder.  

 

Meer weten over de ErfgoedApp? 
www.erfgoedapp.be 

 

 

 

 

Nachtverhalen uit Malle  
De nacht is hét moment waarop duistere 
wezens tevoorschijn komen, spoken, 
dwaallichten en … een aapje? Ontdek welke 
verhalen uit Malle tijdens een nacht- of 
schemerwandeling rond het kasteel. Op 3 
plaatsen kan u luisteren naar een verhaal. 
Installeer de ErfgoedApp, neem een zaklamp 
bij de hand en u bent klaar om op pad te gaan!  
Kasteel de Renesse, Lierselei 30 2390 Malle 
Praktische informatie: Start op de Lierselei 30 in Malle. Op zaterdag 24 en zondag 25 van 16 tot 22 
uur. Contacteer www.erfgoedvoorkempen.be of 0492 08 11 29. 
 

Op wandel 
met 
kunstenaar 
Jos Tysmans 
De 

ErfgoedApp 

neemt u mee 

op stap rond 

de voormalige mijnsite naar plekken die belangrijk waren in het oeuvre van kunstenaar Jos Tysmans. 

Doe de wandeling op eigen houtje, de gloednieuwe infoborden zorgen ervoor dat u niet verloren 

loopt. Tijdens Erfgoeddag krijgt u er op enkele locaties een boeiend verhaal bovenop.  

Praktische informatie: NAC - Nieuw Administratief Centrum, Pastorijstraat 30, 3530 in Houthalen-

Helchteren. De wandeling kan individueel gevolgd worden vanaf Erfgoeddag. Op 24 en 25 april zijn 

er tussen de aangewezen uren op enkele belangrijke erfgoedpunten vertellers aanwezig die het 

verhaal mondeling toelichten. Telefoneer 011 49 20 97 voor meer informatie. 
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Marinus - 
Kapers op de 
kust! 
Wandel door 
Oostende aan 
de hand van 
deze podcast 
over Marinus 
De Boer, een Oostendse kaper uit de 17de eeuw. Zijn verhaal is een fascinerend avontuur vol 
zeezout, stevig stormweer, allesomvattende liefde en bonkige mannen met baarden. Peter Bultijnck 
en Sebastien Dewaele nemen u mee op sleeptouw.  
Praktische informatie: Starten kan aan het voormalige Militair Hospitaal. Parkeergelegenheid is 
voorhanden op de randparking Ankerstraat. Voor u start aan deze wandeling, kan u best eerst de 
ErfgoedApp in Google Play of Apple Store downloaden en vervolgens ‘Marinus - Kapers op de kust!' 
kiezen. Meer weten? Telefoneer dan naar 0492 23 29 37. 
 
 

Achter de 
schermen van 
de 
kostuumfilm 
In augustus 
2020 ging het 
licht uit in het 
Provinciaal Hof 
en startte een grondige renovatie van het gebouw. Een goede gelegenheid om de geschiedenis van 
deze plek weer even tot leven te brengen! Het Hof was daarom eventjes de set van een 
kostuumfilm, die het reilen en zeilen van de plek rond 1900 in beeld brengt. Stap mee terug in de tijd 
en bekijk de making-of in de ErfgoedApp! 
Praktische informatie: Dienst Erfgoed, Koning Leopold III laan 41, Brugge-Sint-Andries, 
https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/bestuur-en-
beleid/administratie/provinciale-diensten/dienst-erfgoed en 0492 23 29 37 
 
 
Luisterwandeling 
Transfo: wonen 
en werken 
Leg uw oor te 
luisteren op 
Transfo 
Zwevegem, de 
majestueuze 
erfgoedsite waar ooit duizend mensen werkten. Dankzij Transfo kwam er straatverlichting in 
Zwevegem. Op Erfgoeddag kan u kennismaken met de gloednieuwe luisterwandeling voor tijdens 
een nocturne. U hoort hoe mensen het leven en werken in deze elektriciteitscentrale hebben 
ervaren via de ErfgoedApp en reflecterende QR-codes.  
Praktische informatie: Transfo Zwevegem, Transfostraat 5-8, Zwevegem. De wandeling is het hele 
weekend toegankelijk. Kom je tussen 19u en 22u, dan ontvangt u een zaklampje. 
www.transfozwevegem.be en 0474 08 26 48. 
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Van lege 
bioscopen tot 
bruisende 
musichalls: het 
nachtleven in 
Bezette Stad 
Duik samen met 
Paul van Ostaijen 
de nacht in met een speedrondleiding van 30 minuten in de ErfgoedApp. Dwaal van lege bioscopen 
naar bruisende musichalls. Van Ostaijen beschreef in 'Bezette Stad' het Antwerpse nachtleven 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. In de expo 'Boem Paukeslag. Bezette Stad 100' proeft u van films en 
muziek waar Van Ostaijen inspiratie uit haalde. 
Praktische informatie: Letterenhuis, Minderbroederstraat 22, Antwerpen. Er is ook een rondleiding 
om 11, 14 en 15 uur. www.letterenhuis.be en 03 222 93 20. 
 
 
 
Erfgoedspel  
Speel met de 
hele familie een 
spannend 
moordspel in het 
centrum van 
Wingene. Het 
spel is gebaseerd 
op een waar gebeurd verhaal uit 1909 en kan je downloaden via de erfgoedapp van FARO. Maak de 
Sherlock Holmes in u wakker en ontrafel het mysterie.  
Praktische informatie: Starten kan op zaterdag 24 april aan Erfgoedhuis De Kaplote in Wingene. 
Meer weten? www.wingene.be en 051 65 00 60. 
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Erfgoeddag 2022 | Zondag 25 april |Erfgoeddag maakt school!  

 
Jong geleerd is oud gedaan.  
 
Niet toevallig klinkt deze uitdrukking ons vertrouwd in de oren. Ook de brug tussen scholen en 
cultureel erfgoed is heel belangrijk. Hoe langer hoe meer blijkt immers dat leerkrachten en kinderen 
hun leefomgeving minder goed kennen. Wie kent nog de betekenis achter de straatnamen rondom 
de school? Hoe werd er vroeger lesgegeven en wat zijn de verschillen met vandaag? Hoe gingen 
kinderen vroeger naar school? Hoe zat het ook alweer met die twee Schoolstrijden? 
 
Het zijn allemaal vragen die aan bod kunnen komen tijdens deze 21e editie van Erfgoeddag, die de 
hand reikt naar het onderwijs.  
 
 

Erfgoeddag: sinds 2001 een van de interessantste dagen van het jaar 

Meer info op www.erfgoeddag.be. 

We schrijven 2001. In april vond toen een eerste erfgoedweekend plaats. Op zaterdag was er een 
Archievendag, ’s anderendaags gevolgd door een (reeds bestaande) Museumdag. De coördinatie 
was in handen van de Vlaamse Museumvereniging (VMV). Een jaar later werd al het cultureel 
erfgoed, en dus ook dat wat zich niet in archieven of musea bevond, aan het publiek gepresenteerd. 
Het thema Verzamelen, verzamelaars, verzamelingen was een uitstekende manier om deze 
doelstelling te bereiken.  

In 2003 vond het eerste Erfgoedweekend plaats op 26 en 27 april met als thema Op Reis! In 2004 
werden de krachten gebundeld in een Erfgoeddag en werden de activiteiten op zondag 
geconcentreerd. De Erfgoeddag in 2004 stond in het teken van ’t Zit in de familie. In 2005 zocht het 
evenement de dreiging op met als thema Gevaar in erfgoed, erfgoed in gevaar! In 2006 was het 
thema In kleur. Het jaar daarna stond Erfgoeddag met Niet te schatten in het teken van de diverse 
waardebeoordelingen van cultureel erfgoed. In 2008 peilde Wordt verwacht: naar de 
toekomstverwachtingen van onze voorouders. In 2009 werden verschillende vormen van 
vriendschap in het verleden gefileerd met Uit vriendschap!? Een jaar later, in 2010, haalde de 
erfgoedsector met FAKE? de leugendetector boven en peilde naar de authenticiteit van het 
erfgoedbedrijf. In 2011 werd de complexe geschiedenis van de strijd tegen, de perceptie van 
armoede en de stem van de arme zelf gebracht met Armoe troef, op zondag 1 mei. In 2012 ging 
Erfgoeddag de heroïsche toer op met het thema Helden. Met Stop de tijd! focuste Erfgoeddag in 
2013 op het (vaak) onzichtbare werk achter de schermen van erfgoedinstellingen en -verenigingen. 
In 2014 tastte de erfgoedsector zijn grenzen af. Wat tonen of vertellen erfgoedinstellingen, bewust 
of onbewust, aan het publiek, en wat niet? Hoe gaan ze om met drempels en toegangen? En tot op 
welke hoogte krijgt het publiek inzage in wat er voor en achter de schermen gebeurt? Met het 
thema Grenzeloos sloot Erfgoeddag bovendien ook naadloos aan op de viering van 50 jaar migratie. 
In 2015 was het thema ERF! en stond Erfgoeddag in het teken van wat we erven, hoe we zaken 
doorgeven en waarom we dat doen. Het thema van 2016, Rituelen, bracht grote en kleine rituelen in 
een mensenleven in beeld. Twee jaar geleden, in 2017, verbond het thema Zorg de erfgoed- met de 
zorgsector. En in 2018 werd er in Vlaanderen en Brussel ingezet op het thema Kiezen. 2019 was een 
absoluut recordjaar. Het thema Hoe maakt u het? zorgde voor meer dan 1.000 gratis activiteiten.  
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Sensibiliseringsactie 

Erfgoeddag krijgt niet alleen vaart door het enthousiasme van de organisaties die eraan deelnemen, 
maar ook door het jaarlijks wisselende thema. In 2021 is Erfgoeddag met het (uitgestelde) thema De 
Nacht toe aan de 20ste editie.  
 
Het evenement is door zijn innovatieve aanpak,  publieksbereik en dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers, uitgegroeid tot een van de toonaangevende erfgoedevenementen van ons land. 
Erfgoeddag is een sensibiliseringsactie rond cultureel erfgoed voor publiek, sector, pers en beleid in 
Vlaanderen en Brussel.  

Erfgoeddag streeft ernaar dat iedereen op een eigentijdse, kwalitatieve en zinvolle manier omgaat 
met het cultureel erfgoed in zijn dagelijkse omgeving. Het cultureel erfgoed mag worden ontdekt als 
iets waardevols, dat dicht bij ieder van ons staat. Alle initiatieven zijn erop gericht om het cultureel 
erfgoed inzichtelijk te maken en op die manier een omslag te realiseren in de publieke perceptie en 
benadering van erfgoed. Erfgoeddag heeft anderzijds ook de bedoeling om de sector zelf zo goed 
mogelijk te laten samenwerken, innoverende impulsen te cultiveren en de eigen activiteiten in een 
hedendaags erfgoedperspectief te plaatsen. Ook wil Erfgoeddag de reflectie over erfgoedontsluiting, 
publiekswerking en duurzaamheid stimuleren.  
 
Erfgoeddag focust op het roerend (voorwerpen) en immaterieel (verhalen, tradities en 
vaardigheden) cultureel erfgoed en onderscheidt zich zo van Open Monumentendag. Die dag spitst 
zich toen op het onroerend erfgoed (gebouwen en landschappen). 



 

 

Cultureel erfgoed is … 

 
De Vlaamse overheid ontwikkelt in hoog tempo een hedendaags cultureel-erfgoedbeleid vanuit 
twee hoofdaccenten. Het eerste accent is de maatschappelijke inbedding van het cultureel erfgoed, 
naast de klassieke conservatie en ontsluiting. Het tweede is een immateriële benadering: het 
cultureel erfgoed bestaat slechts als het voortdurend wordt herdacht en benaderd. De dingen 
bestaan niet zonder het weefsel van verhalen om ze heen. 
 
Cultureel erfgoed is een dynamisch verzamelbegrip. Het gaat om al het waardevolle dat wij 
overgeleverd kregen van onze voorgangers: voorwerpen, verhalen, documenten, tradities, 
monumenten enzovoort. Wij en diegenen die na ons komen, maken uit of we die erfenissen willen 
bewaren en of het voor ons – of minstens voor sommigen – nog iets voorstelt en betekent. Cultureel 
erfgoed vertelt een verhaal dat afhankelijk is van de wijze waarop je ernaar kijkt, waar je het bekijkt 
en wie ernaar kijkt.  
 
FARO heeft alle erfgoedspelers in Vlaanderen samengebracht op de Erfgoedkaart, zie 
www.erfgoedkaart.be.  
 
Erfgoeddag is hét publieksmoment voor het roerend en immaterieel erfgoed. Het roerend erfgoed 
zijn de ‘dingen’ – gebruiksvoorwerpen, documenten, kunst, enz. – en de informatie die ze in zich 
dragen. Je kan ze aanraken, bewegen en ‘be-roeren’.  
Het immaterieel erfgoed zijn de verhalen, de tradities, de ‘sporen’ en de referentiekaders: het is 
‘ontastbaar’. Alle twee hebben deze ‘erfgoeden’ iets te betekenen voor (groepen) mensen. Het 
wordt dan ook behartigd door musea, archieven en bewaarbibliotheken, lokale en regionale 
verenigingen en koepels, andere instellingen (onderwijs …) en privépersonen. Maar ook door 
gemeenten, particulieren, kerkfabrieken, natuur-, amateurkunstenaars- en socio-culturele 
verenigingen, theaters, foto- en filmclubs, scholen,…  
 

Partners 

 
Erfgoeddag bestaat bij gratie van veel en diverse actoren die allemaal bijdragen tot het welslagen van 
dit evenement, en die de steun genieten van de Vlaamse overheid. De voornaamste partners zijn: 

De 27 erfgoedcellen van Vlaanderen en Brussel 
Vijf steden en zeventien regio’s hebben met de Vlaamse overheid een erfgoedconvenant – een 
overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en een stad of regio – afgesloten. Zij verbinden zich 
ertoe het lokale erfgoed zichtbaarder te maken en de samenwerking tussen de erfgoedinstellingen 
en -verenigingen in hun stad te bevorderen. Elke stad of regio heeft daartoe een erfgoedcel 
opgericht. De cellen werken in hun stad of regio aan wat heet een ‘lokaal, geïntegreerd 
erfgoedbeleid’. Concreet brengen ze musea, archieven, volkskundige verenigingen, kerkfabrieken 
e.d. samen rond erfgoedprojecten voor een zo ruim mogelijk publiek. Netwerkvorming en 
publiekswerking zijn twee kerntaken van de erfgoedcellen. Daarom verzorgen ze, elk in hun eigen 
stad of regio, de lokale coördinatie van Erfgoeddag. Meer info: www.erfgoedcellen.be en achteraan 
in dit dossier. 

De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) 
De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) vzw is een vereniging van 
en voor beroepskrachten in de bibliotheek-, archief- en documentatiesector. Zij werd opgericht in 
1921 en groepeert ruim 1.250 professionals. De VVBAD wil bewaarbibliotheken, archieven en 

http://www.erfgoedkaart.be/
http://www.erfgoedcellen.be/


 

 

documentatiecentra en de beroepsbeoefenaren die er werken ondersteunen zodat zij op de hoogst 
mogelijke professionele wijze hun diensten ter beschikking kunnen stellen van de samenleving, van 
hun opdrachtgevers en van hun gebruikers. De VVBAD streeft dit na door te functioneren als 
ontmoetingsplaats en overlegcentrum van en voor informatieprofessionals. 
Meer info: www.vvbad.be 

Histories  
Histories is het aanspreekpunt voor iedereen met een passie en interesse voor genealogie, lokaal 
erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag. Histories vormt het vervolg op de werking van 
Heemkunde Vlaanderen, Familiekunde Vlaanderen en LECA en is erkend om de noden van 
erfgoedvrijwilligers op te vangen. Vanaf 2019 kunt u bij Histories terecht voor al uw vragen rond 
genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag. Histories zorgt voor ondersteuning 
via onder meer eerstelijnszorg, begeleiding op maat, transversale projecten, een doelgroepgericht 
vormingsaanbod en gespecialiseerde uitgaven en databanken. Door zo veel mogelijk mensen in 
contact te brengen met genealogie, heemkunde/lokaal erfgoed en cultuur van alledag zet Histories 
in op een breder en sterker draagvlak. Daarnaast vormen ook kennisopbouw en -deling een 
speerpunt in de dagelijkse werking. 
Meer info: www.historiesvzw.be  

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw 
FARO is het steunpunt voor de cultureel-erfgoedsector. We werken voor en met erfgoedwerkers uit 
archieven, erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen, organisaties die zich toespitsen op immaterieel 
erfgoed, landelijke dienstverlenende organisaties en musea. Ook beleidsmakers, gemeentelijke 
cultuur- en erfgoeddiensten zijn belangrijke doelgroepen. 

Samen kunnen we meer: we brengen mensen en expertise doelbewust bijeen. We zetten actuele 
erfgoedvraagstukken op de agenda, organiseren praktijkgerichte erfgoedvormingen, geven advies en 
bieden begeleiding op maat. Met onze vakbibliotheek, het driemaandelijks tijdschrift faro en de 
goedgevulde website bieden we bijkomende informatie en verdieping. We investeren in 
kennisontwikkeling en praktijkgericht onderzoek en delen genereus visies, inzichten en praktijken uit 
buiten- en binnenland.  

Samen met de cultureel-erfgoedsector zetten we ons in om het cultureel erfgoed dat Vlaanderen en 
Brussel rijk is in de kijker te zetten. Zo coördineren we de jaarlijkse Erfgoeddag, volgen we het 
medialandschap op de voet en investeren we in de uitbouw van de ErfgoedApp.  

Hier leest u alles over onze missie, visie, waarden en decretale opdrachten. De samenvatting van het 
beleidsplan 2019-2023 vindt u hier. U kunt ook een kort filmpje bekijken. 

Meer info: https://faro.be/faro-vlaams-steunpunt-voor-cultureel-erfgoed  
 
Andere, door de Vlaamse overheid betoelaagde partners zijn: 

• 1700 

• Blue-bike 

• publiq 

• Departement Cultuur, Jeugd en Media  

• Eén 

• Dag van de Dans 

http://www.vvbad.be/
http://www.historiesvzw.be/
https://faro.be/over-faro
https://faro.be/sites/default/files/bijlagen/e-documenten/Meerjarenplan_2019_2023.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TVLA8juetjI
https://faro.be/faro-vlaams-steunpunt-voor-cultureel-erfgoed


 

 

• Gezinsbond  

• Herita  

• Radio 2  

• Toerisme Vlaanderen  

 

We danken ook onze andere partners: 

 

• Combell 

• NMBS  

• Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 

• Vereniging van de Vlaamse Provincies 

• Vlaamse Gemeenschapscommissie  

• Metro 

 



 

 

Perscontacten 

 
Voor meer informatie of beeldmateriaal over het volledige programma van Erfgoeddag kunt u terecht 
op www.erfgoeddag.be of neem contact op met:  
 
ROEL DAENEN 
Coördinator communicatie | hoofdredacteur faro  
T. 02 213 10 73 
G. 0496 62 66 08 
E. roel.daenen@faro.be 
W. www.erfgoeddag.be | www.faro.be  
 
Coördinatie Erfgoeddag, p/a FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw 
Priemstraat 51, 1000 Brussel 
 
 

Meer gerichte informatie over het programma van Erfgoeddag in Antwerpen, Brugge, Brussel, CO7, 
Erfgoed Denderland, De Merode, Kempens Karakter, k.ERF, Land van Dendermonde, Gent, 
Haspengouw, Kusterfgoed, Leuven, Mechelen, Meetjesland, Mijnstreek, Noorderkempen, 
Pajottenland-Zennevallei, Rivierenland, POLS, TERF, Vlaamse Ardennen, Viersprong, Voorkempen, 
Waasland, Zuidrand en Zuidwest vindt u bij onderstaande contactpersonen: 
 
ANTWERPEN 
Barbara Matthys  
T 03 338 95 62 
E. Barbara.Matthys@antwerpen.be 
Stad Antwerpen | Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving 
 
BRUGGE 
Jules De Doncker en Sarah Verplancke 
T. 050 44 50 45   
E. jules.dedoncker@erfgoedcelbrugge.be en Sarah.Verplancke@brugge.be 
Erfgoedcel Brugge, Pakhuizen, Komvest 45, 8000 Brugge 
 
BRUSSEL  
Yasmine Belguenani  
T. 02 563 05 42   
E. yasmine.belguenani@vgc.be 
Erfgoedcel Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel 
 
CO7 (Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke) 
Hilde Cuyt 
T. 057 34 66 94 
E. hilde.cuyt@co7.be 
Erfgoedcel CO7, Grote Markt 1, 8970 Poperinge 
 
ERFGOED DENDERLAND (Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede en Ninove) 
Pieterjan Buggenhout 
T. 053 72 32 36 
E. Pieterjan.Buggenhout@Aalst.be 

http://www.erfgoeddag.be/
mailto:roel.daenen@faro.be
http://www.erfgoeddag.be/
http://www.faro.be/
mailto:jules.dedoncker@erfgoedcelbrugge.be
mailto:hilde.cuyt@co7.be
mailto:hilde.cuyt@co7.be


 

 

Erfgoedcel Aalst, Oude Vismarkt 1, 9300 Aalst 
 
DE MERODE (Aarschot, Diest, Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo, 
Westerlo) 
Liv Tubeeckx 
T: 0486 80 64 45 
E: liv.tubeeckx@de-merode.be 
Diestsebaan 28, 2230 Herselt 
 
KEMPENS KARAKTER (Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, 
Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar)  
Lieve De Saedeleer 
T. 014 21 97 00 
E. lieve@kempenskarakter.be 
Erfgoedcel Kempens Karakter, Fundatiehuis, Begijnhof 27, 2200 Herentals 
 
K.ERF (Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie) 
Thomas Ceusters 
T. 014 56 66 88 

E. thomas.ceusters@erfgoedcelkerf.be   
Erfgoedcel k.ERF, Gasthuisstraat 5, 2440 Geel 
 
LAND VAN DENDERMONDE (Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, 
Wichelen en Zele) 
Michiel Dejonckheere 
T. 052 25 03 40   
E. michiel@egclandvandendermonde.be  
Erfgoedcel Land van Dendermonde, Nijverheidsstraat 3, 9200 Dendermonde 
 
GENT 
Bart Biesbrouck 
T. 09 267 14 67    
E. Bart.Biesbrouck@stad.gent 
STAM - Stadsmuseum Gent, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent 
 
HASPENGOUW (Sint-Truiden, Borgloon, Heers, Gingelom, Hoeselt, Bilzen, Riemst, Voeren, 
Nieuwerkerken) 
Laura Mathijs  
T. 011 70 18 33 
E. laura.mathijs@erfgoedhaspengouw.be 
Erfgoed Haspengouw, Disterstraat 1, 3800 Sint-Truiden 
 
KUSTERFGOED (Blankenberge, De Haan, Middelkerke en Oostende)  
Pieternel Verbeke  
T. 0472 92 68 48  
E. pieternel.verbeke@kusterfgoed.be 
Kusterfgoed, Wandelaarkaai 7/61, 8400 Oostende  
 

mailto:thomas.ceusters@erfgoedcelkerf.be


 

 

LEUVEN 
Tiny T’Seyen en Ellen Demuynck  
T. 016 27 22 85 
E. tiny.tseyen@leuven.be en Ellen.Demuynck@leuven.be 
Erfgoedcel Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven 
 
MECHELEN 
Siel Meulendijks 
T. 015 29 40 30 
E. siel.meulendijks@mechelen.be 
Musea & Erfgoed Mechelen, Lamot, Van Beethovenstraat 8-10, 2800 Mechelen 
 
MEETJESLAND (Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, 
Sint-Laureins, Waarschoot, Wachtebeke, Zelzate en Zomergem) 
Louise Vermeersch  
T. 09 373 75 96 
E. louise.vermeersch@comeet.be 
Erfgoedcel Meetjesland, Van Hoorebekeplein 1 bus 4, 9900 Eeklo 
 
MIJN-ERFGOED (As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Maasmechelen) 
Hanne Jakubiak  
T. 089 81 14 12 
E. Hanne@mijnerfgoed.be 
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, E. Coppéelaan 91, 3600 Genk 
 
NOORDERKEMPEN  (Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Merksplas, Oud-Turnhout, 
Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar)  
Anneleen Van Lommel  
T. 014 44 33 62 
E. anneleen.vanlommel@erfgoednoorderkempen.be  
Erfgoedcel Turnhout, Erfgoedhuis, Grote Markt 1, 2300 Turnhout 
 
PAJOTTENLAND ZENNEVALLEI (Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, 
Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat) 
Judith De Waele  
T. 02 451 69 49 
E.  judith@cultuurregiopz.be  
Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei, Castelhof, Moldenstraat 102, 1700 Dilbeek 
 
RIVIERENLAND (Bornem, Puurs-Sint-Amands, Willebroek, Sint-Katelijne-Waver en Duffel) 
Charlotte De Koninck 
E. charlotte.dekoninck@igemo.be 
T. 15 28 38 19 
Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen 
 
POLS (Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte) 
Emmy Beyls  
T. 09 386 78 86 
E. emmy@cultuurregioleieschelde.be 
POLS, Tolpoortstraat 79, 9800 Deinze 
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TERF (Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden) 
Hugo Verhenne 
T. 0496 80 82 86  
E. hugo@bieterf.be 
Erfgoedcel TERF, Polenplein 15, Roeselare 
 
VLAAMSE ARDENNEN (Brakel, Herzele, Geraardsbergen, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Lierde, 
Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zottegem, Zwalm) 
Lien Urmel 
T. 0492 59 58 73 
E. lien.urmel@erfgoedvlaamseardennen.be 
Markt 1, 9620 Zottegem 
 
VIERSPRONG (Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem) 
Ans Van de Cotte 
T. 09 363 88 51 
E. ans.vandecotte@4sprong.be 
Erfgoedcel Viersprong, Sint-Antoniusplein 10, 9860 Oosterzele 
 
VOORKEMPEN (Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Kapellen, Schilde, Zoersel, Wijnegem, Wommelgem, 
Ranst) 
Leen Dierckx 
Regionaal Landschap de Voorkempen vzw 
T 03 312 98 76 
E leen.dierckx@rldv.be 
Schildesteenweg 99, 2520 Ranst 
 
WAASLAND (Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en 
Waasmunster) 
Niko Van Kemseke  
T. 03 780 52 14  
E. Niko.VanKemseke@interwaas.be 
Erfgoedcel Waasland, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas 
 
ZUIDRAND (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel) 
T. 0483 56 02 01  
E. Michelle.Segers@dezuidrand.be |  
Gemeenteplein 1, 2550 Kontich 
 
ZUIDWEST (Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, 
Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem)   
Lieze Neyts 
T. 0476 45 58 94 
E. lieze@zuidwest.be 
erfgoed zuidwest, President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk 
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