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Op zondag 22 april vindt in Vlaanderen en 
Brussel de 18e editie van Erfgoeddag plaats. Het 
thema dit jaar is ‘Kiezen’.  Want in het jaar van de 
lokale verkiezingen roepen FARO en alle 
deelnemende erfgoedinstellingen en -
organisaties op om voluit te kiezen voor erfgoed!  
 
Erfgoeddag? Dat is nog steeds de  feestdag van 
het roerend en immaterieel cultureel erfgoed. 
Maar liefst 509 deelnemers in 232 gemeenten 
stellen 700 gratis activiteiten aan u voor; 
gaande van speciaal voor de gelegenheid 
ontwikkelde tentoonstellingen, tot 
rondleidingen, lezingen, beurzen, wandelingen, 
workshops, demonstraties, film- en 
theatervoorstellingen. Erfgoeddag sensibiliseert 
en informeert, over cultureel erfgoed e n over de 
zorg die dat erfgoed vereist. 
 

Het thema ‘Kiezen’ 
 
De etalage uit het campagnebeeld verbeeldt op 
een symbolische manier de kleine en grote 
keuzes die we elke dag opnieuw maken. Vaak al 

vanaf het moment dat we wakker worden stellen we ons de vraag: wat zal ik vandaag 
aantrekken? Maar het beeld is ook representatief voor de keuzes die erfgoedinstellingen 
elke dag moeten maken: welke objecten houden we bij en waarom? Welke objecten kiezen we 
uit om te tonen in een nieuwe tentoonstelling? Zijn de keuzes die we vroeger maakten vandaag 
nog te verantwoorden? En welke beslissingen brengt het digitale tijdperk?   
 
Op al die vragen probeert Erfgoeddag dit jaar een antwoord te bieden. Elke deelnemende 
erfgoedinstelling of -organisatie gaat op geheel eigen wijze met het thema aan de slag. Samen 
maken ze van Erfgoeddag de  hoogdag voor al wie met cultureel erfgoed begaan is. Dat bewijzen 
de duizenden bezoekers die elk jaar deelnemen aan de honderden gratis activiteiten.  
 
Vanaf vandaag staat het volledige programma online op www.erfgoeddag.be. Alle 
activiteiten zijn gratis maar voor sommige moet er vooraf gereserveerd worden. Erfgoeddag zet 
bovendien voluit in op een aanbod voor gezinnen. Zo worden er activiteiten voorzien op maat 
van kinderen en hun ouders. Bij die activiteiten staat ook aangeduid voor welke leeftijd de 
activiteit werd bedacht. Kiezen kan hartverscheurend zijn, het is dus belangrijk om tijdig een 
persoonlijk programma samen te stellen. 
 
Erfgoeddag is een initiatief van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, in samenwerking met de 
erfgoedgemeenschappen in Vlaanderen en Brussel.  
 
 
 



Praktisch? 
 
Erfgoeddag vindt plaats op zondag 22 april 2018 van 10 tot 18 uur. 509 deelnemers plaatsen 
het cultureel erfgoed in de spotlights met 700 gratis activiteiten in het teken van ‘Kiezen’. 
Bezoekers vinden de activiteiten via www.erfgoeddag.be en kunnen daar hun persoonlijke 
favorieten selecteren. De erfgoedcellen stellen bovendien regionale programmabrochures ter 
beschikking, met daarin een overzicht van het programma in een bepaalde regio. De 
contactgegevens van de erfgoedcellen vindt u via www.erfgoedcellen.be.  Alle activiteiten op 
Erfgoeddag zijn gratis.  
 
Ook het openbaar vervoer is weer van de partij. In de Erfgoeddagfolder staat een duo-dagpas 
van De Lijn, een aanbod dat enkel geldig is op Erfgoeddag. De NMBS biedt een weekendbiljet 
aan waarmee bezoekers voordelig de trein kunnen nemen. Bovendien is elke tweede Blue-bike 
op Erfgoeddag gratis. De grootste fietspunten bieden de Erfgoeddagfolder aan. Met e e n Blue-
bikekaart is het mogelijk om twee fietsen tegelijkertijd te ontlenen, en zo trein en fiets te 
combineren. 
 
Een exemplaar van de Erfgoeddagfolder ligt ter beschikking bij de deelnemende organisaties, in 
een groot aantal openbare bibliotheken en toeristische kantoren en in De Lijnwinkels. Of bestel 
een exemplaar via het gratis telefoonnummer 1700.  
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