
IMMATERIEEL ERFGOED?



IMMATERIEEL ERFGOED …

… leeft

…. is er in alle maten en soorten

… is niet tastbaar 

… doe je niet alleen

… geef je door 



IMMATERIEEL ERFGOED …

… leeft 

VANDAAG én op het platteland, in de stad, bij 

jongeren, bij ouderen, in verenigingen, bij 

individuen, achter de schermen, in een atelier, 

op het veld, … 



IMMATERIEEL ERFGOED …

…. is er in alle maten en soorten

Vertellen en taalgebruik,  muziek en 

podiumkunsten, feesten, rituelen en sociale 

gebruiken,  sport en spel, natuur en landbouw, 

eten en drinken, ambacht, vakmanschap en 

techniek,  … 



IMMATERIEEL ERFGOED …

… is niet tastbaar 

Het zit in hoofden en handen van mensen. 

Je groeit er vanzelf mee op of je kiest er op een 

gegeven moment bewust voor. 

In elk geval vergt het oefening en vooral veel 

doen.



IMMATERIEEL ERFGOED …

… doe je niet alleen

De erfgoedgemeenschap zijn de mensen die je 

erfgoedpraktijk een warm hart toedragen, er aan 

mee doen of van aan de zijlijn supporteren.



IMMATERIEEL ERFGOED …

… geef je door 

Aan anderen of jongeren, 

omdat je het met z’n allen belangrijk vindt. 

Ook voor de toekomst.



IMMATERIEEL ERFGOED …

zijn gewoontes, kennis en praktijken van vandaag, 

die mensen van vroeger hebben gekregen en 

willen doorgeven aan toekomstige generaties. 

En naarmate tijden veranderen, verandert 

immaterieel erfgoed mee.



IMMATERIEEL ERFGOED 

HASPENGOUW? 

Noem maar op…

https://worditout.com/word-cloud/create


IMMATERIEEL 
leren, kunnen, 

weer doorgeven

weven

ONROEREND 
monumenten, 
landschappen

atelier

ROEREND

objecten

weefgetouw



NIKS NIEUWS, OF TOCH?

SINDS 2003: 

EEN INTERNATIONAAL KADER

De UNESCO-conventie voor het 
borgen van immaterieel cultureel 
erfgoed als tegenhanger voor 
‘werelderfgoed’-conventie.   

SINDS 2010: 

EEN VLAAMS BELEID 

- 2006: Ratificatie UNESCO-conventie

- 2008: Inventaris Vlaanderen van het 
immaterieel cultureel erfgoed.

- 2010: Visienota voor een beleid in 
Vlaanderen. 

- 2012: www.immaterieelerfgoed.be

- 2019: Nieuw onderdeel van de 
inventaris: Register voor 
inspirerende borgingspraktijken. 

http://www.kunstenenerfgoed.be/nl/wat-doen-we/immaterieel-cultureel-erfgoed/unesco-conventie-van-2003
http://www.kunstenenerfgoed.be/sites/default/files/uploads/pdf/2010_4_visienota.pdf


WWW.IMMATERIEELERFGOED.BE



INVENTARIS VLAANDEREN & REGISTER 

VOOR INSPIRERENDE 

BORGINGSPRAKTIJKEN

https://www.youtube.com/watch?v=VjpdBq8-89A&feature=youtu.be


NETWERK IN VLAANDEREN

Aanspreekpunt

https://immaterieelerfgoed.be/nl/netwerk


WAT IS 
IMMATERIEELERFGOED.BE?!





















DOE MEE!

Communiceer over je 

erfgoed Deel je erfgoed

• UiTinVlaanderen: 

✓ Voer je activiteit in via 

Uitdatabank.be

✓ Voeg label ‘immaterieel 

erfgoed’ toe

• Like ons op Facebook

‘immaterieelerfgoed.be’

• Tip ons je nieuwsbrief



DEEL JE ERFGOED 
OP IMMATERIEELERFGOED.BE









Meld je aan
Login automatisch via e-mail na inzending



‘Persoonlijke ruimte’



Je erfgoed staat op immaterieelerfgoed.be: 

zichtbaar voor iedereen



Verschijnt onder ‘Mijn erfgoed’



www.immaterieelerfgoed.be –

Werkplaats immaterieel erfgoed

E: info@immaterieelerfgoed.be

T: 0473 38 19 07

Erfgoed Haspengouw 

E: info@erfgoedhaspengouw.be

T: 011 70 18 30

Contact 


