
WAT
Van kermis en Nieuwjaar vieren tot het  
verkopen van papieren bloemen aan zee.  
Van frietjes halen in ’t frietkot over baklava  
tot circus, fanfares en kantklossen.  
Iedereen viert, speelt, eet of doet mee.

Immaterieel erfgoed is divers en overal.
Dag in dag uit geeft het kleur aan ons leven.

WAT IS IMMATERIEEL 
ERFGOED?
Immaterieel erfgoed zijn de niet-tastbare 
gewoontes of gebruiken van vroeger die je 
koestert en nu nog doet. Het is jouw kennis 
of kunde die je doorgeeft aan anderen. 
Immaterieel erfgoed evolueert zo generaties 
mee met de tijd. 

 ¬ www.immaterieelerfgoed.be/wat

DIVERSITEIT TROEF
y vertelcultuur, taal … ª oraal erfgoed
y dans, muziek, theater, circus … ª 

podiumkunsten en muziek
y feesten en rituelen ª sociale gewoontes 

en gebruiken
y gewoontes en gebruiken i.v.m. de natuur 
ª natuur & universum

y ambachten ª ambachtelijke technieken 
en vaardigheden

y …

 ¬ Tip: bekijk de trailer ‘Immaterieel  
erfgoed, van vroeger naar morgen’  
op www.immaterieelerfgoed.be. 
Diversiteit troef!

LOKAAL WEGWIJS OF 
ONDERSTEUNING?
Contacteer de erfgoedcel, lokale 
erfgoeddienst of cultuurbeleidscoördinator. 

 ¬ www.erfgoedcellen.be

GEEN IDEE WAAR 
AAN TE KLOPPEN? 
info@immaterieelerfgoed.be
050 68 37 94

WIE 
WIE KOESTERT 
IMMATERIEEL 
ERFGOED? 
Een wever, carnavalist, volksdanser … 
immaterieel erfgoed leeft in de handen  
en hoofden van mensen en niet op papier  
of in musea. Beoefen je een ambacht?  
Doe of vier je mee? Dan behoor je,  
in erfgoedtermen, tot de 
‘erfgoedgemeenschap’ ervan.

 ¬ www.immaterieelerfgoed.be/wie

Initiatief van het 
Platform voor 
immaterieel erfgoed.

WIE BIEDT 
ONDERSTEUNING?
Voor al je vragen, groot en klein, staat een 
professioneel netwerk klaar. We helpen je 
op weg of verwijzen je door naar de juiste 
personen of collega-organisaties.

y www.muzikaalerfgoed.be: 
muziektradities

y www.hetfirmament.be: dans, theater, 
performance ...

y www.lecavzw.be: feesten en rituelen
y www.hetvirtueleland.be: culinaire 

tradities, gewoontes en gebruiken i.v.m. 
de natuur of waarbij dieren een rol spelen

y www.etwie.be: ambachtelijke technieken 
en vaardigheden

y www.faronet.be: mondelinge tradities, 
vertelkunst, dialect e.a.

y www.tapisplein.be: erfgoedparticipatie 
en methodieken

 ¬ www.immaterieelerfgoed.be/ondersteuning

IMMATERIEEL 
ERFGOED – VAN 
VROEGER NAAR 

MORGEN
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Vinkensport in Vlaanderen, 
opnames kortfilm 'Suskewiet' © CO7, Nyk Dekeyser

Reuzen Amir en Noa, Mechelen © Jan Van Dyck

De bijenteelt en het imkerambacht © Roger De Vos
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HOE 
HOE ZORG DRAGEN 
VOOR IMMATERIEEL 
ERFGOED?
Een gebouw restaureer je. Een object  
bewaar je. Maar hoe draag je zorg voor iets 
wat leeft en niet-tastbaar is? Zorg dragen 
voor immaterieel erfgoed betekent vooral 
doen! Je onderneemt bewust actie om een 
gebruik levend te houden of kennis door te 
geven. Zo geef je het nu al toekomstkansen.

 ¬ www.immaterieelerfgoed.be/erfgoedzorg 

ERFGOEDZORG = 
BORGEN
Voor deze soort zorg bestaat een  
nieuw woord: borgen. 
 
De term komt van waarborgen,  
zorg dragen voor. 

=  DOORGEVEN
=  TOEKOMST GEVEN
=  ACTIE ONDERNEMEN
=  OPENSTAAN VOOR VERNIEUWING

HOE BORGEN?
Wil je een lokaal feest op een  
vernieuwende manier in de kijker zetten? 
Dreigt je vakmanschap verloren te gaan?  
Of wil je meer mensen warm maken voor  
een gebruik? Borgen start je met een doel,  
op maat van wensen en noden. 

Met je acties kun je zo inzetten op 
het documenteren en inventariseren, 
onderzoeken of net actief doorgeven  
aan anderen, op het communiceren  
of sensibiliseren. 

 ¬ www.immaterieelerfgoed.be/HOE 

3. JE AMBIEERT EEN PLEK OP 
DE INVENTARIS VLAANDEREN

Dit vraagt een bewust engagement. Met 
een aanvraag voor de Inventaris Vlaanderen 
engageer je je met de gemeenschap voor 
een blijvende erfgoedzorg. Jaar na jaar 
onderneem je acties. Je deelt je acties en 
ervaring via de website.

 ¬ www.immaterieelerfgoed.be/procedure- 
inventaris

DOE MEE
Wil je je immaterieel erfgoed onder de aandacht 
brengen? Ervaring in borgen delen? Of tonen 
waar je als organisatie of vereniging mee bezig 
bent? Dat kan op verschillende manieren. 

1. JE LAAT JE IMMATERIEEL 
ERFGOED ZIEN

Vul enkele vragen in op www.immaterieelerf-
goed.be. Met één enkele klik komt je erfgoed 
in beeld met foto en korte beschrijving. Wil 
je bovendien per e-mail op de hoogte blijven 
van de actualiteit en erfgoedtips ontvangen? 
Schrijf je dan in op de nieuwsbrief.

 ¬ www.immaterieelerfgoed.be/immaterieel- 
erfgoedinbeeld

BELEID
BELEID IN 
VLAANDEREN
De Vlaamse overheid heeft een hart  
voor immaterieel erfgoed en focust op: 

y het borgen van immaterieel erfgoed
y de uitbouw van een ondersteunend 

netwerk
y de uitbouw van  

www.immaterieelerfgoed.be 
y internationale beleidsvorming en 

samenwerking

 ¬ www.kunstenerfgoed.be

2. JE GEEFT MEER UITLEG  
BIJ JE ERFGOED, DEELT JE 
ACTIES EN ERVARING EN 
MAAKT JE ORGANISATIE 
BEKEND

De databank achter www.
immaterieelerfgoed.be is dé centrale plek 
met info over immaterieel erfgoed, de 
betrokken organisaties en erfgoedzorg in 
Vlaanderen. Voer je info in de databank in en 
ze verschijnt op de website onder WAT, WIE 
en HOE. Ook anderen kunnen naar hartenlust 
doorlinken naar deze pagina’s.

 ¬ Login aanvragen?  
www.immaterieelerfgoed.be/watenhoe

UNESCO
Vlaanderen baseert zich voor dit beleid op 
de UNESCO-‘Conventie voor het borgen 
van immaterieel erfgoed’ uit 2003. De 
speerpunten van de Conventie zijn:

y Niet-tastbaar erfgoed is waardevol
y De erfgoedgemeenschap staat centraal
y Erfgoedzorg door het borgen 

(= ‘safeguarding’)

 ¬ www.unesco.org/culture/ich
 

INVENTARIS 
VLAANDEREN
De Inventaris Vlaanderen toont de diversiteit 
aan immaterieel erfgoed in Vlaanderen.  
Er staan momenteel al tientallen gebruiken 
op. Dit erfgoed wordt bewust geborgen door 
de mensen die erbij betrokken zijn. Ze delen 
bovendien hun ervaring in de zorg ervoor. 

 ¬ www.immaterieelerfgoed.be/inventaris-
vlaanderen
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