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Herita wil zoveel mogelijk mensen fan maken van onroerend erfgoed. 
Dat doet de organisatie door een breed publiek te laten kennismaken 
met (onroerend) erfgoed en de erfgoedsector te informeren en sen-
sibiliseren. Niet alleen op Open Monumentendag, hét jaarlijkse monu-
mentenfeest, maar iedere dag opnieuw...

Wanneer werd Herita opgericht? 
Herita is het resultaat van de fusie van 
Open Monumentendag Vlaanderen, Erf-
goed Vlaanderen en het Forum voor 
Erfgoedverenigingen.

Wat is jullie opdracht en hoe vullen jullie die 
in?
Iedere dag Open Monumentendag: dat is het 
doel van Herita. We willen meer mensen infor-
meren over, laten kennismaken met erfgoed 
en zorgen voor een erfgoedbeleving die jong 
en oud aanspreekt. Monumenten vertellen ons 
immers over heden en verleden. Wij zorgen 
ervoor dat iedereen van deze monumenten 
kan genieten. Nu en in de toekomst. Door de 
deuren van monumenten open te gooien en 
ze om te toveren tot plaatsen vol beleving en 
verwondering. 

Herita heeft twee pijlers. Ten eerste willen we 
een breed publiek aanspreken en dit door gra-

tis lidmaatschap zodat zorg en passie voor 
monumenten een gedeelde passie van een 
grote gemeenschap wordt. Een lid van Herita 
krijgt: een maandelijkse nieuwsbrief, perma-
nente voordelen, exclusieve erfgoedactivitei-
ten, leuke acties, kortingen bij partners, … We 
willen een boeiende erfgoedbeleving voor jong 

en oud ontwikkelen in monumenten, zoals de 
familietrajecten in Kasteel van Horst (Holsbeek) 
en Kasteel Beauvoorde (Veurne) en door Open 
Monumentendag, het grootste erfgoedfeest 
van Vlaanderen, op de tweede zondag van 
september, verder uit te bouwen tot een breed 
gedragen evenement voor iedereen. Onze 
tweede pijler: Herita ontwikkelt een Netwerk 
Open Monumenten. We werken aan een breed 
netwerk van monumenten, archeologische sites, 
landschappen en varend erfgoed in Vlaanderen. 
Herita brengt het publieksgericht aanbod van 
het netwerk tot bij het grote publiek en we zor-
gen voor uitwisseling van kennis en expertise 
naar het netwerk.

Wat hebben jullie al kunnen verwezenlijken? 
De voorbije jaren lag de focus op de ont-
wikkeling en de uitwerking van onze strate-
gie. Dit staat nu helemaal op punt. Herita zet 
heel sterk in op een kwalitatieve en duurzame 
publiekswerking. In de kastelen van Horst (in 

Holsbeek) en Beauvoorde 
(in Veurne) heeft Herita een 
gloednieuw familieaanbod 
gerealiseerd, op maat van 
families met jonge kinde-
ren. Door opdrachtjes, spel-
letjes, … ontdekken jong en 
oud de geschiedenis van deze 
monumenten. In het Kasteel 
van Horst is intussen ook een 
educatief traject voor scholen 
uitgewerkt.

Herita wil een groot maat-
schappelijk draagvlak creëren 
voor erfgoed en dat doen we 
door zoveel mogelijk mensen 
te sensibiliseren en te enga-
geren voor erfgoed en voor 

Herita. Sinds het voorjaar van 2015 kan ieder-
een dan ook gratis lid worden. 

Samen met partners uit de sector en ook daar-
buiten bouwt Herita momenteel volop aan 
een netwerk. Leden van Herita krijgen ook 
korting bij een bezoek aan een monument 

> Zie ook p. 48
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“OVERSTIJG DE 
DECRETALE, 
pOLITIEKE EN 
ADMINISTRATIEVE 
BEpERKINGEN EN 
WERK SAMEN MET 
DE COLLEGA’S 
VAN ONROEREND 
ERFGOED.”

uit het netwerk van partners. Hét moment 
van expertise- en kennisdeling is het Open 
Monumentencongres, dat dit jaar op 19 novem-
ber plaatsvindt in Gent.  

Welke tendenzen merken jullie op in de sec-
tor? 
Meer mensen hebben tijd om erfgoed te bele-
ven of om zich, als vrijwilliger, actief in te zetten 
voor erfgoed. Anderzijds engageren mensen 
zich voor een steeds kortere termijn. Klassiek 
en langdurig lidmaatschap staat ook onder 
druk. Daarom introduceerde Herita het gratis 
lidmaatschap. 

Vrijwilligers moeten gekoesterd worden omdat 
zij mede zorgen voor de drive binnen de sector. 
Bij Herita voeren we een vrijwilligersbeleid met 
heel uiteenlopende taken.

Er is een groeiend (politiek) besef in Vlaanderen 
en in Europa dat erfgoed een grote bijdrage 
levert aan onze West-Europese samenleving 
en dat het een belangrijke factor is voor de 
kwaliteit van onze leefomgeving. In Vlaanderen 
maken de burger en de vele lokale erfgoedor-
ganisaties geen onderscheid tussen onroerend 
en roerend/immaterieel erfgoed. Activiteiten 
zoals Open Momumentendag, Erfgoeddag, 
Nacht van de Geschiedenis, Week van de 
begraafplaatsen  e.a. vertonen meer gemeen-
schappelijke dan onderscheidende kenmer-
ken. Er is (gelukkig) een groeiend besef dat 
een integrale erfgoedaanpak de toekomst is. 

Door de aanhoudende crisis en de budgettaire 
beperkingen is iedereen verplicht om zijn doel-
stellingen scherper te stellen waardoor overhe-
den en middenveldorganisaties hun actieterrein 
strikter afbakenen. De interne staatshervor-
ming en het Onroerenderfgoeddecreet heb-
ben een aantal nieuwe processen in gang gezet. 
De rol van de provincies wordt beperkter en 
hun betrokkenheid op lange termijn blijft nog 
onduidelijk. Anderzijds trekt de Vlaamse over-
heid zich terug, terwijl lokale actoren net gesti-
muleerd worden om hun verantwoordelijkheid 
te nemen. De eerste intergemeentelijke onroe-
renderfgoeddiensten en onroerenderfgoedge-
meenten zijn erkend en die moeten een nieuwe, 
lokale dynamiek genereren. 

Er is ook een groeiend besef dat de restau-
ratie, het behoud en het beheer van erfgoed 
slechts een deel van een groter erfgoedverhaal 

Op de foto’s: Voorstelling van het 
nieuwe familieparcours in de kastelen 
van Veurne en Holsbeek.

zijn. Erfgoed en erfgoedzorg 
moeten ook een betekenis en 
relevantie voor de samenle-
ving hebben. Publiekswerking 
en erfgoedontsluiting wor-
den steeds relevanter en een 
overkoepelende aanpak van-
uit erfgoedinterpretatie staat 
nog maar in de kinderschoe-
nen. 

Er is een duidelijke evolutie naar actief burger-
schap, waarbij (mondige) burgers zich alleen 
en vooral in groep inzetten en mee verant-
woordelijkheid opnemen. Deze evolutie sluit 
perfect aan bij het concept van de erfgoedge-
meenschappen en de visie dat erfgoed geen 
monopolie (meer) is van de overheid. Net als in 
andere domeinen is er een toenemend belang 
van de informatie- en communicatietechnolo-
gie en sociale media. Dit creëert nieuwe moge-
lijkheden en vergt een andere benadering 
vanuit de erfgoedsector. Er is een toenemend 
aantal bedrijfjes, eenmanszaken, collectieven 
en andere initiatieven die hun diensten aanbie-
den aan de erfgoedsector. Ze kijken vaak door 
een andere bril, brengen andere invalshoeken 
aan vanuit andere domeinen en geven daar-
door zuurstof.

Wat kunnen jullie de BAD-sector nog bijbren-
gen? 
Overstijg de decretale, politieke en adminis-
tratieve beperkingen en werk samen met de 
collega’s van onroerend erfgoed. Als je de 
grote strategische doelstellingen als erfgoed-
sector bekijkt (behoud, beheer, interpretatie), 
dan gaan we die alleen maar realiseren door 
samen te werken. Zorg dat de middelen die 
geïnvesteerd worden in de sector, evenwichtig 
verdeeld worden tussen het erfgoed zelf, de 
grote hoeveelheid aan intermediaire structuren 
en het beoogde effect. Focus op het resultaat 
en de impact en niet op de productie.

En andersom, wat kunnen jullie nog leren van 
de BAD-sector? 
De collega’s van roerend en immaterieel erf-
goed leveren mooi werk op het vlak van story-
telling, publiekswerking en ontsluiting. Samen 
met hen wil Herita het verhaal van onze monu-
menten brengen. De systematische aanpak van 
het proces verwerving, onderzoek, beheer en 
ontsluiting is sterker uitgewerkt en kan ons nog 
veel leren. 
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