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Immaterieel Erfgoed ? ERFGOED is een verzamelbegrip: het staat voor 
alles wat we overerven van vorige generaties en 
wat we de moeite waard vinden om door te 
geven aan volgende generaties.Erfgoed

Materieel

Onroerend Roerend
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Immaterieel Erfgoed ?

= Gewoontes, gebruiken, kennis en 
praktijken van vroeger die mensen levend 
willen houden en willen doorgeven aan 
toekomstige generaties

Immaterieel erfgoed 
gaat zo voortdurend met de tijd mee…

★ niet-tastbaar

★ over generaties 

heen: doorgeven

★ deel van identiteit, 

cultuur

★ gemeenschap

★ dynamisch



Immaterieel Erfgoed ?



Indiening aanvraag om Paardenprocessie op te nemen als Immaterieel Cultureel Erfgoed op 

de Inventaris Vlaanderen



Ondersteuning

PARCUM is het door de Vlaamse overheid 

erkende museum en expertisecentrum voor 

religieuze kunst en cultuur. Bij PARCUM vinden we 

dat religieus erfgoed een inspiratiebron en 

uitnodiging tot dialoog kan zijn voor iedereen.

CAG bestudeert de geschiedenis en het erfgoed van 

landbouw, voeding en landelijk leven vanaf de tweede 

helft van de 18de eeuw tot vandaag.

Histories vzw versterkt de werking rond genealogie, 

heemkunde, lokaal erfgoed en cultuur van alledag in 

Vlaanderen en Brussel. Erfgoedvrijwilligers kunnen 

onze hulp inschakelen in hun zoektocht naar nieuwe 

ideeën, oplossingen voor knelpunten en tips en tricks 

om hun dagelijkse werking te stroomlijnen. 

https://www.tienen.be/erfgoed-dienst

https://www.tienen.be/erfgoed-dienst


Onze tijdslijn…

maart 2021: Kick-off meeting

april-mei-juni: Starttraject “Toekomst voor je immaterieel Erfgoed” 

oktober: bevraging erfgoedgemeenschap

november 2021: workshop

december 2021: specifieke workshop rond dieren en dierenwelzijn

januari 2022: Review teksten - infosessie erfgoedgemeenschap (bevraging)

april 2022: indiening



Stakeholdersanalyse

Wie is allemaal betrokken bij 
de paardenprocessie?



Erfgoedgemeenschap

Al wie met elkaar verbonden is door de 
gemeenschappelijke erkenning,

waardering en zorg voor de 
Paardenprocessie



Erfgoedgemeenschap



Bevraging

Persoonlijk & Via Facebook

- Verenigingen
- Ruiters
- Sponsors
- Foorkramers
- …

200 antwoorden!



Bevraging

Persoonlijk & Via Facebook

- Verenigingen
- Ruiters
- Sponsors
- Foorkramers
- …

200 antwoorden!

Om deze aanvraag extra te ondersteunen liggen formulieren klaar aan de ingang van de kerk.   
Dankjewel!



SWOT - analyse

STERKTES ZWAKTES

OPPORTUNITEITEN BEDREIGINGEN



SWOT - analyse



Actielijst van genomen en toekomstige borgingsacties

ZORGEN = BORGEN

→ Actie ondernemen om traditie levend te houden en kennis door te geven

= DOORGEVEN

= TOEKOMST GEVEN

= OPENSTAAN VOOR VERNIEUWING

Categorieën :

Archiefzorg

Onderzoek

Sensibiliseren

Doorgeven

Documenteren

Communicatie

Educatie

Diversen





Om onze Erfgoedreflex te stimuleren : zorg voor erfgoed en tradities

- Bewustwording
- Netwerk samenbrengen
- Uitwisseling van informatie en technieken

Het kost moeite… maar levert

- Zichtbaarheid
- Netwerk
- Inspiratie
- Een nieuwe manier van 

denken
- Een TOEKOMST


















































