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Natuur in de stad
EERSTE BALANS

Een week na Vlaanderen en Wallonië kwamen duizenden bezoekers uit Brussel en heel
België om de 116 plaatsen en locaties te ontdekken die werden voorgesteld voor de Open
Monumentendagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en deel te nemen aan de zeer
talrijke activiteiten!
Het thema "Natuur in de stad" heeft extra aandacht gegeven aan de plaats van de natuur in
onze hoofdstad, die zonder twijfel één van de groenste van Europa is.
Al de plaatsen/locaties, de parken, groene ruimtes, tuinen, boerderijen, molens en
gebouwen die dit weekend hun deuren openden, hadden opnieuw heel wat succes. Volgens
een eerste schatting, zijn we nu al zeker dat het aantal bezoekersaantal hoog zal zijn.
Van de drukst bezochte plaatsen vermelden we onder andere … :
- de plaatsen die hun deuren voor het eerst openzetten of die na meerdere jaren opnieuw
voor het publiek toegankelijk werden gemaakt:












het Huis van de Europese Geschiedenis (bijna 1.500 bezoekers tijdens de twee dagen)
de tuin gelegen in de Vootstraat (bijna 500 bezoekers in twee namiddagen)
het gebouw aan de Troonstraat 216 (meer dan 1.200 personen tijdens deze twee dagen)
het huis aan de Belle-Vuestraat 46 (meer dan 1.200 bezoekers tijdens het weekend)
het domein Latour de Freins (Bogaerts International school) (meer dan 500 personen)
het domein Allard (meer dan 750 bezoekers gedurende deze twee dagen)
het Maison de la Francité (minstens 500 bezoekers dit weekend)
het Hôtel van Eetvelde (Synergrid) (meer dan 1.600 bezoekers tijdens het weekend)
het domein van de Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdesgrot (meer dan 300 bezoekers
gedurende het weekend)
het voormalige atelier van de schilder Markelbach (zetel van Greenpeace België) (meer
dan 650 bezoekers per dag)
Botanisch tuin Jean Massart (meer dan 500 bezoekers op twee dagen)

Ook andere locaties konden op veel belangstelling van bezoekers rekenen:





het domein van Hertoginnedal (bijna 2.500 bezoekers gedurende deze twee dagen)
de Waux Hall (1.000 bezoekers tijdens dit weekend)
het Pacheco Instituut ( 750 bezoekers tijdens dit weekend)
de Solvaybibliotheek (meer dan 1.200 bezoekers tijdens deze twee dagen)







het riolenmuseum (meer 750 bezoekers gedurende dit weekend)
Huis Jamaer (meer dan 1.000 bezoekers dit weekend)
Nationale Basiliek van Koekelberg (meer dan 500 personen op één dag)
Abdijkerk O.L.V. Ter Kameren (bijna 500 personen dit weekend)

Maar er zijn ook nog al de andere plaatsen waarvoor nog geen cijfers werden meegedeeld.
En dan zijn er ook nog de vele activiteiten die dit weekend georganiseerd werden in de
parken en daarbuiten : wandelingen, bus- of fietstochten, tentoonstellingen, rally's..., de
verschillende verenigingen die zich inzetten voor het behoud en de waardering van het
erfgoed hebben samen met de gemeentebesturen hard gewerkt om de natuurlijke rijkdom
van het Gewest te doen ontdekken.
Het informatiepunt in de Sint-Gorikshallen trok ook een groot aantal bezoekers aan om de
tentoonstellingen te bekijken. Zij profiteerden ook van de boekenmarkt, waar talrijke
publicaties van het Gewest over het Brusselse erfgoed werden aangeboden.
Rudi Vervoort was verheugd met het klinkend succes van deze 29e editie van de Open
Monumentendagen, waarop alle activiteiten gratis werden aangeboden: “Eens te meer
wisten de Open Monumentendagen een steeds even talrijk en enthousiast publiek aan te
trekken. Wij danken hier al diegenen die dit evenement hebben mogelijk gemaakt: de
verantwoordelijken van de plaatsen, verenigingen, gemeentebesturen, professionals,
vrijwilligers…
Voor de editie van 2018 van de Open Monumentendagen, in het kader van "2018, Europees
Jaar van het Cultureel Erfgoed", zal een projectoproep "Het erfgoed, dat zijn wij!” worden
gelanceerd om het programma samen te stellen. Dit zal bestaan uit burgerinitiatieven die
ons in staat zullen stellen om op een originele, andere en leuke manier kennis te maken met
het erfgoed waaraan wij allen gehecht zijn. Ik kijk nu al uit naar deze volgende editie, die een
geweldige kans biedt voor burgerparticipatie."
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