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Wiki Loves Monuments: Fotografeer een 
monument voor Wikipedia en win!

Utrecht, 31 augustus 2011 -  Van 1 tot en met 30 september is het monumentenmaand bij 
Wikipedia. Voor de tweede maal  organiseert Wikimedia Nederland de fotowedstrijd  Wiki 
Loves Monuments. Doel van de wedstrijd is om meer vrije afbeeldingen van 
rijksmonumenten beschikbaar te maken voor gebruik op Wikipedia. Voor de 10 beste foto’s 
zijn er aantrekkelijke prijzen. Van een Nederlands  initiatief is Wiki Loves Monuments 
inmiddels uitgegroeid tot een internationaal project dat in vijftien Europese landen navolging 
vindt. 
 
In Nederland staan circa 60.000 rijksmonumenten. Van 28.000 rijksmonumenten zijn op 
Wikipedia inmiddels al vrije afbeeldingen te vinden. Met de fotowedstrijd Wiki Loves 
Monuments probeert Wikimedia Nederland meer foto’s online te krijgen om zo het 
Nederlandse cultureel erfgoed beter in beeld te brengen. Dankzij de vrije licentie kan iedereen 
de foto’s gebruiken. 
 
"Iedereen kan mee doen aan Wiki Loves Monuments. Met de tool op onze website kun je 
eenvoudig de nog niet gefotografeerde  rijksmonumenten vinden.  Fotograferen, uploaden en 
je helpt  's werelds grootste naslagwerk  enorm ," zegt Lodewijk Gelauff, organisator van Wiki 
Loves Monuments. "We vinden het geweldig  dat Wiki Loves Monuments in vijftien landen in 
Europa wordt georganiseerd.”

Wiki Loves Monuments loopt van 1 tot en met 30 september. De Open Monumentendagen op 
10 en 11 september bieden de mogelijkheid om veel monumenten niet alleen van buiten maar 
ook van binnen te bekijken en te fotograferen.  Wiki Loves Monuments organiseert diverse 
lokale evenementen onder de titel ‘Wiki Takes …’ waarbij men zich kan aanmelden om 
samen met een groep in een stad de nog niet gefotografeerde rijksmonumenten te 
fotograferen.

De jury bestaat onder andere uit fotograaf Martijn Beekman (tweevoudig winnaar van de 
Zilveren Camera) en Piet Arp (Hoofdredacteur Heemschut). Op 5 november aanstaande vindt 
tijdens de Wikimedia Conferentie Nederland in Utrecht de prijsuitreiking plaats.  Met de 
wedstrijd zijn onder meer een Eee Pad Transformer (tablet/notebook computer, aangeboden 
door Louwers Advocaten) en een spiegelreflexcamera (aangeboden door cameranu.nl) te 
winnen. 

Meer informatie over hoe mee te doen is te vinden op http://www.wikilovesmonuments.nl

 

http://www.wikilovesmonuments.nl/


Over Wikipedia
 
Wikipedia is een online encyclopedie waarvan de inhoud door iedereen mag worden bewerkt 
en hergebruikt. Wikipedia is op 15 januari 2001 in het Engels gestart, en in juni 2001 volgde 
de Nederlandstalige versie. Het technisch beheer van de website ligt bij de Wikimedia 
Foundation in de VS. Wikipedia heeft inmiddels meer dan 270 taalversies, 100.000 
vrijwilligers - die de meer dan 15 miljoen artikelen bijhouden - en krijgt maandelijks meer 
dan 350 miljoen unieke bezoekers wereldwijd. De Nederlandstalige Wikipedia heeft ruim 
700.000 artikelen.
 
Over Wikimedia Nederland 
 
Wikimedia Nederland ondersteunt binnen Nederland de activiteiten en doelstellingen van de 
Wikimedia Foundation, de non-profitorganisatie die onder meer Wikipedia beheert. 
Wikimedia werkt aan het realiseren van een wereld waarin alle kennis vrij beschikbaar is voor 
iedereen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de vrijwilligers van de Wikimediaprojecten, 
zoals Wikipedia.
 
--------------------------------------------------------------------------------

Noot voor redactie (NIET TER PUBLICATIE)
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Lodewijk Gelauff, organisator van Wiki Loves Monuments , 06 -  49 74 82 81 of 
lodewijk@wmnederland.nl 
Marjon Bakker, Communicatie medewerker Wikimedia Nederland, 06  - 52 44 37 01 of 
marjon@wmnederland.nl      (vanaf 1 september)
 
Mogelijke afbeeldingen, vrij te gebruiken (bij foto’s mits bronvermelding):

logo Wiki Loves Monuments: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LUSITANA_WLM_2011_d.svg 

logo Wikipedia:  
http://wikimediafoundation.org/wiki/File:Wikipedia-puzzleglobe-V2.svg 

logo Wikimedia Nederland: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_nederland.svg 

winnende foto Wiki Loves Monuments 2010: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amsterdam_-_Vijzelstraat_27-35_(halsgevel).JPG 
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