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Elk jaar bepaalt the European Heritage Days 
het overkoepelend thema van dat jaar, 
waarbij het verzoek aan alle deelnemende 
landen is om dit thema te hanteren. Elk jaar 
gebruiken we dit thema als uitgangspunt 
om tot een Nederlandse invulling te komen. 
Ook dit jaar hebben we in een uitgebreide 
brainstorm toe gewerkt naar een geschikte 
Nederlandse vertaalslag. 

Vertaald naar het Nederlands betekent 
‘living heritage’ letterlijk ‘levend erfgoed’ 
maar in Nederland is ‘immaterieel erfgoed’ 
de meer gangbare term.  

Voor 2023 is het 
thema levend erfgoed
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festiviteiten, rituelen en sociale praktijken; 

Uitvoerende kunsten; 

Spreken, zingen en vertellen; 

Traditioneel vakmanschap en ambachten; 

Kennis en gebruiken rond natuur en universum.  

Anders dan materieel erfgoed (gebouwen, objecten, documenten en mo-
numenten) is immaterieel erfgoed een levende en dynamische vorm van 
erfgoed, die zich aanpast aan en mee verandert met de tijd. Het verbindt 
de gemeenschap die het beoefent en zich er mee identificeert. Immaterieel 
erfgoed vormt het hart van die groep mensen, die het vaak met passie en 
op vrijwillige basis beoefenen.  

Deze cultuuruitingen worden door gemeenschappen en groepen (en soms 
zelfs individuen) erkend als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder 
kenmerk is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en hen 
een gevoel van identiteit en continuïteit geeft.   

Het monument kan de schakel vormen in het brengen van dit verhaal.

Immaterieel erfgoed omvat 
vijf domeinen:  
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Fysieke monumenten spelen altijd de 
hoofdrol tijdens Open Monumentendag, 
maar via verschillende invalshoeken kan 
je Levend erfgoed, met als slogan: 
Als monumenten konden praten koppelen aan 
de diverse monumenten en activiteiten.  

Hoe kan je dit thema koppelen
aan Open Monumentendag?  
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1 Festiviteiten, rituelen en sociale praktijken 

Geef aandacht aan de verschillende rituelen, feesten 
en tradities die hebben plaatsgevonden of nog steeds 
plaatsvinden in en rond de monumenten. Hier kan 
je ook het verschil tussen verschillende culturen 
blootleggen of ze juist een dialoog met elkaar laten 
aangaan. Wat gebeurt er als je naar elkaars rituelen 
en tradities gaat kijken? 

Denk bijvoorbeeld aan:
• de klederdracht van Spakenburg
• of de bijzondere boodschappen die de Surinaamse koto en de bijbeho-
rende hoofddoek angisa in zich dragen (er bestaan koto’s voor verschillende 
gelegenheden, onder andere de verjaardagskoto, werkkoto, rouwkoto en 
trouwkoto). De bijbehorende hoofddoek, de angisa (soms anisa), heeft een 
speciale betekenis. De vouwwijze van de hoofddoek drukt een boodschap uit.
• of wat jongeren met hun kledingstijl willen vertellen

Koto ontwerpen van Jürgen Patrick Joval uit 2018. 
Joval combineert hedendaagse mode met een ode 
aan Surinaams erfgoed. De stoffen en technieken 
zijn nieuw, de vorm en manier van dragen histo-
risch. Bron: Tropenmuseum Amsterdam
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2 Uitvoerende kunsten 

Gebruik de historie van het monument, of het monu-
ment zelf als podium voor uitvoerende kunsten. Denk 
hierbij aan podiumkunsten, beeldende kunsten en 
muziek.  

Voorbeeld activiteiten: 
• Laat acteurs spannende momenten uit de historie van het monument  
 naspelen. Kies één specifieke tijd, of laat in verschillende kamers van het  
 monument verschillende historische gebeurtenissen naast elkaar  
 vertellen. 
• Ook dit jaar willen we de beiaardiersactie opnieuw in de programma’s  
 opnemen. Zaterdagochtend om 10:00 starten we Open Monumentendag  
 in heel Nederland met elkaar door de carillons tegelijkertijd te laten  
 klinken met een door het grote publiek in Nederland gekozen lied.     
• Programmeer activiteiten zoals muziek, dans, digitale kunst (video),  
 fotografie en amateurkunst in het algemeen.

Choreografie van studenten 
bachelor dans van de Artez 
Hogeschool in Arnhem. Speci-
aal gemaakt voor de opening 
van Open Monumentendag 
2022; waarbij ze het verhaal 
van de arbeiders in de fabriek 
uitbeelden in dans.
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3 Spreken, zingen en vertellen  

Wat als monumenten daadwerkelijk konden praten? 
Wat zouden ze ons dan vertellen over de gebeurtenis-
sen die zich afspeelden tussen de muren? Wat waren 
de schokkende gebeurtenissen? Welke bijzondere of 
nu nog steeds bekende personen leefden en werk-
ten er?  Zowel in goede (economische voorspoed, 
huwelijken, geboortes, belangrijke gebeurtenissen) 
als slechte tijden (oorlog, economische tegenspoed, 
natuurrampen etc.).    

Voorbeeld activiteiten: 
• Programmeer de stadsdichter of stadsomroeper in je programma die een  
 aantal keer op de dag een spannend verhaal/gedicht vertelt in/rond het  
 monument over de geschiedenis ervan.
• Geef de verschillende voormalige medewerkers, bewoners, ambachts- 
 lieden letterlijk een stem. Vertel het verhaal van het monument vanuit hun  
 perspectief.  
• Programmeer activiteiten zoals poëzie, spoken word en zang.  Myron Hamming leest zijn 

spoken word voor tijdens 
de opening van Open  
Monumentendag 2021. 

SPOKEN WORD

“Mijn monument is jouw monument”

De mooiste verhalen, liggen vaak al een poosje te wachten, smachtend op onze

tongen. Achter muren en haar randen van ruw en rauw, door ramen van mozaïek,

maar nooit achter gesloten deuren. Een historie als een opengeslagen wereld die

niet enkel aan onze voeten ligt, maar ook open wagenwijd.

Hier vind je alles waarin we denken. Het onomkeerbare verleden, het

onontkoombare heden en hetgeen wat altijd sneller arriveert dan je verwacht,

genaamd, toekomst.

Aanschouw een monument en keer terug naar welk verleden je ook vragen wilt.

Betreed een monument en bevraag de toekomst, want zo was het zomaar en opeens,

later. Want wanneer iets niet helder, wanneer iets verstopt achter gordijnen van

mist, richt je dan tot de stilzwijgende getuigen die beloofden, nog geen moment te

verlaten. Maar altijd op wacht staan, altijd daar als iemand om aanwezigheid

vraagt.

Het zijn nog altijd de verhalen die eeuwenoude monumenten, met de tijd van nu

laten meebewegen. Subtiel en soepel, meedeinend op de klanken van ieders stem,

die weigert te vergeten.

Ieder verhaal kent een eigen begin, een eigen kern en slot. Ieder verhaal bestaat uit

wat zichtbaar is, aan haar oppervlak en onzichtbaar in alles wat eronder stroomt,

vloeit, raast, tiert en beukt.

Verhalen worden niet zomaar doorgegeven.

Liggen zichtbaar verborgen op de route naar school, werk of de winkel.

Achter muren en haar randen van ruw en rauw, door ramen van mozaïek, maar

nooit achter gesloten deuren. Een historie als een opengeslagen wereld die niet

enkel aan onze voeten ligt, maar ook open wagenwijd.

Dat verhalen niet slechts in boeken te vinden zijn,

maar dat je ze nog altijd kunt horen,

achter een deur die zijn geheim verklapt,

in de stem van wie,

ze nog altijd herinnert.

Daarom dit verhaal, daarom mijn spreken, en daarom deze dag.

Myron Hamming

Stadsdichter van Groningen
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4 Vakmanschap & ambachten 

Het monument is dé plaats waar vakmanschap en am-
bacht samenkomen. Is er een betere plek denkbaar 
waar zoveel verschillende vormen van ambacht, zowel 
oude als hedendaagse, samenkomen en te zien zijn 
dan bij een monument?  

Voorbeeld activiteiten: 
• Vergelijk vroegere en huidige technieken en productiemethoden; hoe  
 maakte men vroeger daken? Hoe doet men dat tegenwoordig? Wat zijn  
 de  verschillen in gebruikte type materialen? Hoe is de artistieke uiting in  
 de loop der tijd veranderd? Vertel het verhaal vanuit het perspectief van  
 de ambachtsman toen en nu.  
• Geef workshops in en rond de monumenten die linken aan de gebruikte  
 technieken; bijvoorbeeld: weven, houtbewerking, glas-in-lood maken,  
 textielworkshops, glas blazen, dakdekken etc.  
• Naast monumentgerelateerde ambachten zijn er ook vele (museale)  
 ambachten zoals klompenmaker, bezembinder, boekbinder of touwslager  
 die op hun beurt verbonden zijn met historische werkplaatsen.  
• Maak een route langs de verschillende gevelstenen op monumenten, wat  
 vertellen zij over het pand en haar geschiedenis?   
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5 Kennis en gebruiken rond natuur en universum 

Levend erfgoed kan je ook zeer letterlijk nemen,  
door te focussen op de bijzondere flora en fauna van 
Nederland.

Deze kan je terug vinden in de diverse monumentale botanische tuinen, land-
schapsparken of in de bijzondere huisdierenrassen zoals de Friese paarden, 
de Lakenvelder koeien, of de Hollandse herder die beschermd zijn als levend 
erfgoed. Maar bijvoorbeeld ook het  ambacht van het heggenvlechten is imma-
terieel erfgoed. Heggenvlechten is een ambacht waarbij vlechters bestaande 
heggen, meestal doornheggen, ondoordringbaar maken voor vee en wild. 
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Ideeën voor invulling 
rondom het thema, 
Levend Erfgoed
Als monumenten 
konden praten
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Archeologische monumenten 
In de Erfgoedwet is een archeologisch (rijks)
monument als volgt gedefinieerd: “terrein dat deel 
uitmaakt van cultureel erfgoed vanwege de daar 
aanwezige overblijfselen, voorwerpen of andere 
sporen van menselijke aanwezigheid in het verleden, 
met inbegrip van die overblijfselen, voorwerpen en 
sporen”. 

Archeologische rijksmonumenten bevinden zich veelal op de bodem en zijn 
zichtbaar. Voorbeelden hiervan zijn grafheuvels, terpen en hunebedden. 
Andere archeologische rijksmonumenten zijn niet zichtbaar, doordat deze 
zich in de bodem of onder het wateroppervlak bevinden. 

Organisaties die hier veel vanaf weten: 
- De archeohotspots  

- De archeologiedagen 

Ideeën:  

  Maak samen zicht-
baar wat is verdwenen. 
De bodem gaat weer 
spreken; de restanten 
van het monument: 
Herbouw een kasteel of 
afgebroken gebouw met 
mensen op de vorm van 
de plattegrond. 

  Maak een mobiele 
detectorplaats/zandbak 
met metaaldetector 
waar je de bodem  
letterlijk laat spreken.

http://www.archeohotspots.nl  
https://archeohotspots.nl
http://www.archeohotspots.nl
https://www.archeologiedagen.nl
https://www.archeologiedagen.nl
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Begraafplaatsen 
Begraafplaatsen zijn per definitie een plek waar 
diverse rituelen en gebruiken worden gehanteerd en 
uitgevoerd.

Van oudsher kennen we naast algemene begraafplaatsen ook rooms-ka-
tholieke, joodse en bijvoorbeeld orthodox-protestantse. Hoe wordt er in de 
verschillende culturen omgegaan met de dood? En met het afscheid nemen 
van geliefden? Met de toestroom van nieuwe bevolkingsgroepen ontstaan 
ook nieuwe wensen op begraafgebied. Hoe wordt daarmee omgegaan, hoe 
speelt men daarop in? 

Organisaties die hier veel vanaf weten: 
- Terebinth  

Ideeën:

  Maak de doden 
weer levend; bijvoor-
beeld door het gebruik 
van augmented reality 
(zoals in 2020 gedaan 
is op het Boerenkerk-
hof in Enschede)   

en/of door het inzet-
ten van acteurs op de 
begraafplaats die de 
verhalen van de over-
ledenen uitbeelden.  

  Maak een foto expo 
van de verschillende 
tradities   rondom 
het afscheid nemen 
van overledenen en 
exposeer deze op de 
begraafplaats. 

https://www.terebinth.nl
https://www.1twente.nl/artikel/342990/boerenkerkhof-app-gelanceerd-doden-komen-tot-leven-met-augmented-reality
https://www.yarden.nl/inspiratie-en-informatie/rouwrituelen.htm
https://www.yarden.nl/inspiratie-en-informatie/rouwrituelen.htm
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Boerderijen   
Agrarisch erfgoed is bij uitstek ‘levend erfgoed’. Boer-
derijen veranderen mee met de invulling van het land-
schap en de behoefte van de maatschappij. 

Agrarisch erfgoed is bij uitstek ‘levend erfgoed’. Boerderijen veranderen 
mee met de invulling van het landschap en de behoefte van de maatschap-
pij. Op en rond het erf zijn bijzondere dieren en planten (levend erfgoed) te 
vinden en eeuwenoude ambachten en vakmanschap zijn volop aanwezig. 
Daarmee zijn ze een prachtig voorbeeld van levend erfgoed. Maar het agra-
risch erfgoed staat ook onder druk. De energietransitie, klimaatadaptatie, 
veranderingen in de landbouw, natuurbehoud en woningnood zullen het 
platteland sterk veranderen. Zoals eeuwenlang boerderijen zijn aangepast 
aan veranderende eisen in de landbouw, zo kunnen ze opnieuw worden 
aangepast aan de wensen en uitdagingen van deze tijd.

Organisaties die hier veel vanaf weten: 
Voor contact over de rondreizende expo Boerderij in beweging neem con-
tact op met het Boerderijenfonds  of via bureau@boerderijenfonds.nl  
- Er zijn 16 stichtingen, te vinden via de website van Agrarisch Erfgoed 
Nederland.  Deze stichtingen kunnen helpen bij het vinden van bijzondere 
boerderijen, en er is veel kennis over de regionale boerderijgeschiedenis. 
- Vrienden van het oude fruit 
-  Stichting Zeldzame Huisdierrassen 

Ideeën:  

  Het Boerderijenfonds 
en Agrarisch Erfgoed 
Nederland zetten samen 
met het Nationaal 
Restauratiefonds en de 
Rijksdienst voor het Cul-
tureel Erfgoed in 2023 
het agrarisch erfgoed 
in de spotlights met de 
rondreizende expositie 
Boerderij in beweging.  

  Een aantal herbe-
stemde boerderijen, 
waar het Boerderijen-
fonds financieel aan 
heeft bijgedragen, wordt 
opengesteld die dag 
voor publiek. Jullie kun-
nen ze opnemen in het 
OMD-programma.   

  Behalve de gebou-
wen zelf zijn er nog 
andere vormen van 
levend erfgoed op en 
rond de boerderij te 
vinden. Denk aan oude 
fruitrassen en oude 
huisdierrassen. Zeker 
voor kinderen is een be-
zoek aan een historische 
boerderij met levende 
dieren aantrekkelijk.  

https://boerderijenfonds.nl
mailto:bureau%40boerderijenfonds.nl?subject=
https://www.agrarischerfgoed.nl/de-regios/#.Y4YTPC2iGgQ
https://www.vriendenvanhetoudefruit.nl
https://szh.nl
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Mobiel erfgoed 
Rijdend, rollend, vliegend en varend. Het mobiel erfgoed, 
dat niet alleen iets zegt over het vervoer maar ook een 
beeld geeft van het leven van toen, is onderdeel van 
onze geschiedenis. 

Juist eeuwenoude en specialistische ambachten zijn nodig om dat bijzondere 
erfgoed in stand te kunnen houden.  

Organisaties die hier veel vanaf weten: 
-  Mobiel Erfgoed Nederland  

-  Lees hier alles over 150 jaar ontwikkeling van mobiel erfgoed in Nederland  

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Stichting Mobiele Collectie 
Nederland (MCN) houden op donderdagmiddag 8 december aanstaande een 
bijeenkomst  over de restauratie van mobiel erfgoed. Daarbij zullen enkele 
baanbrekende voorbeelden van restauratieprojecten gepresenteerd worden.

Ideeën:  

  Besteed aandacht 
aan het levend erfgoed 
van de Bruine Vloot: de 
kleinschalige passagiers-
vaart met ongeveer 400 
traditionele zeilschepen 
op de Nederlandse 
binnenwateren en op 
zee. De schepen vormen 
het levende decor van 
havensteden.  

  Of stel de corso-
cultuur centraal tijdens 
een rondleiding, lezing 
of expositie (sinds 2021 
officieel onderdeel 
van de Internationale 
Representatieve lijst van 
Unesco).

  Zoom in op de zeer 
specialistische ambach-
ten die komen kijken bij 
de instandhouding van 
het mobiel erfgoed. 

https://www.mobiel-erfgoed.nl
https://www.toonbeelden.com
https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2022/12/08/platform-mobiel-erfgoed
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Kastelen & buitenplaatsen
Tijdens Dag van het Kasteel (in juni) is het thema 
upstairs/downstairs dat mooi aansluit bij het thema 
Levend Erfgoed.  

Een kasteel kon vroeger niet bestaan zonder zijn personeel. Bij middeleeuw-
se kastelen waren koks, huisbewaarders, stalknechten en poortwachters 
bijvoorbeeld onmisbaar. Op latere buitenplaatsen waren zij ook onmisbaar 
maar vond je bijvoorbeeld ook gouvernantes, linnenmeiden, koetsiers, 
dienstboden, tuinmannen en uiteindelijk ook chauffeurs. Juist de verhalen 
van deze belangrijke personen zijn echter vaak door de geschiedenis heen 
verdwenen en vergeten. Leuk om daar ook met Open Monumentendag 
aandacht aan te besteden en de verhalen vanuit het perspectief van dit 
personeel te vertellen.  

Organisaties die hier veel vanaf weten: 
-  Dag van het kasteel  

-  Nederlandse Kastelenstichting   
-  Stichting kastelen, buitenplaatsen en landgoederen  

Ideeën:  

  Maak een program-
ma rond de diverse 
ambachten die een rol 
hebben/hadden op/
rond het kasteel en/of de 
buitenplaats: Hoveniers/
Valkeniers  (de valkerij is 
sinds 2021 officieel on-
derdeel van de Interna-
tionale Representatieve 
lijst van Unesco)/Imkers/
(Hoef)smeden. 

  Speel bijzondere 
gebeurtenissen met ac-
teurs na vanuit de ogen 
van de medewerkers op 
het kasteel (toernooien, 
speciale feesten). 

Interieur Trompenburgh

https://dagvanhetkasteel.nl
https://www.kastelen.nl
https://www.skbl.nl
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Molens 
Het ambacht van molenaar is sinds 2017 officieel on-
derdeel van de Internationale Representatieve lijst van 
Unesco. Molens en molenaars zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. De molenaar laat de molens draaien 
en malen.  

In 2023 viert De Hollandsche Molen haar 100-jarig bestaan. In dit jaar zijn er 
heel veel feestelijke activiteiten op en rond de molen en de molenaar. De ver-
halen rondom de molens zijn talrijk. Denk maar aan de taal van de wieken. De 
stand geeft aan of er feest of rouw is. Of over de geschiedenis van de plek en 
de relatie met het land er omheen. Zo staan vele zaagmolens aan de basis van 
de rijke VOC-tijd omdat schepen met dat hout veel eenvoudiger en goedkoper 
gebouwd konden worden. Of de korenmolens, het centrum van vele dorpen 
en steden, die zorgden voor het meel voor het dagelijks brood. En natuurlijk 
de poldermolens, die onze voeten droog hielden. 

Organisaties die hier veel vanaf weten: 
- De Hollandse Molen      
- Overzicht van alle molens in Nederland   

Ideeën:  

  Een prachtig moment 
om het werktuig, het 
ambacht, de gewoonten, 
rituelen en tradities op 
en rond de molen extra 
onder de aandacht te 
brengen.  

 

https://www.molens.nl
https://www.molendatabase.nl
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Industrieel erfgoed
 
Industrieel erfgoed is alles dat de mens heeft gebouwd 
voor werkende mensen.  

De monumenten lopen uiteen van oude fabrieken tot ambachtsscholen, 
drukkerijen en andere bedrijfspanden. 

Organisaties die hier veel vanaf weten: 
- BOEi: van oorsprong organisatie voor herbestemming van industrieel 
erfgoed. Inmiddels herbestemmen ze ook diverse andere monumenten.    
- Federatie Industrieel Erfgoed Nederland: De koepelorganisatie van vrijwil-
ligersclubs op het brede terrein van ‘industrieel erfgoed’ en het landelijke 
aanspreekpunt.  

Ideeën:   

  In industrieel erf-
goed kan mooi wor-
den ingezoomd op de 
transitie van handwerk 
naar machinaal werk. 
Hoe heeft de industriële 
revolutie invloed gehad 
op het ambacht? Wat is 
er overgenomen door 
machines? Wat is nog 
steeds altijd handwerk? 

https://www.boei.nl
https://www.industrieel-erfgoed.nl
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Woonhuizen
 
Het is vaak heel bijzonder, maar ook extra lastig om 
woonhuizen te openen tijdens Open Monumentendag. 

Woonhuizen passen wel perfect in het thema omdat mensen hier hun dage-
lijkse leven, in zowel goede als slechte tijden doormaken.  

Ideeën:   

  Stel bijzondere atelier-
woningen open van 
kunstenaars (bijv. Willem 
Witsenhuis in Amsterdam 
of Buisse Heide van 
Adriaan Roland Holst, 
Cuypershuis in Roermond) 
en vertel het verhaal van 
die personen.  

  Stel het verhaal van 
bijzondere bewoners 
centraal; denk aan 
hoofdrolspelers uit WOII, 
belangrijke politieke 
figuren, of laat juist zien 
hoe doodnormale burgers 
in verschillende periodes 
hun leven leefden.  

  Gebruik de reserve-
ringsmodule via  
openmonumentendag.nl 
om particuliere eigenaars 
over te halen hun woon-
huis open te stellen voor 
het grote publiek (zo 
kunnen er tijdsslots 
worden ingesteld en kan 
de massale toeloop 
voorkomen worden). 
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Monumenten van ontspanning 
Monumenten gebouwd als podium voor kunst, zoals 
theaters, schouwburgen, bioscopen en musea.  

Ideeën:   

  Werk samen met de 
diverse amateurverenigin-
gen uit de omgeving  
(koren, dans, toneel) en 
stel hun blik op onze 
gebruiken en tradities cen-
traal. Wat is de Nederland-
se cultuur? Waar moeten 
we aan vasthouden? 
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Monumentaal groen 
Tot groen erfgoed behoren structuren van voorname-
lijk plantenmateriaal, die in het verleden door mensen 
zijn bedacht of aangelegd en die worden bewaard of in 
stand gehouden ten behoeve van volgende generaties.

Het zijn sprekende getuigen van de steeds veranderende relatie tussen 
mens en natuur. 

Organisaties die hier veel vanaf weten: 
- Overzichtskaart met het Groene erfgoed in Nederland   
- Botanische tuinen van Nederland  
- Tuinenstichting Nederland 

Ideeën:   

  Stel deze relatie tussen 
mens en plant centraal in 
rondleidingen of expo-
sities in die tuinen en 
parken.   

  Maak met de groen-
tes uit de moestuin een 
gerecht die je gezamenlijk 
kunt nuttigen terwijl je een 
gesprek voert over hoe de 
specifieke groente in ver-
schillende culturen wordt 
gebruikt in de keuken. 

  Organiseer (kinder)zeef-
drukworkshops waarbij 
je door het gebruik van 
planten en bloemen een 
compositie maakt en af-
drukt op een kussenhoes/ 
t-shirt/kookschort.

https://rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=groen%5Ferfgoed
https://www.botanischetuinen.nl/nl
https://www.tuinenstichting.nl
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Religieus erfgoed  
Religieus erfgoed zijn monumenten die bol staan van 
de rituelen en tradities. In de nog actieve kerken kan je 
deze rituelen en tradities extra belichten. 

Het afnemende aantal actieve religieuzen zet het voortbestaan van veel 
kerken en kloosters echter onder druk. Met als gevolg dat een groot aantal 
voor de eredienst gesloten wordt, wordt herbestemd of dat soms zelfs sloop 
dreigt. Gelukkig zijn er ook positieve geluiden. Zo ontstaan nieuwe geloofsge-
nootschappen en groeit de aandacht voor het belang van de kerkgebouwen, 
met hun vaak prachtige interieurs en verhalen. 

Organisaties die hier veel vanaf weten: 
- De Kerkvernieuwers   
- www.heiligehuisjesrotterdam.nl  
 (cultureel programma in 40 leegstaande kerken) 
- Toekomst Religieus Erfgoed 

Ideeën:   

  Geef jongeren tijdens 
Open Monumentendag de 
kans om een programma 
samen te stellen in een 
leegstaande kerk (of ander 
monument). Het monu-
ment letterlijk als podium 
of leeg canvas om jonge-
ren een stem te geven. 

 

https://www.kerkvernieuwers.nl
https://www.heiligehuisjesrotterdam.nl
https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl
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Partners landelijk 
 
Dit jaar werken we samen met het Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed Nederland om dit thema in te 
vullen en jullie te ondersteunen bij het samenstellen 
van de programma’s voor Open Monumentendag. 
KIEN zal tijdens de komende bijeenkomsten aanwezig 
zijn om inspiratie te geven rondom dit thema en er 
zal een contactpersoon zijn voor jullie vragen en om 
jullie desgewenst te koppelen aan de beoefenaars van 
immaterieel erfgoed.  
 
- Publicatie over 10 jaar immaterieel erfgoed in Nederland 
- Diverse voorbeelden van immaterieel erfgoed in Nederland 

 

Partners specifiek rondom de domeinen
 
Festiviteiten en rituelen en sociale praktijken: 
- Immaterieel erfgoed Festiviteiten, rituelen en sociale tradities  
 
Uitvoerende kunsten: 
- Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)  
- Nederlandse Museumvereniging 
- Lokale clubs: Toneelvereniging / Koor / Dansgroep / Muziekschool /   
  Fotoclub
 
Spreken zingen en vertellen:
- Stadsdichter / stadsomroeper 
- Lokale amateurkoren: gospelkoren, gregoriaanse koren, oude-muziek  
  koren, mannenkoor, vrouwenkoor, jongenskoor, shantykoor etc.   
 
Vakmanschap & ambacht:
- Vakgroep Restauratie  
- Uitgave: Gouden Handen over ambachten in Nederland  
- De Ambachtshoeve  
 
Kennis en gebruiken rond natuur en universum: 
- Vrienden van het oude fruit  
- Stichting Zeldzame huisdierenrassen   
- Onderzoek Wageningen universiteit   
- Botanische tuinen van Nederland   
- Tuinenstichting Nederland   

https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/Magazine-TEN-10-years-of-safeguarding-practices-in-the-Netherlands
https://www.immaterieelerfgoed.nl/immaterieelerfgoed#eyJ0eXBlIjoibGlzdCIsImFueWtleXdvcmQiOltdLCJmYWNldHMiOnt9fQ==
https://www.immaterieelerfgoed.nl/immaterieelerfgoed#eyJxcyI6IiIsInR5cGUiOiJsaXN0IiwiYW55a2V5d29yZCI6Wzg4OV0sImZhY2V0cyI6e319
https://www.lkca.nl
https://www.museumvereniging.nl/home
https://www.vakgroeprestauratie.nl
https://www.immaterieelerfgoed.nl/image/2017/5/9/boek_gouden_handen.pdf
https://ambachtshoeve.nu/activiteiten/
https://www.vriendenvanhetoudefruit.nl
https://szh.nl
https://www.wur.nl/web/show/id=872562/langid=43
https://www.botanischetuinen.nl/nl
https://www.tuinenstichting.nl
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