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Open Monumentendag:  
op het programma in de regio Rivierenland. 

 
Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-
Katelijne-Waver en Willebroek zetten dit erfgoed in de spotlight, 

i.s.m. de IOED IGEMO. 

 

 

De activiteiten in Rivierenland n.a.v. Open Monumentendag,  

weergegeven in een handige brochure. 

 

Op zondag 12 september vindt de 33ste editie van Open Monumentendag plaats, het 

grootste culturele eendagsevenement van Vlaanderen. Het jaarthema voor deze editie is 

erfgoed & inclusie. 

Open Monumentendag is hét bewijs dat zowel bekend als minder bekend onroerend 

erfgoed blijft boeien. Het recept is dan ook eenvoudig: op de tweede zondag van september 

stellen honderden erfgoedsites in heel Vlaanderen hun deuren gratis open. Bonheiden, 

https://www.openmonumentendag.be/
https://www.openmonumentendag.be/


Bornem, Duffel, Lier, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek doen 

dat i.s.m. met de IOED IGEMO.  

Sinds 2016 is IGEMO erkend als IOED. Een IOED of Intergemeentelijke Onroerende Erfgoed 

Dienst heeft als doel om onroerend erfgoed te behouden, te beschermen en te beheren. 

Het is een lokaal aanspreekpunt en een kennis- en expertisecentrum. 

Binnen de regio Rivierenland vinden heel wat boeiende activiteiten plaats op 12 september:  

-De gerestaureerde abdij van Bornem opent haar deuren, inclusief de uitgebreide -

en unieke- abdijbibliotheek, tijdens een totaalevent.  

-Er zijn speciale wandel- en fietsroutes uitgetekend langs het hoeve-erfgoed van de 

gemeenten Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte. 

-Puurs-Sint-Amands toont inwoners de dorpskernen van weleer via het primitief 

kadaster van begin de 19e eeuw. 

-Het Fort van Lier schenkt aandacht aan zijn verleden en heden en laat Lierenaars 

wegdromen en meedenken aan de toekomst. 

-En nog zoveel meer… 

 

Bekijk via de onderstaande link het volledige programma  

voor Open Monumentendag in de regio Rivierenland. 

https://issuu.com/igemo/docs/igemo_-_erfgoed_-_open_monumentendag_-

_programma 

 

Duurzaamheid en IGEMO: een vanzelfsprekendheid  

Duurzaamheid zit in het DNA van IGEMO. Met deze actie dragen we bij aan het realiseren 

van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Meer weten? 

Bezoek: https://igemo.be/over-igemo/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen-sdgs/  
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