
30 jaar Open Monumentendag 

Op  zondag 9 september viert Open Monumentendag zijn 30ste verjaardag. Als 

weinig andere gemeenten kan Tervuren met trots de titel van monumentengemeente 

dragen. Het lokaal Comité OMD-Tervuren stelde een programma samen waarbij de 

vele Europese invloeden die het Tervuurse erfgoed rijk is aan bod komen en waarbij 

roerend én onroerend erfgoed elkaar versterken. 2018 werd trouwens uitgeroepen 

tot 'Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed'. 

Openingsfeest 

Gouverneur Lode De Witte komt spreken over 30 jaar Open Monumentendag 

Vlaanderen/Tervuren en Jos Vandenbreeden houdt een uiteenzetting over het 

belang van een stedenbouwkundige verordening in het kader  van het behoud van 

waardevol onroerend erfgoed. Het muzikale gedeelte is in handen van Philippe 

Thuriot, een rasechte Tervurenaar met internationale faam die Bach en andere 

Europese grootmeesters van de klassieke muziek speelt ... op accordeon. Iedereen 

is welkom op vrijdag 7 september om 20 uur in CC De Warandepoort. 

Het Koloniënpaleis 

Op de ruïnes van het voormalige buitenverblijf van de Prins van Oranje, liet de 

Belgische koning Leopold II een nieuw gebouw optrekken. In dit koloniënpaleis wilde 

hij in 1897 zijn Congo promoten. Aan de hand van foto’s wordt een beeld geschetst 

van wat er plaatsgreep in Tervuren en hoe de tentoonstellingszalen ingericht waren. 

Na de rondleiding kan je genieten van Afrikaanse muziek en dans door Ubuntu 

intercultureel Tervuren en proeven van een lekker feestbier. 

 gidsbeurten van 45 min. tussen 10 en 17 u, Paleizenlaan 

Stanleypaviljoen Africamuseum 

Charles Girault was de architect van het Africamuseum. De architecturale plannen 

zijn een juweel van tekenkunst en worden bewaard in het Stanleypaviljoen naast het 



museum. Ze geven verrassende informatie over de constructie en de inrichting van 

het museumgebouw. Een unieke kans om het museum op een andere manier te 

ontdekken in afwachting van de heropening. 

 gidsbeurten van 45 min. tussen 10 en 17 u, Leuvensesteenweg 13 

Het Hoefijzer 

Je ontdekt de verschillende functies die het gebouw in de loop der tijden heeft gehad 

aan de hand van details in de gevels, tekeningen en foto’s. Daarna gaat de gids in op 

de nabije toekomstplannen van de hele site. Wandel tot slot door de mini-expo rond 

Karel van Lorreinen en bekijk de film over zijn regeerperiode in Tervuren. 

 gidsbeurten van 45 min. tussen 10 en 17 u, Rijkunstdreef 

De Hertogelijke site en de Sint-Hubertuskapel 

Een belangrijk deel van het Tervuurse erfgoed zit onder de grond. Reis door de tijd, 

stap door de ridderzaal en laat de geschiedenis herleven met Hendrik I van Brabant, 

de aartshertogen Albrecht en Isabella en Karel van Lorreinen. We lichten ook een tip 

van de sluier over de toekomst van de site. In de Sint-Hubertuskapel krijg je de rijke 

collectie beeldmateriaal van het kasteel te zien (niet toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers). 

 gidsbeurten van 45 min. tussen 10 en 17 u, Rijkunstdreef 

Expo in CC De Warandepoort 

In de expo ‘Tervuren in Europa, Europa in Tervuren’ ontdek je dat heel wat 

bouwkundig erfgoed in Tervuren een duidelijke Europese link heeft. Ook objecten uit 

het archief van de Heemkundige Kring en uit de collectie van de Vrienden van de 

School van Tervuren worden tentoongesteld. De meerwaardezoeker kan het 

voorgestelde erfgoed op het terrein gaan ontdekken aan de hand van een boekje. 



 van zo 2/9 tot zo 30/9, tijdens de openingsuren van toeristisch bezoekerscentrum 

De Warandepoort, Markt 7b 

Op stap met eekhoorn Vic (6-8 jaar) 

Eekhoorn Vic woont in het park van Tervuren. Hij neemt de kinderen op sleeptouw 

langs de vele interessante monumenten. Via teken-, kleur-, zoek-, doe- of 

denkopdrachten laat een erfgoedboekje de kinderen op een ludieke wijze 

kennismaken met het Tervuurse erfgoed. 

 vertrek om 14 u, vrijetijdscentrum De Warandepoort, Markt 7b 

Arboretumwandeling 

Ook bomen kunnen ‘monumentaal’ zijn. De meest bijzondere bomen van Tervuren 

ontdek je in het Arboretum. Sluit aan voor een reis door Europa via verschillende 

uitheemse boomsoorten.  

 vertrek om 10 u, Parking Eikestraat 

Fietstocht 30 jaar Open Monumentendag 

Pomp je banden op voor een fietsrit langs de voornaamste monumenten die de 

afgelopen 30 jaar werden opengesteld in groot-Tervuren. 

 vertrek om 14 u, Markt Tervuren 

Praktisch 

 zo 9/9 van 10 tot 17 uur 

 alle activiteiten zijn gratis 

 voor elke activiteit afzonderlijk reserveren verplicht (behalve voor de expo) via 

reservaties.tervuren.be/tickets 

 voor sommige activiteiten is er een beperkt aantal inschrijvingen 

 Visit Tervuren, Markt 7b, tel 02 766 53 40, toerisme@tervuren.be 

http://reservaties.tervuren.be/tickets
mailto:toerisme@tervuren.be


 


