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• Thema: Dieren als oorzaak van schade

• Ideeën: 

• Aangetast erfgoed tentoonstellen

• Verhaal van oorzaak, vaststelling, 
behandeling, bewaring, restauratie

• Beestjes leren kennen: voorzie vergrootglas, 
insectenpotjes, microscoop

• Info en partners: 

• faro.be/kennis/de-tien-schade-
factoren/insecten

• www.whatseatingyourcollection.com

• Het loopt in de papieren (pdf document 
cultureelerfgoed.nl)

• Velt vzw, KIK

https://faro.be/kennis/de-tien-schadefactoren/insecten
http://www.whatseatingyourcollection.com/


• Thema: Dieren in het landschap, levend erfgoed

• Ideeën:

• Expo: Welke dieren bevolken van oudsher ons
lands chap? Rassen, enz.

• Nodig een schaapsherder uit of ga met hem 
op pad

• Linken naar wolambachten: spinnen, weven, 
verven – demo’s, atelierbezoek,

• Verhaal van de heerdgangen: Kathleen De 
Clercq, via EH

• Info en partners: 

• www.sle.be; www.cagnet.be; www.rlhv.be

• Podcast: Schaapjes op het droge (collectie 
Bulskampveld)

http://www.sle.be/
http://www.cagnet.be/
http://www.rlhv.be/


• Thema: Levend erfgoed, landbouwerfgoed

• Ideeën:

• Een bezoek aan of lezing door een bio-
boer, hoefsmid,  veearts…

• De mens en het paard: het verhaal van een 
relatie zo oud als de mensheid

• Een expo rond boerenerfgoed, alaam, 
vanuit het perspectief van het dier

• Denk ook aan tradities met 
(boeren)paarden: oogstfeesten, 
veemarkten, processies, veewedstrijden

• Info en partners: 

• www.sle.be; www.cagnet.be

• Boek Stories uit de stal, Katrien Vervaele

• Ikwashier.live

http://www.sle.be/
http://www.cagnet.be/


• Thema: Ambachten met (levende) dieren

• Ideeën:

• Een bezoek aan of lezing door de imker 
of andere houder of kweker van dieren

• Expo: Nuttige dieren, doorheen de tijd 
of in onze streek

• Workshops: Dierlijke grondstoffen in 
ambachten als kaarsenmaken, 
lederbewerking enz.

• Info en partners: 

• https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/
bijenhouden

• Podcast Vroege vogels en andere dieren, 
serie 3 afl.6: Over honingbijen)

• Inspiratieboek Een toekomst voor 
ambachten (www.tapisplein.be)

https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/bijenhouden
http://www.tapisplein.be/


• Thema: Taxidermie, wilde dieren in onze 

streken

• Ideeën:

• Een bezoek aan of lezing door een 
taxidermist (bv. Vechmaal R.Robben)

• Onderzoek naar jachttradities

• Dieren in collecties en verzamelingen 
(vlinders, schedels, botten, insecten e.a.)

• Sint Hubertus en het hert (Henis, 
Membruggen, Sint-Huibrechts-Hern…)

• Info en partners: 

• De techniek van de taxidermist 
www.etwie.be

• Boek Wonders are collectible (Lannoo)

• Jachtsite.be

http://www.etwie.be/


• Thema: Dieren en sport

• Ideeën:

• Een bezoek aan of lezing door een
duivenmelker

• Expo over duivenrassen, 
duivenmelkerij als immaterieel en
legend erfgoed

• Andere dierensporten: ruiterij, 
vissen, valkerij…

• Info en partners: 

• www.sle.be

http://www.sle.be/


• Thema: Dieren in taal en dialect

• Ideeën:

• Een onderzoek naar dierennamen in 
onze dialect(en): geluisdopnames, 
podcast maar ook prenten, illustraties

• Een uiltje vangen, Daar kraait geen 
haan naar, het hazenpad kiezen… 
Dieren in spreekwoorden en
gezegden: een vrolijk taalonderzoek, 
een gezinskwis of…

• De taal die de dieren spreken

• Info en partners: 

• www.mijnwoordenboek.nl

• Atlas van het dialect in Vlaanderen

http://www.mijnwoordenboek.nl/


• Thema: Dieren in verhalen, fabels, legendes

• Ideeën:

• Van Reynaert de vos tot Toon Tellegen, van de 
Bokkenrijders tot Roodkapje en de wolf: 
dierenverhalen herverteld of afgebeeld tijdens 
een vertelavond, wandeling of expo

• Podiumact: verteller, kamishibai, film met 
dierenverhalen

• Samenwerking met de Bibliotheek rond
dierenboeken, dierenillustraties, met een 
verteller, expo of zoektocht of zelfs een 
scholenproject

• Info en partners: 

• www.volksverhalenbank.be; 
www.volksverhalen.be; www.beleven.org

• Boek Toon Tellegen, Misschien wisten zij alles

http://www.volksverhalenbank.be/
http://www.volksverhalen.be/
http://www.beleven.org/


• Thema: Dieren en tradities

• Ideeën:

• Sint-Antoniusfeest in Kozen, 
haanslaan, ganzenkoppen, 
vinkenzetten … Hoe kijken we er 
vandaag tegenaan? Ontdekparcours 
met foto’s, objecten, tekst, of lezing
(ook leuk met film- of 
geluidsfragmenten)

• Info en partners: 

• Dier, mens en traditie, online 
magazine op 
www.immaterieelerfgoed.nl

• (binnenkort) Themadossier Dieren op 
www.immaterieelerfgoed.be

• ICE en dieren op bib.faronet.be

http://www.immaterieelerfgoed.nl/
http://www.immaterieelerfgoed.be/


• Thema: Dierlijke materialen

• Ideeën:

• Collectiestukken, verzamelobjecten…

• Expo met veelheid aan objecten in 
dierlijke materialen in kunst- en
gebruiks-voorwerpen: ivoor, bont, 
leder, gewei,  struisvogelei, hoorn, 
bot, veren, bijenwas…Hoe we er 
vroeger en vandaag mee 
omgingen/omgaan. Een stellingenspel 
voor de bezoekers van de expo.

• Wat onze missionarissen 
meebrachten…

• Info en partners: 

• Kadoc, De Mindere



• Thema: Het huisdier

• Ideeën:

• De rol van het huisdier toen en nu, in 
prenten, verhalen, poëzie, literatuur, 
(kunst)objecten, citaten…

• Een filosofisch café over onze omgang 
met dieren

• Info en partners: 

• Dier en mens, boek van Maarten 
Reesink



• Thema: Heraldieke dieren, dieren in  

afbeeldingen en kunstwerken, 

dieren in dierentuinen…

• Ideeën:

• Collectie schilden, vlaggen en/of 
symbolische dierenafbeeldingen, 
schilderijen, beeldjes en beelden…

• Dieren als symbool, de karakters van 
dieren in the picture

• Grafstenen (rubbings)…

• Dieren in hedendaagse kunst versus 
dieren in kunst uit vorige eeuwen

• Info en partners: 

• Artikel Dieren als model. Het dier in 
Vlaamse schilder- en beeldhouwkunst, op 
www.okv.be

http://www.okv.be/


• Thema: Dieren op de kermis, in het 

circus, dieren en recreatie

• Ideeën:

• Een blik op de dorpskermis met focus 
op de dieren (draaimolen, pony’s, 
roofvogels, muizen…)

• Het circus als erfgoed, het lot van de 
dieren, en hoe we er vandaag over 
denken

• Kermisspel spelen

• Info en partners: 

• Limburg's Volkskundig Genootschap

• Circuscentrum.be



• Thema: Heiligen en dieren

• Ideeën:

• Een begeleid bezoek aan de kerk, op 
zoek naar heiligen en dieren, een 
zoektocht of creatief atelier

• Een expo met of lezing over 
heiligenbeelden, -afbeeldingen, -
prenten

• Welke heiligen beschermden de 
dieren, de boeren…?

• Info en partners: 

• Podcast: 
https://aureooljournalistiek.podbean.
com/

• Boek Heiligen en dieren, Jan Verheyen

https://aureooljournalistiek.podbean.com/


• Thema: Het rund

• Ideeën:

• De geschiedenis van onze dierlijke
consumptie in lezing of expo

• Een bezoek aan een bio-boer rond de 
waarde van oude rassen

• De relatie mens en vee door de 
eeuwen heen

• Info en partners: 

• www.sle.be

http://www.sle.be/


• Thema: Dierlijke consumptie

• Ideeën:

• De geschiedenis van onze dierlijke 
consumptie in lezing of expo

• Een culinaire namiddag of proeverij met 
oude (vlees- of kip-)recepten versus 
hedendaagse vleesvervangers

• Gastronomisch erfgoed in de vorm van 
kookboeken, keukenmaterialen enz.

• Streekgerechten met vlees

• Nodig de Foodarcheoloog (lezing, proeverij)

• Info en partners: 

• www.culinairerfgoedcentrum.com

• Academie Streekgebonden Gastronomie
Hasselt

• CAG

http://www.culinairerfgoedcentrum.com/


• En nog meer thema’s

• Dieren en technologie

• Dieren en wetenschap

• Dieren en geneeskunde

• Dieren en muziek (dieren in liedjes, 
muziekinstrumenten van dierlijke materialen…)

• Dieren en klimaatverandering

• …


