
Persbericht: “Limburg Ongefilterd” bundelt 

Limburgse erfgoedparels in 122 foto’s van Nick 

Hannes 
 

woensdag 25 april 2018 
 

Vandaag lanceert het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) het 

nieuwe boek “Limburg Ongefilterd” waarin internationaal gelauwerd fotograaf 

Nick Hannes 122 Limburgse erfgoedlocaties bundelde. Om Limburgers en 

andere nieuwsgierigen te informeren, om bezoekers vanuit onze eigen provincie 

én van ver daarbuiten te inspireren. 

 

“In tijden van vluchtige foto’s, vergankelijke “stories” op social media, 

facebookberichtjes en instagramfilters, is het mooi om te zien dat het ook 

helemaal anders kan. Nick Hannes wist in dit boek het erfgoed, het leven zoals 

het is in Limburg perfect te vatten. Nu is het aan Limburgers én bezoekers om 

ook dat ongefilterde Limburg en het gefotografeerde erfgoed te 

(her)ontdekken”, zegt gedeputeerde Igor Philtjens.    
 
 
 
“Limburg Ongefilterd”: 122 erfgoedparels uit 44 Limburgse gemeenten en uit de 4 
seizoenen  
 

“Erfgoed vertelt ons niet alleen wie we zijn. Het geeft ons een zicht op ons verleden, een houvast 
voor het heden en laat ons genieten, in interactie treden. We zien steeds dat erfgoed dat leeft ook 

blijft bestaan, dat het groeikansen heeft. Vandaar onze opdracht aan Nick Hannes om Limburgs 
onroerend erfgoed uit de 44 Limburgse gemeenten te fotograferen ”, steekt gedeputeerde van 
Cultuur, Erfgoed en Toerisme Igor Philtjens van wal.    
 

Met een lijst van 190 erfgoedlocaties, aangereikt door de 44 gemeenten, op zak, trok Nick Hannes 
in de zomer van 2016 op pad. Hij logeerde vaak ter plekke. Hij deed sommige locaties 
verschillende keren aan om het stuk erfgoed in kwestie juist in een foto te vangen. 11 maanden en 
14000 kilometer later maakte hij zijn laatste foto voor de reeks.    

 
Nick Hannes: toerist in Limburg, burger in de wereld  
 

Nick Hannes (°1974, Antwerpen) koos na 8 jaar als persfotograaf voor zijn eigen “missie”: 
documentaire fotoreeksen waarvoor hij de wereld rondtrekt en in verschillende landen en regio’s de 
lokale samenleving, haar eigenheden en haar inherente evolutie capteert. 

Voor zijn recentste reeks “Garden of Delight”, rond de consumentenmaatschappij, recreatie en 
kunstmatige stadsontwikkeling in Dubai, ontving hij de Magnum Photography Award 2017, de Zeiss 
Photography Award in 2018 en stond hij op de shortlist voor de Nannen Preis 2018.  
 

Nick Hannes is dus een fotograaf met groeiend internationaal aanzien. “En geen Limburger 
bovendien”, vult gedeputeerde Igor Philtjens aan. “Dat was een bewuste keuze. Een bezoeker legt 
immers andere accenten, ziet schoonheid in decors die voor ons vanzelfsprekend zijn, legt schatten 
bloot die met de landschappen vergroeit zijn.”   
  
 

“Limburg Ongefilterd”: pure, authentieke en eigenzinnige foto’s die inspireren en 
uitnodigen  
 
Uit de foto’s die Nick Hannes gedurende 11 maanden, 4 seizoen, in de 44 gemeenten maakte, koos 

een redactieteam samen met Hannes er uiteindelijk 122 uit.  
De foto’s krijgen in “Limburg Ongefilterd” alle aandacht. De tekst is beperkt.  



Wél worden alle gefotografeerde locaties achteraan in het boek opgesomd, zodat het boek niet 

alleen mooi is om in te bladeren, maar ook een bijzondere toeristische gids wordt met bekend en 
minder bekend erfgoed. 
“Publiekstrekkers zoals de Haspengouwse bloesems, het Gallo-Romeins Museum, Bokrijk of C-mine 
kende ik. Verrassender waren mijn ontdekkingen van verborgen parels, zoals de mergelgrotten van 
Kanne of de Achelse Kluis”, vertelt fotograaf Nick Hannes zelf.  
 
Openbaar Kunstbezit Vlaanderen (OKV) stond in voor de opmaak, druk en de distributie in 

boekhandels. “Limburg Ongefilterd” is in de boekhandel te koop voor 34,50 euro. Het PCCE 
verspreidt het boek voorts ook naar de Limburgse kleinschalige logies, de 44 gemeentebesturen, 
de Toeristische infopunten in Limburg en de Limburgse bibliotheken.    
  
 
 

PRAKTISCH 

 
“Limburg Ongefilterd. Met foto’s van Nick Hannes” 
 
Specificaties: 
 
Hardcover 

30 cm x 27 cm x 2,5 cm, 1500 gram 
Gedrukt op 2000 exemplaren 
Uitgever: Openbaar Kunstbezit Vlaanderen (OKV) 
ISBN: 9789492455093 
WD: 2017/7892/11 
 
“Limburg Ongefilterd” is verkrijgbaar bij het PCCE via pcce@limburg.be en in de boekhandel voor 

34.50 euro.  
 

 
 
Beeldmateriaal 
Een selectie uit het boek is beschikbaar via  https://we.tl/YuIrjfERO1 . 
 
Contact 
Kabinet gedeputeerde Igor Philtjens – Sofie Clerix  – 011 23 70 58 – sofie.clerix@limburg.be  
Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed – Sandro Claes – 011 23 75 69 – sandro.claes@limburg.be  
 

Provincie Limburg 
Volg ons op: 

 

 
 
Provincie Limburg – Universiteitslaan 1 – 3500 Hasselt – info@limburg.be - +32 11 23 71 11 – http://www.limburg.be 
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