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KABINET VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, 

VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED 

3,2 miljoen euro voor restauratie van openluchtmuseum Bokrijk  
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Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend 

Erfgoed, kent een premie van 3.285.265,19 euro toe aan de vzw Het domein Bokrijk voor 

de eerste restauratiefase van het onroerend erfgoed van het openluchtmuseum in 

Bokrijk. In deze fase worden verschillende monumenten gerestaureerd, zoals twee 

windmolens, de kerk van Erpekom en enkele hoeves.  

“Deze subsidie past in de meerjarenovereenkomst die de vzw Het domein Bokrijk in 2016 sloot 

met de Vlaamse overheid voor de restauratie van het onroerend erfgoed van het 

openluchtmuseum,” aldus minister-president Bourgeois. “5 restauratiefasen, gespreid over 

evenveel jaren, kunnen rekenen op een totale premie van 14,5 miljoen euro.” 

 

In 2017 wordt een eerste erfgoedpremie van 3,2 miljoen euro toegekend voor de restauratie 

van verschillende monumenten in het museum. De windmolen uit Schulen en de windmolen 



uit Mol-Millegem worden gerestaureerd, net als de kerk van Erpekom. In de kerk zullen na de 

restauratie historisch waardevolle gepolychromeerde beelden tentoongesteld worden voor de 

bezoekers. De Breughelhoeve uit Vorselaar, de schuur uit Mol-Sluis, de langgevelhoeve uit 

Heist-op-den-Berg, de schans (verdedigbaar omwald terrein) met woning uit Beverlo, de 

schuur uit Zuienkerke en het erf Poperinge-Abele worden gerestaureerd. Tijdens de 

restauratie van deze monumenten is er speciale aandacht voor de brandveiligheid. Omdat het 

Openluchtmuseum erkend is als ‘Open Erfgoed’, wordt de toegankelijkheid van de 

monumenten niet uit het oog verloren. 

Het Provinciaal Domein van Bokrijk is in 1947 als landschap beschermd, in 1996 volgde een 

bescherming van het Openluchtmuseum als monument, omdat het een unieke verzameling 

herbergt van gebouwen, afkomstig uit verschillende regio’s van Vlaanderen. Deze zijn 

gegroepeerd volgens drie landschapstypes: heidelandschap (Kempen), heuvellandschap 

(Haspengouw en Brabant) en laagland (Oost- en West-Vlaanderen). Het museum herbergt 74 

erfgehelen met in totaal 132 waardevolle onroerende objecten (waaronder meer dan 109 

gebouwen).  

In juni 2016 is een monumentenbeheersplan 2016-2036 voor het museum goedgekeurd, 

waarin een beheersvisie voor het patrimonium voor de komende twintig jaar is uitgetekend.  

 

Meer technische informatie:  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/2489 

 

Foto’s: 

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/over-ons/voor-de-pers/ 

 

Meer info 

Ellen Devriendt – communicatieadviseur Vlaams minister-president Geert Bourgeois 

Ellen.devriendt@vlaanderen.be– 0476/ 66 80 39 
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