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Programma 

Presentaties:

- Introductie Openluchtmuseum, CRAFTS. en VAKlab (Hilde Schoefs)

- BKRK ‘bokrijk brandmerkt’ (Stéphanie Mergeay)

- Werking ambachtslui (Prisca Valkeneers)

- Restauraties historische gebouwen (Lies Haesebrouck)

Bezoek Openluchtmuseum:

- Atelierschuur + atelier 

- Restauratie kerk uit Erpekom

- BKRK Brood en BKRK Textiel



Openluchtmuseum Bokrijk

- °1958

- 95 ha (domein: 550 ha)

- 4 museumdelen (platteland  cf. cultuurlandschappen)

- Kempen

- Haspengouw

- Oost- en West-Vlaanderen

- De Oude Stad (incl. De sixties)

- ca. 300.000 bezoekers/jaar

- landelijk erkend museum sinds 1996

- beschermd als monument

- erkend als open erfgoed sinds 2016

- geratificeerd door UNESCO als expertisecentrum ICE 

(2010, 2017)

- Museumbeleidsplan 2019-2023 goedgekeurd



Missie

Bokrijk staat voor de cultuur van het dagelijks leven. 

Het Openluchtmuseum verknoopt zijn unieke mix van roerend, 

onroerend, immaterieel, natuurlijk en levend erfgoed uit 

het Vlaanderen van weleer heel expliciet met vandaag en 

morgen, hier én elders.  

Het museum wil brede groepen mensen en diverse sectoren  

inspireren, prikkelen, verrijken en verbinden met en door 

dit erfgoed.



4 kernthema’s

• Vakmanschap

• Bouw- en wooncultuur

• Eet- en drinkcultuur

• Ritueel en feest



Kernthema: vakmanschap

Bokrijk is niet aan zijn proefstuk toe wat vakmanschap betreft. 

In 2014 lanceerde het museum het project ‘BKRK’ dat inzet op historisch en 

hedendaags vakmanschap en de cross-over met andere disciplines. 

In 2017 opende het VAKlab de deuren, het expertise- en dienstencentrum van 

Bokrijk rond vakmanschap en ondernemerschap. 

In 2019 vervolledigen we onze werking in het teken van vakmanschap door via 

CRAFTS. vakmanschap en erfgoed in Vlaanderen te versterken.



VAKlab

VAKlab is het expertise- en 

dienstencentrum van Bokrijk rond 

vakmanschap en 

ondernemerschap. 

We begeleiden makers, studenten, 

starters en ondernemers in het 

realiseren van dromen en ambities. 

Samen met partners versterken en 

ontwikkelen we hedendaags 

vakmanschap als een meerwaarde 

voor de economie en andere 

sectoren.



CRAFTS.

CRAFTS. (lees: kraftspunt) 

wil het landelijk 

erfgoedplatform worden 

voor (historisch en 

hedendaags) vakmanschap 

in Vlaanderen. 

Het Openluchtmuseum 

Bokrijk is hiervan de 

initiatiefnemer en centrale 

partner. 



BKRK

- Sinds 2014

- Vakmanschap ontsluiten 

- Museumdeel De Kempen

- Heden – Verleden –

Toekomst 



Aanpak

- Historisch onderzoek 

i.s.m. Geheugen Collectief

- Hedendaagse insteek i.s.m. 

Vakcurator

- Collectieonderzoek + 

ontsluiting

- Museale ontsluiting in 

eigen beheer

- Koppeling aan restauraties 

- BKRK-wedstrijd

- Educatieve afgeleiden 

- Afstemming 

seizoensmedewerkers



2014-2020

- Smidse 2016

- Hout     2016

- Brood   2017

- Textiel  2018

- Bier      2019

- Imker   2020

- …



Verankering in 

Openluchtmuseum

- Koppeling aan werking 

collega’s

- Aandacht voor thematische 

collectie 

- Invloed op nieuwe 

initiatieven / look&feel

Bokrijk 

- Nevenactiviteiten intra 

muros

- Samenwerkingen met 

partners uit de 

erfgoedsector en onderwijs

- Nevenactiviteiten extra 

muros



Werking ambachtslieden 

- 13 verschillende vakmanschappen: 

pottenbakker, lederbewerker, smid, 

herder, imker, wevers, valkenier, zeiser, 

molenaar, herborist, klompenmaker, 

hondenkar en mandenvlechter. 

- 46 verschillende vakmannen en -

vrouwen

- Aanwezig op 

• (zaterdagen), zondagen en 

feestdagen doorheen het schooljaar

• Alle dagen in de schoolvakanties 

- Demonstratie vanuit een vaste locatie 

in museumdeel De Kempen of 

rondtrekkend doorheen het hele 

museum. 

- Overbrengen van vakmanschap aan de 



Werking ambachtslieden 

- Enkele ambachtslieden maken tijdens 

werktijd producten voor museumshop: 

Label Handmade in Bokrijk.

- Extra’s: 

• demonstraties van hedendaagse 

designers in museum tijdens de 

zomer.

• Samenwerkingen tussen eigen 

ambachtslieden en designers. 

• Studenten productdesign en 

juweelontwerp stellen eindwerk 

interactief voor. 

• Extra belevingen: Op stap met de 

imker, de herboriste, de herder, 

… 

• Evenementen rond honing 

slingeren, schaapscheren en 

wedstrijd schapendrijven. 



Atelierwerking

- 2 ingerichte 

atelierschuren 

- 6 verschillende ateliers: 

brood, leder, 

pottendraaien, imkerij, 

textiel en hout 

- Hands on: eerste 

kennismaking met een 

vakmanschap

- Individuele bezoekers 

kunnen dagelijks ateliers 

doen

- Ateliereducator begeleidt 

scholen en groepen tijdens 

atelierroute

- Atelier+: Reeks van 



Restauraties

• Openluchtmuseum is sinds 1996 

geklasseerd monument

– Onderhoud tot nu: dossier per 

dossier

• 2013: masterplan

– Grondige en duurzame restauratie 

van alle monumenten

• 2016: meerjarige overeenkomst 

Vlaamse Regering

– 2017-2021



Bokrijk investeert voluit in 

zijn 100+ historische 

gebouwen
• Meerjarige overeenkomst met 

Vlaamse Regering voor 

restauraties patrimonium

• 2017-2021

• Doel:

1. met respect 

2. Behoud origineel 

materiaal 

(≠ renoveren)

3. Beleving voor bezoeker

4. Expertise verwerven en 

delen





Oude technieken: strodekken



Oude technieken: lemen & 

vitsen



Oude technieken: stamplemen 

vloer



Oude technieken: herstel 

houten onderdelen



Molenrestauraties


