
 
    

 
 

       
 

 

  
     

 
 

 

   

   

    

 

  
 

  
 

 

  
 

     

  

 

  

  
 

 

  
 

 
 

  

 

 

 
 
 

   

 “
Dit online lespakket maakt deel uit van de inspiratiegids 
Ontdek onroerend erfgoed in je schoolbuurt”. Download de 
gids op www.vlaamsbrabant.be/inspiratieonroerenderfgoed 

Nederlands, schrijven 
muzische vorming, beeld 
mens en maatschappij, tijd 

MONUMENTENLOGBOEK 
Bezoek en onderzoek een onroerend erfgoedelement meerdere 
jaren na elkaar en creëer een band ermee. 

AAN DE SLAG! 

1 Selecteer met de leerlingen onroerend erfgoed 
in de schoolomgeving. Geef hierbij aandacht aan 
de diversiteit in bouwkundig en landschappelijk 
erfgoed. 

2 Plan meerdere bezoeken aan elk erfgoed-
element, b.v. eens per jaar, en laat de leerlingen 
vooraf een logboek maken waarin ze gegevens 
optekenen bij elk bezoek: 

Naam 

Historische afbeelding 

1ste bezoek: 

- Datum 

- Zelf gemaakte foto of tekening van het erf-
goed 

- Wat zie je? 

- Wat hoor je? 

- Wat ruik je? 

- Welke materialen voel je? 

- Wat is de functie van het erfgoed? 

- Staat er nog erfgoed in de omgeving? 

- Wat is je favoriete plek bij dit erfgoed? 

- Zie je schade (scheurtjes, kapotte delen, slecht 
onderhoud,…)? Neem een foto ervan. 

- Stel dat je volgend jaar zou terugkeren, wat 
zou er dan veranderd kunnen zijn aan het 
erfgoed? 

- Zijn er planten of bomen? Schat hoe groot ze 
zijn. Meet met een stuk touw de omtrek van 
de boomstammen. 

DOEL 

Jaar na jaar volgen de leerlingen de evo-
lutie van een onroerend erfgoedelement 
op in een logboek. Ze doen metingen 

en omschrijven veranderingen. 

2de bezoek en volgende: 

- Datum 

- Zelf gemaakte foto of tekening van het 
erfgoed 

- Wat zie je? 

- Wat hoor je? 

- Wat ruik je? 

- Welke materialen voel je? 

- Is de functie van het erfgoed hetzelfde geble-
ven? 

- Is de omgeving van het erfgoed hetzelfde 
gebleven? 

- Is je favoriete plek bij het erfgoed nog steeds 
dezelfde als bij je vorige bezoek? Waarom wel 
of niet? 

- Waren er bij je vorige bezoek sporen van 
schade? Is de situatie nog dezelfde? Zijn b.v. 
scheurtjes groter geworden of gebeurden 
er herstellingen? Wie zou de herstellingen 
gedaan kunnen hebben? 

- Zie je planten? Waren zij er ook al tijdens je 
vorige bezoek? Is er gesnoeid? 

Tip! Nodig een professional uit om dit lesidee te 
begeleiden. Zoek uit wie er in de gemeente of regio ver-
antwoordelijk is voor monumenten- en landschapszorg, 
welke heemkundigen er werken. Je kan in de provincie 
ook terecht bij de medewerkers van Monumentenwacht 
en Regionale Landschappen. 

www.vlaamsbrabant.be/inspiratieonroerenderfgoed

