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VOORWOORD

Het Waas onroerend erfgoed kent veel gezichten: een vrijheidsboom op een 
dries, een authentieke dorpskern, een archeologische site, een majestueus 
herenhuis, een herenhoeve … Het zijn tastbare getuigenissen die al genera-
ties lang mensen in het Waasland inspireren en verbinden.  

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezing stelde Erfpunt deze 
inspiratienota op. We willen uw hart en het hart van uw partij (nog harder) 
doen kloppen voor het sterke en rijke Wase verleden. 

U vindt in deze nota onder meer antwoorden terug op vragen als ‘Wat maakt 
ons onroerend erfgoed zo uniek?’, ‘Kan onroerend erfgoed leefbaar en ren-
dabel zijn?’, ‘Wat kunnen deze eeuwenoude relicten vandaag nog voor onze 
maatschappij betekenen?’ Waarom samenwerken rond onroerend erfgoed? 
‘Wie of wat is Erfpunt?’ …

Maar evengoed willen we u uitdagen om na te denken over nieuwe toe-
komstperspectieven voor onze historische landschappen, gebouwen en 
archeologisch bodemarchief. Hoe laten we die relicten onze samenleving 
kleuren? Hoe laten we de sterke verhalen, die in hout, baksteen of in de 
bodem geborgen zitten, opnieuw spreken? Hoe maken we van dit erfgoed 
bouwstenen voor bruggen tussen de verschillende gemeenschappen in onze 
samenleving? Hoe creëren we groeikansen voor nieuw onroerend erfgoed? 

Willen u en uw partij na het lezen van deze nota graag met onze organisatie 
aan tafel zitten? Dat kan. Onze erfgoedconsulenten maken graag tijd voor 
u. U kan ons ook altijd van nabij volgen via onze digitale nieuwsbrief (in-
schrijven kan via onze website), sociale media (Facebook) of onze website. 

Johan Smet, voorzitter

Inge Baetens, directeur
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ERFPUNT IN EEN NOTENDOP

In de projectvereniging Erfpunt bundelen zeven Wase gemeenten1 hun 
krachten om samen de verborgen of geborgen archeologische sites, het 
uniek bouwkundig erfgoed en het typerend landschappelijk erfgoed niet 
alleen met de juiste zorg te omringen maar ook een plaats te geven in de 
maatschappij van vandaag. Die Wase ambitie zit vervat in de missie en vi-
sie van onze organisatie. 

Missie 

Als open en vooruitstrevend expertisecentrum is Erfpunt het aan-
spreekpunt voor onroerenderfgoedzorg. Erfpunt wil op een innovatie-
ve en creatieve manier samenwerken met de verschillende stakehol-
ders binnen het  onroerenderfgoedwerkveld.

Visie
Onroerenderfgoedzorg behelst niet alleen het beheer van archeolo-
gische relicten, monumenten en landschappen uit het verleden, maar 
ook het creëren van groeikansen voor het onroerend erfgoed van 
morgen. Daarom wil Erfpunt actief participeren binnen dit regionaal 
onroerenderfgoedveld door ondersteuning te bieden bij het uitwerken 
en uitvoeren van een hedendaags beleid rond onroerend erfgoed en 
ruimtelijke ordening. 

Om het onroerend erfgoed tot een onmisbaar en kleurrijk gegeven in 
onze samenleving te laten evolueren, wil Erfpunt samen met de lokale 
erfgoedactoren de band tussen het onroerend erfgoed en het brede 
publiek mee verder intensifiëren door bestaande publieksgerichte ini-
tiatieven te ondersteunen of creatief na te denken over nieuwe formu-
les of evenementen inzake ontsluiting. 

Met het huidige onroerenderfgoeddecreet geeft Vlaanderen via een systeem 
van erkenningen gemeenten en organisaties de kans om grotere verant-
woordelijkheden binnen het onroerenderfgoedwerkveld op te nemen. Met 
zijn erkenning als archeoloog, onroerenderfgoeddepot en intergemeentelij-
ke onroerenderfgoeddienst (IOED), is Erfpunt een  actieve regionale speler 
in het Wase onroerenderfgoedwerkveld. 

1 De gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en 
 Waasmunster participeren in ons intergemeentelijk samenwerkingsverband. 
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Vier teams zetten zich dagelijks in op verschillende werkdomeinen van on-
roerenderfgoedzorg:

• Het team Beheer neemt binnen Erfpunt de taken op van de IOED en 
biedt de gemeentelijke partners en het regionaal werkveld ondersteu-
ning bij het uitwerken en uitvoeren van een hedendaags beleid rond 
onroerend erfgoed en ruimtelijke ordening.

• Het team Collectiebeheer of het Onroerenderfgoeddepot Waasland 
staat in voor het optimaal bewaren van opgegraven archeologische en-
sembles (vondstenmateriaal en archief) uit het Waasland. Ook wordt 
actief ingezet op publiekswerking via eigen tentoonstellingen, erfgoe-
deducatie voor scholen en het partnerschap in SteM (stedelijk museum 
Sint-Niklaas).

• Het team Onderzoek verzorgt voor zowel overheid als private ruimtelij-
ke ontwikkelaars het archeologisch traject bij ontwikkelingsprojecten, 
van het opmaken van een archeologienota tot het uitvoeren van pros-
pecties met of zonder ingreep in de bodem en vlakdekkende opgravin-
gen.

• Het atelier Conservatie ondersteunt het onroerenderfgoeddepot 
Waasland in haar beheerstaken maar conserveert ook kwetsbare archeo-
logische vondsten uit glas, metaal, aardewerk en organisch materiaal 
voor diverse musea en archeologische depots in Vlaanderen. Daarnaast 
biedt dit atelier ook ondersteuning aan veldteams van archeologische 
bedrijven bij het lichten van complex archeologisch vondstenmateriaal 
en geeft  het advies aan diverse depots uit Vlaanderen met betrekking 
tot een duurzaam beheer en behoud van hun archeologische collecties.

KRACHTLIJ NEN VAN ONS BELEIDSPLAN 
2016-2020

Als jonge onroerenderfgoedorganisatie werkte Erfpunt een constructief be-
leidsplan uit om de ambities in zijn missie te realiseren. Erfpunt focust tot 
2020 op vijf essentiële uitdagingen. Hiermee wil Erfpunt zijn gehele wer-
king  als open en vooruitstrevend expertisecentrum kleuren. 

1. Erfpunt stelt als een open en vooruitstrevend kenniscentrum – 
m.b.t. onroerend erfgoed in het algemeen en het Waas onroerend 
erfgoed in het bij zonder – zij n expertise ter beschikking aan de 
diverse erfgoedactoren.

2. Om het beheer en de zorg rond onroerend erfgoed op een kwa-
liteitsvolle wij ze te kunnen realiseren, is crossdisciplinair samen-
werken via overleg of netwerken een must. Daarom bouwt Erfpunt 
tegen 2021 diverse netwerken uit inzake onroerenderfgoedzorg 
en publiekswerking en profi leert het zich als een bruggenbouwer 
tussen het onroerend erfgoed en vakdomeinen als cultureel erf-
goed, onderwij s, ruimtelij ke ordening, milieu, landbouw …

3. Creativiteit en innovatie zij n onmisbare sleutelwoorden binnen de 
Wase onroerenderfgoedzorg. Door creatief en innovatief aan de 
slag te gaan worden ongeziene kansen gecreëerd voor onroerend 
erfgoed. Hierdoor krij gt onroerenderfgoedzorg een bij zondere dy-
namiek.

4. Tegen 2021 is Erfpunt uitgegroeid tot HET aanspreekpunt rond 
onroerenderfgoedzorg binnen het Waasland. Effi  ciënt communi-
ceren – zowel intern als extern – is een must voor onze organisatie. 

5. Tegen eind 2020 wordt een gedegen personeelsformatie en –be-
leid uitgewerkt voor de nieuwe organisatie, vergezeld van een 
realistisch business- en fi nancieringsplan. De goede werking van 
een organisatie hangt in grote mate af van de manier waarop het 
menselij k kapitaal wordt aangewend. Erfpunt besteedt voldoende 
aandacht aan een goed personeelsbeleid, waar bij zondere aan-
dacht gaat naar het creëren van jobzekerheid, een goede balans 
tussen werk en privé en de mogelij kheid om initiatief te nemen. 

ERFPUNT

BEHEER COLLECTIE-
BEHEER CONSERVATIEONDERZOEK



ONROEREND ERFGOED WAASLAND |  INSPIREERT EN VERBINDTONROEREND ERFGOED WAASLAND |  INSPIREERT EN VERBINDT

10 11

ONROEREND WAASLAND

Onder het landelijk fineer van het Waasland gaat een uitzonderlijk rijke 
erfgoedregio schuil. Verspreid op en in de Wase bodem kunnen meer dan 
2500 waardevolle gebouwen, landschappen en archeologische vindplaatsen 
ontdekt worden, waarvan er bijna 300 een beschermde status hebben.

Gedurende eeuwen heeft de Waaslander onbewust een waardevol erfgoed-
landschap gecreëerd. Erfgoed dat het verdient om omzichtig mee om te 
gaan, zonder nieuwe kansen in de weg te staan.  

Ca. 12.000 jaar geleden verschijnt de eerste mens in het Wase landschap. Ja-
gers, vissers en verzamelaars kenden gedurende eeuwen een nomadenbe-
staan. Bijna 6000 jaar geleden zetten ze de eerste voorzichtige stappen naar 
een landbouwbestaan. Meer dan 2000 jaar later markeren grafheuvels en 
urnenvelden hun begraafplaatsen. Tot het begin van onze tijdrekening 
was het bestaan van de vroege Waaslander gefixeerd op het overleven van 
de eigen familie op het erf. 

Vanaf de 1ste eeuw na Chr. floreert het Waasland aan de rand van het Ro-
meinse rijk. De post-Romeinse leegte in de vroege middeleeuwen maakt 
hier vrij abrupt een einde aan. Slechts enkele nederzettingen verschuilen 
zich lang de oevers van de rivieren. Pas rond het jaar 1000 zien we de po-
pulatie in het Waasland terug toenemen aan de rand van een uitgestrekt 
woud, het Koningsforeest. Toen in de 13de eeuw ook parochies in het bos 
en in de veengebieden werden gesticht, krijgt het Waasland zoals we het nu 
kennen echt vorm. 

Het Waasland heeft doorheen de geschiedenis vaak een grenspositie be-
kleed die verdedigd diende te worden. De verdedigingswerken lieten tal-
rijke sporen na in het Wase landschap. 

Door de stijgende vraag naar voedsel uit het naburige Antwerpen van de 
15de en 16de eeuw kiezen de Wase boeren er voor om het weinig produc-
tieve landschap radicaal om te vormen tot vruchtbare bolle akkers. Het 
Waasland leeft op en dankzij de baksteennijverheid versteent het land-
schap. Wase baksteen was eerst enkel weggelegd voor de elite, maar al snel 
volgde ook de minder gegoede klasse. Wase foliekes in Barok- en Rococos-
tijl zullen in de 17de en 18de eeuw de traditionele baksteenarchitectuur ver-
rijken. 
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De opkomst van de industrie en de aanleg van diverse  spoorwegverbin-
dingen wijzigen het landelijke uitzicht van de meeste Wase gemeenten 
grondig. Pompeuze architectuur contrasteert met de arbeiderswoningen en 
resulteert in Wase uitersten. 19de-eeuwse verordeningen zorgen ook in het 
Waasland voor een omwenteling in de funeraire tradities. 

Begin 20ste eeuw vormt de art nouveau een zwierige kanttekening in de 
marge van de Wase architectuur. Tijdens het interbellum worden traditio-
nalisme, art deco en modernisme naast en door mekaar gebruikt in private 
en openbare bouwprojecten.

Al te veel wordt het recente bouwverleden herleid tot de hoogstandjes van ar-
chitecturaal kunnen in postmodernistische stijl. Terwijl ook de mainstream 
bouwprojecten aandacht verdienen. De individualisering van de privéwo-
ningbouw en de ondoordachte ruimtelijke planning vanaf de jaren 50-60 in 
Vlaanderen, en dus ook in het Waasland, verdient ook de aandacht.

Wat brengt de toekomst? Erfpunt detecteert nieuwe tendensen die van 
invloed kunnen zijn op een innovatieve benadering van archeologische, 
bouwkundige en landschappelijke relicten. We vertrekken uit het heden, 
om het verleden aanwezig te maken. Alleen zo genereert het erfgoed nieuwe 
kansen en vrijwaren we het voor de toekomst. 

DRIE SPEERPUNTEN VOOR EEN DAADKRACHTIG 
LOKAAL ONROERENDERFGOEDBELEID 

Het huidige onroerenderfgoeddecreet geeft lokale besturen de kans om gro-
tere verantwoordelijkheden op te nemen inzake onroerenderfgoedbeleid. 

Maar wat houdt een daadkrachtig lokaal onroerenderfgoedbeleid nu eigen-
lijk in? Dergelijk beleid is opgebouwd uit doordachte en gedragen beleids-
visies en leidraden die zorgen voor een integratie van onroerend erfgoed 
in de andere lokale beleidsdomeinen en beleidsniveaus zoals ruimtelijke 
ordening, openbare werken, onderwijs, jeugd, toerisme, cultuur, burgerza-
ken, milieu … Het laat ook ruimte voor creativiteit en innovatie inzake 
bestemming en ontsluiting.

Om tot een daadkrachtig lokaal onroerenderfgoedbeleid te komen, reikt Erf-
punt in deze inspiratienota drie speerpunten aan. Want een geïntegreerd 
en lokaal integraal onroerenderfgoedbeleid maakt echt een verschil.

1 | LEEFBAAR EN RENDABEL ERFGOED? HET KAN.  

Het Waasland leeft. Allerlei economische impulsen in de regio brengen 
diverse noden met zich mee zoals wonen, mobiliteit, onderwijs, ontspan-
ning, zorg … Initiatieven die hierop inspelen, komen vaak in aanraking 
met verborgen, bescheiden of grote majestueuze relicten uit een al dan niet 
ver verleden. Vaak worden die materiële getuigenissen van de rijke Wase 
geschiedenis ervaren als belemmerend en onbetaalbaar. Toch kan onroe-
rend erfgoed een meerwaarde hebben voor nieuwe ruimtelijke ontwikke-
lingen. Gemeenten met een eigentijdse erfgoedreflex2 kunnen ontwikke-
laars, burgers, bedrijven … andere perspectieven aanreiken voor hun 
‘probleemerfgoed’. Zo wordt een probleem een prikkelende uitdaging. Die 
uitdaging levert op haar beurt met behulp van doordachte visies en leidra-
den een uniek en creatief resultaat en kleurt op haar manier opnieuw het 
Wase straatbeeld of landschap. 

2 Individuen, organisaties, diensten, instellingen … die overtuigd zijn van de meerwaarde van onroerend 
 erfgoed in de samenleving bouwen mettertijd een  erfgoedreflex op door systematisch onroerend 
 erfgoed een plaats te geven in debatten, processen m.b.t. ontwikkelingen … 
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In alle Wase gemeenten is een erfgoedreflex aanwezig. Hun participatie 
binnen onze organisatie is hiervan het levende bewijs. Om die erfgoedre-
flex nog verder aan te scherpen, adviseert Erfpunt haar gemeentelijke 
participanten om bij de aanvang van de beleidsperiode te reflecteren rond 
erfgoedbeleid. Hoe actueel is de vastgestelde inventaris bouwkundig en 
landschappelijk erfgoed nog? Beschikt de gemeente over een onderbouwd 
waardekader voor haar waardevol erfgoed? In welke mate is onroerend erf-
goed in lokale ontwikkelingsprojecten ingebed? Hoe sterk is de erfgoedre-
flex bij gemeentelijke diensten zoals ruimtelijke ordening? Wat is de staat 
van hun eigen patrimonium? In welke mate wil de gemeente inzake onroe-
renderfgoedbeleid de touwtjes zelf in handen nemen? Erfpunt nodigt de ge-
meenten uit de noden voor hun beleid rond archeologisch, bouwkundig en 
landschappelijk erfgoed te inventariseren en met Erfpunt aan tafel te gaan 
zitten om  doordachte acties af te lijnen. 

Gemeenten met een scherpe erfgoedreflex kunnen bij Vlaanderen een er-
kenning aanvragen als onroerenderfgoedgemeenten. Met de bevoegdhe-
den die Vlaanderen hun bij erkenning delegeert, kunnen gemeenten hun 
eigen beleid empoweren. 

Ter inspiratie …

Trek de kaart van duurzaamheid en gedurfd denken 
bij het herbestemmen van kerken

Ook in de Wase regio komt het gebruik en onderhoud van ons religi-
eus erfgoed onder druk te staan en moeten we tijdig anticiperen en 
doordacht zoeken naar kwalitatieve herbestemmingen, bij voorkeur 
door middel van participatie van de bevolking. Provincie Oost-Vlaan-
deren is hiervoor met de actie ‘kerk in het midden’ gestart (http://
www.kerkinhetmidden.be/), de eerste twee pilootprojecten zijn onder-
tussen in opstartfase. Maar ook ‘Het Projectbureau Herbestemming 
Kerken’ (https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/kerken) zorgt, in sa-
menwerking met het team Vlaamse Bouwmeester, voor de begelei-
ding van gemeenten en kerkbesturen bij het  haalbaarheidsonderzoek 
herbestemming van een parochiekerk. De Sint-Pieterkerk van Bazel is 
bij de vierde oproep voor dit project geselecteerd. Ook de Paterskerk 
te Sint-Niklaas zal weldra herbestemd worden en de site verder ont-
wikkeld.

Financiële stimulansen voor werken aan erfgoed werkt!

Volgende gemeenten stimuleren reeds werken aan erfgoed door een 
gemeentelijk premie:

Beveren, Premie voor voorgevelrenovatie en vochtwering
https://www.beveren.be/sites/default/files/Premiereglement_20160701_5.pdf

Kruibeke, Gemeentelijke gevelrestauratiepremie
http://www.kruibeke.be/product/199/gemeentelijke-premies-wonen

Sint-Niklaas, Subsidie voor onderhoudswerken aan waardevolle, 
niet-beschermde gebouwen: 
https://www.sint-niklaas.be/sites/default/files/waardevolle-gebouwen- 
subsidiereglement.pdf

Sint-Gillis-Waas: Knotbomen en poelen (subsidie)
https://www.sint-gillis-waas.be/subsidies-toelages/knotbomen-en-poelen-subsidie 
#toc-price

Stekene, Subsidie voor onderhoud houtkanten in ruilverkavelingsge-
bied in Kemzeke
https://www.stekene.be/product/854/onderhoud-houtkanten-in-ruilverkavelingsgebied 
-in-kemzeke--subsidie

Waasmunster, Subsidie kleine landschapselementen
https://www.waasmunster.be/kle

Actualisatie en waardering van de inventaris bouw-
kundig erfgoed een must!

Deze inventaris is bijna voor alle aangesloten Wase gemeenten op-
gemaakt in 1981. Enkel de inventaris van Waasmunster is opgemaakt 
in 2017. Erfpunt zet volop in op de actualisatie van die verouderde 
inventaris. Dit erfgoed staat onder enorme druk. Om duidelijkheid 
te geven aan de (potentiële) eigenaar van vastgesteld bouwkundig 
erfgoed, kan een gemeente ervoor opteren om een waardering van 
de actuele bouwkundige inventaris te laten uitvoeren. Dit op basis van 
de historische maar ook stedenbouwkundige objectieve criteria, na-
melijk de locuswaarde. En in verhouding tot het nog aanwezige Wase 
Erfgoed. Die waardering, definitief te bekrachtigen door een multidis-
ciplinaire erfgoedcommissie, zorgt voor minstens een onderverdeling 
in drie hoofdgroepen: A = te vrijwaren en te restaureren, B = kan 
gerenoveerd worden (beoordeling waardevolle en niet waardevolle 
delen) en C = beperkt waardevol (items die beperkte erfgoedwaarde 
hebben, niet uniek zijn en kunnen gesloopt worden). We verwijzen 
hiervoor graag naar het voorbeeld in de gemeente Zwevegem:  ht-
tps://www.zwevegem.be/actieplan-bouwkundig-erfgoed. Indien er 
interesse is van minstens twee gemeenten, kan Erfpunt deze waarde-
ringsactie eventueel coördineren door het aantrekken van een nieuwe 
bijkomende werkkracht.  
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2 | ERFGOED IS VAN EN VOOR IEDEREEN!

Gesculpteerde deurlijsten, houten schrijnwerk, bomen bij een veldkapel, 
grafmonumenten, opgravingen, archeologische vondsten … alle dragen 
unieke verhalen in zich die ontluisterende kijkvensters bieden op tijden 
van weleer. Als onroerenderfgoedorganisatie kent Erfpunt de kracht van 
deze sterke Wase verhalen. Hun storytelling raakt mensen, jong en oud. Het 
brengt hen in contact met een nalatenschap van vroegere generaties. Ze 
bouwen bruggen tussen verschillende gemeenschappen. Omwille van hun 
maatschappelijk belang trekt Erfpunt de afgelopen jaren sterk de kaart van 
publiekswerking en recent ook van communicatie (voorjaar 2018 treedt een 
eigen communicatiemedewerker in dienst die de actiepunten van ons com-
municatieplan zal concretiseren).

 

Ook gemeenten hebben een cruciale rol te spelen in die storytelling. Als lo-
kale overheid staan ze immers het dichtst bij de bevolking. Erfpunt nodigt 
zijn participanten dan ook uit om nauw samen te werken en (meer) ruimte 
te geven aan de on(t)roerende erfgoedverhalen van eigen bodem via info-
bladen of sociale media. Hiermee verstevigt een gemeente niet alleen het 
draagvlak voor haar onroerenderfgoedbeleid, het helpt ook om van de re-
gio Waasland een sterk merk te maken. 

Erfpunt daagt haar gemeenten voor de volgende beleidsperiode ook uit om 
(nog meer) out of the box na te denken over het openstellen of ontsluiten 
van niet evidente erfgoedlocaties voor eigen inwoners, het lokale onderwijs 
en toeristen.

Ter inspiratie …

Op de koffie bij onze voorouders

In het kader van ‘Op de koffie bij onze voorouders’ wordt het ruime 
publiek uitgenodigd om een archeologische site te bezoeken. Om-
wonenden en geïnteresseerden krijgen zo de gelegenheid om onder 
begeleiding van een archeoloog op visite te gaan bij hun voorouders. 
Bezoekers komen haast tastbaar in contact met de jagers-verzame-
laars uit de steentijd, de boeren uit de bronstijd en de kasteelheren uit 
de middeleeuwen die in ‘hun achtertuin’ geleefd hebben.  De visite 
wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Honderden nazaten 
gingen al enthousiast in op de uitnodiging uit het verleden. Of hoe 
begraven erfgoed terug the talk of town wordt. 



ONROEREND ERFGOED WAASLAND |  INSPIREERT EN VERBINDTONROEREND ERFGOED WAASLAND |  INSPIREERT EN VERBINDT

18 19

De Romeinse themaweek in Waasmunster  

De geschiedenis van de Gallo-Romeinse vicus Pontrave intrigeert al 
vele generaties in Waasmunster. Om de liefde voor die unieke nala-
tenschap aan opkomende generaties door te kunnen geven, orga-
niseren de gemeente en de scholengemeenschap in samenwerking 
met Erfpunt een Romeinse themaweek voor de derde graad van het 
lager onderwijs in Waasmunster. Legioensoldaat Quintus opent tra-
ditiegetrouw deze week met zijn boeiend relaas over het leven in het 
Romeinse leger. Later in de week worden in de nabijheid van de Ro-
meinse site (kasteel Blauwendael) archeologieateliers georganiseerd 
waar de leerlingen net als archeologen de verhalen achter Romeins 
vondstenmateriaal leren ontdekken. 
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In 1987 zag een uniek intergemeentelijk project rond archeologische erf-
goedzorg het licht in het Waasland. Meer dan 30 jaar later is deze organi-
satie uitgegroeid tot een actieve regionale speler binnen de onroerenderf-
goedzorg, die luistert naar de naam Erfpunt.  Het succes van ons verhaal is 
te danken aan drie begrippen: focus op een thema, een eenvoudige organi-
satiestructuur en collegialiteit onder de participanten. 

Door de doelstelling in de statuten van de organisatie scherp te stellen op 
een enkel thema – namelijk onroerenderfgoedzorg – werd het onmogelijke 
realiseerbaar: het vrijwaren van vele unieke archeologische sites van totale 
vernietiging (en zonder weinig of geen rechtsgrond) is maar een voorbeeld. 
De keuze voor een bescheiden organisatievorm zorgde voor een nauwe be-
trokkenheid van de bestuursleden in de dagelijkse werking van de organi-
satie en een solide draagvlak voor onroerenderfgoedzorg. Van ontzettend 
belang is de collegialiteit onder de participanten. Doordat grote gemeenten 
met een gewichtiger onroerenderfgoedpakket de organisatie extra onder-
steunen, kan al jaren aan alle leden-gemeentebesturen dezelfde gratis ba-
sisdienstverlening worden geboden:

• archeologische bureaustudies voor gemeentelijke projecten (in 2017 
goed voor 40.000 EUR);

• een quickscan voor bouwfysische toestand bouwkundig erfgoed (stan-
daardprijs studiebureaus 6000,- EUR, excl. btw);

• een professioneel collectiebeheer van archeologische ensembles uit het 
Waasland;

• educatieve projecten;

…

Met de steun en het vertrouwen van zijn participanten kan Erfpunt hun 
nog meer aanbieden. Door weloverwogen keuzes te maken binnen het eigen 
personeelsbeleid, beschikt Erfpunt over twee erkende archeologen en een 
ervaren consulent bouwkundig erfgoed die gemeenten doorheen het gehele 
archeologietraject kunnen loodsen of beheersplannen kunnen uitwerken. 

Er zijn nog andere sterke schouders die onroerenderfgoedzorg ondersteu-
nen en die Erfpunt in dit memorandum niet wil vergeten: de Wase burgers 
en het verenigingsleven. Ook zij realiseren prachtige projecten. Samen bie-
den we het Wase onroerend erfgoed in al zijn facetten de beste toekomst-
perspectieven. 

Want …

“De mate waarin en de wijze waarop mensen betrokken worden bij het erfgoed 
in hun dichte en verre omgeving zal bepalen dat over 15 jaar het onroerend erf-
goed dat we nu als dusdanig labelen en dat we willen overdragen aan komende 
generaties, ook dan nog waardevol zal worden bevonden.” (uit: Impactanalyse 
onroerenderfgoedbeleid door agentschap OE, 2014)

Ter inspiratie …
Wase schouders onder ons erfgoed!

De huidige participanten kunnen in 2020 opnieuw voor een periode 
van zes jaar hun sterke schouders zetten onder onze organisatie en 
hun participatie bestendigen.  

Erfpunt nodigt de overige Wase gemeenten Lokeren, Moerbeke en 
Zwijndrecht uit om de huidige participanten te vervoegen en samen 
van Waas onroerend erfgoed een sterk merk te maken. 

Herdenken: onze voorouders verbinden

In 2018 start het team beheer van Erfpunt met een bijzonder project 
voor het Wase funerair erfgoed. In elke participerende gemeente zul-
len er acties worden gepland en ondersteund om een maximale sa-
menwerking te bekomen tussen de bevolking, vrijwilligers, jongeren, 
heemkundige kringen, gemeentelijke ambtenaren en experts. Die ac-
ties omvatten onder meer inventarisatie, educatie, waardering, maar 
ook het ontwikkelen van een toekomstvisie, gezien de wijzigende be-
leving van ons herdenken, ook ten opzichte van ons funerair erfgoed. 
Denken we maar aan humusatie, het ter water laten van urnes, het 
herbestemmen van oude begraafplaatsen tot parken ... We wensen 
iedereen warm te maken voor ons erfgoed en dit ook om te zetten in 
actieve participatie voor de beleving van en de zorg voor ons erfgoed. 
Naargelang de belangstelling kan dit verhaal een of meerdere ver-
volgtrajecten krijgen, ook voor het overige erfgoed. 
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