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Criterium 1: Op Open Monumentendag & gratis 

Openstellingen en activiteiten die deel uitmaken van het Vlaamse Open 

Monumentendagprogramma beantwoorden aan de volgende praktische criteria: 

 de openstellingen en activiteiten gaan door op Open Monumentendag en zijn GRATIS; 

 openstellingen/activiteiten starten om 10 uur en eindigen om 18 uur. Afwijken van deze 

algemene regel kan als daar een dwingende reden voor is. 

 Alleen openstellingen en activiteiten die op Open Monumentendag zelf georganiseerd 

worden, worden in het Vlaamse Open Monumentendagprogramma opgenomen. 

Open Monumentendag Vlaanderen  

Voorwaarden │ 26ste editie │ 2014 

Sinds de eerste editie in 1989 is Open Monumentendag Vlaanderen uitgegroeid tot een echte 

succesformule. Dat is te danken aan de inzet van de Lokale Comités en Intergemeentelijke 

Samenwerkingsverbanden, de knowhow van de provincies, de impulsen van de Stuur- en 

Werkgroep en de coördinatie van het evenement, die in handen is van Herita vzw. Die combinatie 

werkt! 

 

De Lokale Comités en Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden spelen hierin een 

fundamentele rol. In de 308 Vlaamse steden en gemeenten vullen ze immers het evenement in. De 

kennis van het lokale erfgoed en het eindeloos enthousiasme zijn de belangrijkste ingrediënten 

voor een geslaagde Open Monumentendag. Anderzijds is er voor zo’n grootschalig en succesvol 

evenement ook permanent nood aan kwaliteitszorg. Behalve het lokale belang is er ook het 

profiel van het evenement. Die twee moeten elkaar versterken. 

 

Onderstaande voorwaarden bepalen welk erfgoed en welke activiteiten deel kunnen uitmaken van 

het Vlaamse Open Monumentendagprogramma en bijgevolg van de communicatie over het 

evenement  

 

 

1 Wat is Open Monumentendag? 

Open Monumentendag is een jaarlijks evenement dat het grote publiek gratis wil laten 

kennismaken met het bouwkundig, landschappelijk, archeologisch en mobiel erfgoed. Open 

Monumentendag valt telkens op de tweede zondag van september. In 2014 vindt de 26ste editie 

plaats op zondag 14 september. 

 

 

 

Openstellingen en activiteiten die op Open Monumentendag zelf maar ook vóór en/of na Open 

Monumentendag georganiseerd worden, worden in het programma opgenomen met vermelding 

van de noodzakelijke data. 

Uitzondering: ook openings- of feestactiviteiten in het Open Monumentendagweekend én met een 

duidelijke verwijzing naar de 26ste editie van Open Monumentendag worden in het Vlaams Open 

Monumentendagprogramma opgenomen. 
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Criterium 3: Onroerend erfgoed 

De kernactiviteit van Open Monumentendag is het openstellen van het onroerend erfgoed 

voor het grote publiek. Dit zijn historisch waardevolle gebouwen (al dan niet beschermd), 

landschappen en archeologische sites, maar ook varend, vliegend, rollend en rijdend erfgoed. 

Criterium 5: Vlieg  
 

 
 

Criterium 2: Erfgoed, vroeger, nu en in de toekomst 

De rode draad van de 26ste editie van Open Monumentendag is ‘Erfgoed, vroeger, nu en in de 

toekomst’. Lokale Comités en Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden geven hier zelf een 

invulling aan op basis van het lokale erfgoed in hun stad, gemeente of regio.  

Criterium 4: Vóór 1989 

Opengesteld onroerend erfgoed dateert van vóór 1989 (= de eerste editie van de Vlaamse 

Open Monumentendag). Ook erfgoed van na 1989 dat intussen ‘gecanoniseerd’ is, komt in 

aanmerking. De beslissing hiervoor ligt bij het Begeleidingscomité.  

Doel is het grote publiek en de overheden bewust te maken van de waarde van het erfgoed, het 

bewustzijn te versterken en zo de solidariteit rond erfgoedzorg te bevorderen. In 2014 is de rode 

draad ‘Erfgoed, vroeger, nu en in de toekomst’. 

 

 

 
 

2 Welk erfgoed en welke activiteiten maken deel uit van 

het Vlaamse Open Monumentendag-programma? 

 

Door zijn kernactiviteit onderscheidt Open Monumentendag zich van Erfgoeddag, dat het roerend 

en immaterieel erfgoed belicht. 

 

 

 

Het woord ‘toekomst’ in de titel zet de deur open om hedendaagse architectuur op het programma 

te plaatsen. Het uitgangspunt op Open Monumentendag blijft echter het onroerend erfgoed. 

Afwijking van de cesuur kan eventueel, als daar goede redenen voor zijn. Die grens is zeer vaag en 

is niet altijd gemakkelijk te trekken. Het Begeleidingscomité speelt hierin een belangrijke rol.  

 

 

 

Een rondleiding, wandeling of fietstocht is kindvriendelijk als de gids zijn/haar gidsbeurt afstemt op 

de aanwezigheid van kinderen. Ga er niet van uit dat ouders het bezoek kindvriendelijk zullen 

maken, dat is de taak van het Lokaal Comité of het Intergemeentelijke Samenwerkingsverband. 

Meer tips over kindvriendelijke activiteiten vind je op de website. 

 

Kind- en gezinsvriendelijke activiteiten worden aangemoedigd en krijgen 

het ‘VLIEG’-logo. De activiteiten die in aanmerking komen voor het ‘VLIEG’-

logo zijn activiteiten die qua inhoud en qua uitwerking aansluiten bij de 

leefwereld van gezinnen en kinderen jonger dan 12 jaar. Er moet m.a.w. 

een extra inspanning gedaan worden voor gezinnen met kinderen en/of 

kinderen jonger dan 12 jaar. 

http://openmonumentendag.wordpress.com/jeugd/vlieg
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Criterium 6: Monumenten in de actualiteit 

‘Monument in de actualiteit’ is een aparte categorie van openstellingen, die ook afzonderlijk 

wordt gecommuniceerd.  

 

Een ‘monument in de actualiteit’ is: 

- erfgoed dat sinds Open Monumentendag 2013 herbestemd of gerestaureerd is 

- erfgoed in restauratie dat uitzonderlijk op Open Monumentendag te bezoeken is 

- erfgoed dat voor het laatst te bezoeken is vóór een restauratie 

- waardevol erfgoed dat acuut bedreigd is 

- een recent opgegraven archeologische site 

Criterium 7: Verplichte openstelling op Open Monumentendag 

Het onroerend erfgoed dat op grond van een gemeentelijk, provinciaal of Vlaams reglement op 

Open Monumentendag opengesteld moet worden, maakt deel uit van het Vlaamse Open 

Monumentendagprogramma. 

Criterium 8: Schrijf je tijdig in!  

Alleen openstellingen en activiteiten die uiterlijk op 16 mei 2014 zijn ingeschreven via het 

online inschrijvingssysteem, worden in het Vlaamse Open Monumentendagprogramma 

opgenomen. 

 

De categorie ‘Monument in de actualiteit’ brengt de zorg voor onroerend erfgoed onder de 

aandacht van het grote publiek. Verschillende aspecten van de zorg voor monumenten, 

landschappen, archeologische sites en mobiel erfgoed kunnen worden belicht: restauratieopties, 

restauratietechnieken, de problematiek van herbestemming, de betrokkenheid van de overheid, 

partners en lokale actoren,... 

Voor monumenten die voor het laatst te bezoeken zijn vóór restauratie geldt de voorwaarde dat de 

restauratie daadwerkelijk vlak na Open Monumentendag gepland is. De intentie om te restaureren 

volstaat niet. Het Begeleidingscomité zal er op toezien dat deze voorwaarde gerespecteerd wordt. 

 

 

Bij deze openstellingen worden in het Vlaamse Open Monumentendagprogramma enkel de 

praktische gegevens vermeld.  

 

 

3 Aandachtspunten 

3.1 Inschrijving 

Aanmelden, inschrijven en het bestellen van promotiemateriaal verloopt allemaal via het 

inschrijvingssysteem op http://login.openmonumenten.be Elke eerste contactpersoon van het 

Lokaal Comité krijgt als enige toegang via een unieke gebruikersnaam en paswoord. Hij/zij staat in 

voor de verdere doorstroming van alle aangeboden informatie naar alle leden van het Lokaal 

Comité. Hij/zij zorgt ervoor dat de gemeente tijdig is aangemeld (vóór 28 februari 2014) en dat 

alle openstellingen/activiteiten tijdig zijn ingeschreven (vóór 16 mei 2014). Tevens zorgt hij/zij 

ervoor dat alle aangeleverde info en praktische gegevens correct zijn. 

 

Activiteiten en openstellingen die na deze deadline nog worden ingediend bij Herita worden 

onherroepelijk geweigerd en worden bijgevolg niet opgenomen in het Vlaamse Open 

Monumentendagprogramma en de communicatie en promotie die daarrond gevoerd wordt. 

 

http://login.openmonumenten.be/
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Noteer nu al volgende belangrijke data: 

 

7 januari-28 februari 2014: aanmeldingsperiode 

3 maart-16 mei 2014:   inschrijvingsperiode 

12 juni 2014:    begeleidingscomité 

30 juni-4 juli 2014:  naleesronde Lokale Comités 

 

3.2 Verzekering 

De Lokale Comités en Intergemeentelijke Samenwerkingen zijn verantwoordelijk voor de 

organisatie van hun lokale Open Monumentendag. Dit betekent dat zij niet automatisch door Herita 

verzekerd worden, maar zelf instaan voor een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid die 

hen als organisator en hun bezoekers beschermt tegen ongevallen en schade. Dergelijke dekking 

kan in verschillende polissen vervat zitten (gewone burgerrechtelijke aansprakelijkheidspolis, 

evenementenpolis,…). Bovendien is het van belang om te weten over welke verzekeringen de 

eigenaar van een monument beschikt. Neem dus tijdig contact op met je verzekeringsmakelaar. 

Voorkomen is altijd beter dan genezen!  

 

4 Het Begeleidingscomité 

Het Begeleidingscomité* neemt na afloop van de inschrijvingsperiode (op 16 mei 2014) alle 

openstellingen en activiteiten onder de loep die niet aan bovenstaande criteria beantwoorden. Dit is 

echter de laatste fase van het werk. Dit comité zet namelijk ook in op voorafgaande begeleiding 

van de Lokale Comités en de Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden.  

 

Openstellingen en activiteiten moeten in het inschrijvingssysteem niet alleen beschreven worden, 

we vragen ook om ze te motiveren. Dit helpt het Begeleidingscomité om een beter beeld te vormen 

van elke openstelling of activiteit. Na een eerste naleesronde ondersteunen de provinciale 

coördinatoren en Herita de Lokale Comités en de Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden om 

onduidelijke inschrijvingen bij te sturen. In deze fase werken we dus samen om de aansluiting bij 

‘Erfgoed, vroeger, nu en in de toekomst’ te verduidelijken.  

 

Op 12 juni bekijkt het Begeleidingscomité de openstellingen en activiteiten die niet beantwoorden 

aan bovenstaande richtlijnen en beslist het of ze deel kunnen uitmaken van het Vlaamse Open 

Monumentendag-programma. Openstellingen en activiteiten die niet weerhouden worden, maken 

bijgevolg geen deel uit van de communicatie en promotie die Herita naar de nationale pers en het 

grote publiek voert. 

 

Eventuele twijfels kunnen al vroeger weggenomen worden. Neem contact op met jouw provinciale 

coördinator om ze op voorhand te bespreken. Want voor Open Monumentendag zijn cijfers (aantal 

deelnemers, de belangstelling van het publiek, etc.) belangrijk, maar de kwaliteit van het 

aanbod is nog belangrijker. Herita en de provinciale coördinatoren begeleiden de Lokale Comités 

en de Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden graag tijdens het héle proces. 

 

De beslissingen van het Begeleidingscomité worden zo snel mogelijk aan het betrokken Lokaal 

Comité of het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband gemeld door Herita en nadien in een 

officiële brief bevestigd. 

 

* Het Begeleidingscomité bestaat uit vertegenwoordigers van het agentschap Onroerend Erfgoed, de vijf 

provinciale coördinatoren en Herita. 

 

 

Vragen over deze voorwaarden? 

Neem dan contact op met Herita op 03 212 29 55 of via openmonumentendag@herita.be  

 

mailto:openmonumentendag@herita.be

