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VOORWOORD
Met trots stelt de raad van bestuur het jaarverslag van Erfpunt voor 2018
aan u voor. Omdat Erfpunt veel belang hecht aan het informeren van zijn
ledengemeentebesturen, de lokale erfgoedzorgers, de nieuwsgierige
burger, de provincie Oost-Vlaanderen en Vlaanderen over zijn rol in
het Wase onroerenderfgoedwerkveld, wordt elk jaar opnieuw van dit
document veel werk gemaakt.
2018 was een scharnierjaar, met de start van de tweede helft van de termijn
voor ons beleidsplan. We nemen dan ook de gelegenheid te baat om hier
een tussentijdse balans op te maken van onze beleidsclusters.

Expertise – Erfpunt groeide de voorbije jaren uit tot een expertisecentrum
rond archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed. Het aanwerven
van een erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed (2017), het uitbouwen
van een netwerk met externe specialisten, het professionaliseren van de
depotwerking en een eigen team van erkende archeologen garanderen
een geïntegreerd en integraal onroerend erfgoedbeleid in het Waasland,.
Zowel gemeenten als ontwikkelaars of particulieren kunnen bij Erfpunt
voor hun ontwikkelingsprojecten terecht. Adviezen worden verleend bij
de ontwerpfase, archeologietrajecten worden uitgevoerd, beheersplannen
worden opgemaakt...

Ook derden beschouwen Erfpunt nu als een belangrijke partner voor hun
projecten. Zo werden we het afgelopen jaar aangezocht als wetenschappelijk
partner bij meerdere archeologische syntheseonderzoeken en bij de
wetenschapskamer van een traject rond de Nederlandse-Vlaamse Scheldedelta in functie van het verkrijgen van het Unesco-label Geopark. Onze eigen
conservator verbaasde via verschillende presentaties het afgelopen jaar
zowel de raad van bestuur als velen in de archeologische wereld met zijn
inzichten inzake de wetenschappelijke informatie die verborgen zit in de
corrosieklompen rond archeologische metalen (textiel- en lederresten…).
Samenwerken – ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.’ Met dit
citaat in gedachten stelde Erfpunt de laatste jaren de deur meer open
voor samenwerking. Dit resulteerde afgelopen jaar in een concept ‘Wase
Erfgoedprijs’ (een samenwerking met de Erfgoedcel Waasland), een finaal
voorstel voor een Vlaams netwerk voor onroerend erfgoed met alle IOED’s
en OEG’s, en het inzetten van vrijwilligers in diverse aspecten van onze
werking (inventarisatie, depotwerking, archeologisch onderzoek…).
Creativiteit en innovatie – ‘Zonder publiek, geen kunst, cultuur of
erfgoed’. Erfpunt blijft zijn reputatie alle eer aan doen door in te zetten
op publiekswerking. Naast het archeologisch publieksproject ‘Gegroet,
Marius en Stella’, waarmee Erfpunt een van de Vlaamse laureaten werd
van het Vlaamse EYCH18-traject, breidde onze organisatie zijn educatieve
werking nu ook uit naar funerair erfgoed. Het project ‘Cenotaaf’ zette
afgelopen jaar volwassenen en kinderen aan het denken over de manier
waarop zij later herdacht willen worden. Het team Onderzoek blijft
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binnen Erfpunt de trekker rond innovatie en gaf afgelopen jaar ook de
aanzet voor de hervorming van de eigen (archeologische) databank naar
landschappelijk en bouwkundig erfgoed en een ruimere toepassing voor
het onroerenderfgoeddepot.

Aanspreekpunt – Het versterken van het team met een eigen
communicatiemedewerker (2018) resulteerde afgelopen jaar onder meer
in eerste initiatieven om de organisatie meer zichtbaar maken op de kunsten erfgoedsite Zwijgershoek en bij evenementen. Door intensiever gebruik
van Instagram en van Facebook komen ook bijzondere resultaten van
eigen archeologisch onderzoek meer in beeld (bv. de vondst van een deel
van een wiel tijdens een opgraving in Sint-Gillis-Waas-Reepstraat). Met het
organiseren van verschillende overlegmomenten voor ambtenaren van
de ledengemeentebestuur zorgt Erfpunt ook voor regionaal steunpunt in
veranderde tijden.
Professionaliseren organisatie – Na de lijnen te hebben uitgezet voor een
degelijk personeelsbeleid keurde de raad van bestuur op 15.11.2018 het
eigen arbeidsreglement van de organisatie goed.
De diverse opgesomde acties zijn maar een handgreep uit dit jaarverslag
dat vanaf dit jaar ook wordt opgedeeld in twee delen: een rapportage
inzake de doelstellingen in het beleidsplan en een verslag van de eigen
projecten.

De raad van bestuur wenst langs deze weg nog eens de medewerkers,
de partners en vrijwilligers die in 2018 opnieuw het beste van zichzelf
gegeven hebben ten zeerste te bedanken voor hun inzet.
Inge Baetens, directeur
Johan Smet, voorzitter raad van bestuur
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ERFPUNT ALGEMEEN
1. ERFPUNT ALGEMEEN
1.1. MISSIE EN VISIE
1.1.1. MISSIE
Als open en vooruitstrevend expertisecentrum is Erfpunt hét aanspreekpunt
voor onroerenderfgoedzorg. Erfpunt wil op een innovatieve en creatieve
manier samenwerken met de verschillende stakeholders binnen het
onroerenderfgoedwerkveld.

1.1.2. VISIE
Onroerenderfgoedzorg behelst niet alleen het beheer van archeologische
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 verder intensifiëren door bestaande publieksgerichte initiatieven
te ondersteunen of creatief na te denken over nieuwe formules of
evenementen inzake ontsluiting.

1.2. RECHTSVORM EN WERKINGSGEBIED
Erfpunt is een publiekrechtelijke rechtspersoon met de rechtsvorm
van projectvereniging, één van de vier bestaande vormen van
intergemeentelijke samenwerking in Vlaanderen. Een intergemeentelijk
samenwerkingsverband betreft een vrijwillige samenwerking tussen
gemeenten met het oog op het bereiken van een gemeenschappelijke
doelstelling.

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (ondertussen gewijzigd
op 31 december 2018). vervangt het decreet houdende intergemeentelijke
samenwerking van 6 juli 2011, dat de werking van intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden regelde.
Het nieuwe decreet herneemt grotendeels het oude. Bestaande
samenwerkingsverbanden blijven behouden. Toch maken enkele
wijzigingen het noodzakelijk om de statuten van de organisatie aan te
passen. Zo wordt het aantal bestuursmandaten voor intergemeentelijke
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samenwerkingsverbanden beperkt. Voor projectverenigingen wordt vanaf
2019 het aantal bestuursleden per gemeente beperkt tot één per gemeente
(decreet lokaal bestuur artikel 404, §1).

Bijgevolg werden de statuten van de organisatie waar nodig aangepast (zie
voorstel statutenwijziging in bijlage). De aanpassingen behelzen vooral
verwijzingen naar artikels van het nieuwe decreet, de samenstelling van de
raad van bestuur en de uitbreiding van de lijst van mogelijke participanten.
Ook de verwijzingen naar de provincie – een vroegere participant – werden
uit de statuten verwijderd
In de onroerenderfgoedorganisatie zijn momenteel zeven Wase gemeenten
– m.n. Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en
Waasmunster – vertegenwoordigd.

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober stelde
Erfpunt een inspiratienota voor lokale onroerenderfgoedzorg op. Die
werd niet alleen bezorgd aan de zeven participerende gemeenten, maar
ook aan de andere Wase gemeenten Lokeren, Moerbeke en Zwijndrecht.
De inhoud van de nota overtuigde het toenmalige college van Moerbeke
van de meerwaarde van Erfpunt, waarna Erfpunt een uitnodiging ontving
om zijn werking en dienstverlening aan participerende gemeenten nader
toe te lichten voor een delegatie van het college. Op 18 december 2018
verklaarde de gemeenteraad van Moerbeke zich akkoord om de procedure
tot toetreding op te starten.

1.3. BESTUUR
1.3.1. SAMENSTELLING
Als projectvereniging beschikt Erfpunt uitsluitend over een raad van
bestuur. De raad van bestuur was tot eind 2018 samengesteld uit
twee bestuurders per deelnemende gemeente. Daarnaast maken ook
afgevaardigden of leden met raadgevende stem (één afgevaardigde per
gemeente) deel uit van de raad van bestuur.
Volgende leden maakten in 2018 deel uit van de raad van bestuur:
Namens de gemeente Beveren:
• de heer Johan Smet, schepen-ondervoorzitter;
• de heer Ernest Smet, raadslid-bestuurder;
• de heer Jozef Schelfhout, raadslid-afgevaardigde.

Namens de gemeente Kruibeke:
• de heer Julien Mertens, raadslid-bestuurder;
• de heer Jan Van Raemdonck, raadslid-bestuurder;
• de heer Dimitri Van Laere, raadslid-afgevaardigde.

Namens de gemeente Sint-Gillis-Waas:
• de heer Erik De Keyzer, raadslid-bestuurder;
• de heer Urbain Van Kemseke, raadslid-bestuurder;
• mevrouw Greta Poppe, raadslid-afgevaardigde.

Namens de stad Sint-Niklaas:
• mevrouw Annemie Charlier, schepen-ondervoorzitster;
• de heer Kris Van der Coelden, schepen-bestuurder;
• de heer Marc Heynderickx, raadslid-afgevaardigde.
Namens de gemeente Stekene:
• de heer A. Merckx, raadslid-bestuurder;
• mevrouw Heidi Van Gaever, raadslid-bestuurder;
• mevrouw Nicole Van Duyse, afgevaardigde-bestuurder.

Namens de gemeente Temse:
• mevrouw Lieve Truyman, schepen-bestuurder;
• mevrouw Anne Marie Blommaert, raadslid-bestuurder;
• de heer Bert Bauwelinck, raadslid-afgevaardigde.
Namens de gemeente Waasmunster:
mevrouw Petra Verstappen, schepen-bestuurder;
• de heer Werner De Nijs, schepen-bestuurder;
• de heer Bart Waterschoot, raadslid-afgevaardigde.
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De raad van bestuur telt eveneens de volgende adviseurs:
• de heer Luc Bauters, erfgoedconsulent archeologie, Provincie OostVlaanderen;
• mevrouw Lien Lombaert, depotconsulent archeologie, dienst
Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen.

De heer Johan Smet (schepen van de gemeente Beveren) vervult de rol
van voorzitter en mevrouw Annemie Charlier (schepen van de stad SintNiklaas) die van ondervoorzitster.

1.3.2. BESTUURSVERGADERINGEN
De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. De notulen
en alle documenten waar in de notulen naar wordt verwezen, worden
ter inzage gelegd van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van de
aangesloten gemeenten, en dat conform de decretale bepalingen.
In totaal werd de raad van bestuur in 2018 acht keer samengeroepen:
•
•
•
•
•
•
•
•

08.02.2018, stadhuis van Sint-Niklaas;
08.03.2018, kunst- en erfgoedsite Zwijgershoek, Sint-Niklaas;
22.03.2018, kunst- en erfgoedsite Zwijgerhoek, Sint-Niklaas;
19.04.2018, kunst- en erfgoedsite Zwijgerhoek, Sint-Niklaas;
14.06.2018, kunst- en erfgoedsite Zwijgershoek, Sint-Niklaas;
03.09.2018, kunst- en erfgoedsite Zwijgershoek, Sint-Niklaas;
15.11.2018, kunst- en erfgoedsite Zwijgershoek, Sint-Niklaas;
06.12.2018, kunst- en erfgoedsite Zwijgershoek, Sint-Niklaas.

1.3.3. DE INSPIRATIENOTA – HOE WAAS ONROEREND ERFGOED
INSPIREERT EN VERBINDT
Het Wase onroerend erfgoed kent vele gezichten: een vrijheidsboom
op een dries, een authentieke dorpskern, een archeologische site, een
majestueus herenhuis, een herenhoev … Het zijn tastbare getuigenissen
die al generaties lang mensen in het Waasland inspireren en verbinden.
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 stelde
Erfpunt een inspiratienota op met als doel de kandidaat-mandatarissen
en de Wase afdelingen van de politieke partijen te overtuigen van de
meerwaarde van een degelijk lokaal onroerenderfgoedbeleid.

In die nota werden naast een korte toelichting over de eigen organisatie
opportuniteiten aangereikt en/of antwoorden op vragen als: ‘Wat maakt
ons onroerend erfgoed zo uniek?’, ‘Kan onroerend erfgoed leefbaar en
rendabel zijn?’, ‘Wat kunnen deze eeuwenoude relicten vandaag nog voor
onze maatschappij betekenen?’ en ‘Waarom samenwerken rond onroerend
erfgoed?’.

Tijdens die bestuursvergaderingen volgden de bestuursleden, naast de
dagelijkse werking en het personeels- en financieel beleid van Erfpunt, de
volgende dossiers nauw op:
• de voortgang van de bevragingsronde van het agentschap OE
inzake de lokale noden van het lokale onroerenderfgoedbeleid;
• de opmaak van de inspiratienota rond onroerenderfgoedzorg naar
aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen;
• de vernieuwing van de website van Erfpunt;
• de opmaak van een GDPR voor de organisatie;
• het finaliseren van een eigen arbeidsreglement;
• een plan van aanpak voor het wegwerken van de achterstand m.b.t.
archeologische rapportages.
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Maar evengoed werden huidige en toekomstige politieke mandatarissen
uitgedaagd om na te denken over nieuwe toekomstperspectieven voor
onze historische landschappen, gebouwen en archeologisch bodemarchief.
Hoe kunnen die relicten onze samenleving kleuren? Hoe kunnen sterke
verhalen, die in hout, baksteen of in de bodem geborgen zitten, opnieuw
spreken? Hoe kan het Wase erfgoed bouwstenen aanreiken voor bruggen
tussen de verschillende gemeenschappen in onze samenleving? Hoe
kunnen er nieuwe groeikansen voor nieuw onroerend erfgoed worden
gecreëerd?
13

De inspiratienota werd verspreid onder de politieke mandatarissen van de
participerende gemeenten en de Wase gemeenten Moerbeke, Lokeren en
Zwijndrecht. Erfpunt ontving uit verschillende hoeken heel wat positieve
reacties op dit initiatief. Het college van Moerbeke nam na het lezen van de
inspiratienota contact op met Erfpunt voor een verkennend gesprek.

1.4. ORGANOGRAM ERFPUNT

raad van bestuur
ERFPUNT

Binnen Erfpunt zijn er vier teams actief op verschillende domeinen binnen
onroerenderfgoedzorg.

directeur

Inge Baetens

algemene
werking

beheer

collectiebeheer

onderzoek

conservatie

administratief
medewerker

erfgoedconsulent
bouwkundig
erfgoed

collectiebeheerder

teamleider en
erkend
archeoloog

Johan Van Cauter

Inez Cool

communicatiemedewerker

Stefan Vanthuyne
(sinds 02.05.2018
in dienst)

Jan De Kesel

Dries D’Hollander

ergoedconsulent
archeologisch
erfgoed

Bart Lauwers (1/2

projectassistent

depotmedewerker

Jeroen
Van Vaerenbergh

Bart Lauwers (1/2)

archeoloog

Dirk Boel (deeltijds)

Thierry Van Neste

erkend
archeoloog

Marjolijn De Puydt

archeoloog

Bart Lauwers (1/2)

veldtechnicus/
tekenaar
Erik Pijl

veldtechnicus

Dirk Boel (deeltijds)
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conservator

Het team Beheer neemt binnen Erfpunt de taken op van de IOED en biedt
de gemeentelijke partners en het regionaal werkveld ondersteuning 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 ensembles
(vondstenmateriaal en archief) uit het Waasland. Ook wordt er actief
ingezet op publiekswerking via eigen tentoonstellingen, erfgoededucatie
voor scholen en het partnerschap in SteM (stedelijk museum Sint-Niklaas).
Het team Onderzoek verzorgt voor zowel overheid als private ruimtelijke
ontwikkelaars het archeologisch traject bij ontwikkelingsprojecten, van
het opmaken van een archeologienota tot het uitvoeren van prospecties
met of zonder ingreep in de bodem en vlakdekkende opgravingen.
Het atelier Conservatie ondersteunt het onroerenderfgoeddepot Waasland
in zijn beheerstaken maar conserveert ook kwetsbare archeologische
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.

Het team Algemene werking binnen de organisatie biedt de overige teams
administratieve en publieksgerichte ondersteuning. De werking van
Erfpunt wordt gecoördineerd door een directeur, die de medewerkers van
de organisatie ondersteunt en stuurt in hun dagelijkse werking om zo een
effectieve en efficiënte (samen)werking van de organisatie te verzekeren.
De directeur beheert tevens de budgetten van de organisatie.
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2. BELEIDSPLAN ERFPUNT – ACTIES IN 2018
Voor de beleidsperiode 2016-2020 selecteerde Erfpunt vijf beleidsclusters:
1.
2.
3.
4.
5.

expertise
samenwerken
creativiteit en innovatie
het aanspreekpunt
organisatie en financiering

Vanuit die clusters werden verschillende strategische (S) en operationele
(O) doelstellingen uitgewerkt. In dit document vindt u de actiepunten (A)
voor het dienstjaar 2018 terug.

2.1. EXPERTISE
TEAM BEHEER
O.1. Team Beheer verkrijgt een goed inzicht in de zwaktes en sterktes binnen
het aanwezige onroerenderfgoedpatrimonium in het Waasland
De werking van het team Beheer wordt geconfronteerd met enkele
uitdagingen.

- Het invullen van het hiaat in de recente regionale kennis van archeologie.

Aangezien Erfpunt als IOED niet meer verplicht op de hoogte wordt gesteld
van de start van een archeologisch onderzoek, worden we geconfronteerd
met een dreigend kennishiaat wat de recente onderzoeksresultaten betreft.
Bovendien krijgen we van omwonenden, ambtenaren en geïnteresseerden
vragen over lopende onderzoeken, waar we zelf niet van op de hoogte zijn.
Het ondergraaft onze positie als regionaal kenniscentrum.
Erfpunt blijft daarom ijveren voor een administratieve melding van de
onderzoeken die in de regio plaatsvinden.
Momenteel worden de afgeleverde archeologienota’s en nota’s in een
digitale databank verzameld.

- Met het oog op een efficiëntere projectwerking nam een lid van het team
Beheer deel aan de tweedaagse opleiding Projectmanagement op 25 en
26 januari 2019, georganiseerd door het KULeuven Instituut voor de
Overheid, Public Governance Institute.

- De inventaris bouwkundig erfgoed is sinds 1 januari 2018 een bevoegdheid
van de gemeenten. Erfpunt is in 2018 gestart met de actualisatie van
die inventaris in de gemeenten Temse en Sint-Gillis-Waas. Vooral
16
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dorpswoningen en hoeves blijken sterk bedreigd door de vervanging
ervan door appartementsgebouwen en de ontwikkeling van halfopen
(lint)bebouwingen. Een waarderingskader op termijn, om duidelijkheid te
scheppen voor elke (potentiële) eigenaar en behandelende ambtenaren,
blijkt meer en meer noodzakelijk.

Jammer genoeg is er niet in alle gemeenten een systematische
terugkoppeling naar de beheerder van de inventaris bouwkundig erfgoed
(Onroerend Erfgoed) of Erfpunt bij sloopaanvragen. Bovendien blijkt het
meer en meer aangewezen om op termijn een waarderingskader op te
maken voor deze inventaris.

- Sinds 2004 moeten de gemeenten een lijst opmaken van waardevol, te
behouden funerair erfgoed. In de praktijk blijkt die verplichting vaak niet
te zijn uitgevoerd, onder meer omdat er geen duidelijk uitgewerkt kader
voorhanden is. Daarnaast werd in 1971 de eeuwigdurende concessie
omgezet tot max. 50 jaar, waardoor er in 2021 veel oude concessies zullen
komen te vervallen. Bovendien mogen er geen pesticides meer gebruikt
worden. Erfpunt startte in 2018 met het actief aanbieden van structurele
ondersteuning aan de gemeenten.
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A.1.1. Erfpunt biedt een regionale houvast in veranderende
tĳden
Door verschillende (geplande) wijzigingen, de herverdeling van de regio’s
binnen het Agentschap Onroerend Erfgoed en de wijziging van bevoegdheden
is er vandaag vaak onduidelijkheid over de procedures.
Om de lokale besturen en het publiek op de hoogte te houden van de
veranderende regelgeving en uitdagingen nam het team Erfpunt deel aan
volgende studiedagen, inspiratie- en overlegmomenten:
- Studiedag Faro-conventie – 16 januari:

De Faro-conventie wordt, in navolging van het Departement Cultuur van
de Vlaamse overheid, nu ook gepromoot door het Agentschap Onroerend
Erfgoed. Participatie wordt meer en meer een van de doelstellingen van
Erfpunt.
- Communiceren lokale noden aan Vlaamse overheid – 19 februari:

Volgende noden blijken uit een ambtelijke en bestuurlijke bevraging
van alle partnergemeenten van Erfpunt – IOED Waasland. Ze werden
overgemaakt aan het Agentschap Onroerend Erfgoed.

1. Nood aan communicatie: gebrek aan communicatie vanuit
Onroerend Erfgoed naar het lokale niveau (bv.: bouwheren zijn
vaak sneller op de hoogte dan de gemeente, wie zijn de nieuwe
erfgoedconsulenten …).
2. Nood aan een stabiel wetgevend kader en richtlijnen.
3. Nood aan ondersteuning: de verschuiving van bevoegdheden
naar het lokale niveau (bv. sloop item Inventaris Bouwkundig
Erfgoed) zorgt bij veel gemeenten voor problemen.
4. Nood aan afwegingskader en handleidingen. Wat is waardevol?
Wat moet behouden blijven? Wie bepaalt dat? Hier is ook
bovenlokale inbreng nodig: wat is waardevol/typisch voor onze
streek? …
5. Nood aan opleidings- en informatiemomenten: lokaal is er niet
één ambtenaar bezig met onroerend erfgoed, maar verschillende,
naargelang de verschillende aspecten (cultureel, landschappelijk,
bouwkundig). Dat geldt ook voor de lokale mandatarissen, er
is meestal geen schepen specifiek bevoegd voor onroerend
erfgoed. Er is vaak geen expliciet onroerenderfgoedbeleid op
lokaal vlak. Zowel voor beginnende als ervaren ambtenaren is er
geen vormingsaanbod. Er is geen overzicht. Een basiscursus zou
helpen. De expertise en kennis zit bovenlokaal bij het agentschap.
Vraag dus om die kennis en expertise maximaal ter beschikking
te stellen van de lokale besturen die nu nieuwe taken krijgen.
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Informatie-uitwisseling, contactdagen, workshops voor lokale
besturen … kunnen helpen.
6. Nood aan erkenning van de cruciale rol van lokale besturen
in de Vlaamse onroerenderfgoedzorg door het Agentschap
Onroerend Erfgoed (o.a. door betere communicatie).
7. Nood aan een eenvormig beleid: vandaag geven verschillende
agentschappen van de Vlaamse overheid tegenstrijdige adviezen
(bv. Stropersbos, en de verschillende adviezen van OE en Natuur
en Bos). Ook de ambtenaren zijn niet altijd even consequent in
hun adviezen.
8. Nood aan FAQ, speci�iek voor het vergunningsbeleid en de
vastgestelde inventaris.
9. Nood aan �inanciële ondersteuning vanuit Vlaanderen: bv. de
opmaak van beheersplannen is nog nieuw, maar de premie voor
de opmaak is al afgeschaft.
10. Nood aan een netwerk van contacten.
11. Nood aan bindend advies voor sloop/rooien inventarisitems.

Erfpunt ging ook in gesprek met Provincie Oost-Vlaanderen, aangezien
de provincie volgens een gewijzigd takenpakket niet langer actief is in
‘cultureel erfgoed’, maar wel in het onroerend erfgoed. Uit overleg blijkt
dat er subsidies mogelijk zijn voor klein erfgoed. Zo zijn er in het Waasland
middelen mogelijk voor funerair erfgoed, het schuilhuisje van de schutters
in Sint-Gillis-Waas, de hekstijlen en het bakhuis van een hoeve in de
Ketelboetstraat te Waasmunster … Provincie Oost-Vlaanderen en Erfpunt
overleggen regelmatig over de mogelijkheden en bezoeken samen de sites
die in aanmerking komen voor subsidie.

- Toelichting projectsubsidie archeologisch syntheseonderzoek – 29
januari 2018
- Erfgoedpassie, Antwerpen, door Gorduna (vereniging voor
restauratiearchitecten) – 16 maart 2018

- Studiedag ‘Zorgen voor morgen’, religieus erfgoed – 26 april 2018
- Voorstelling inventaris funerair erfgoed Lokeren – 31 mei 2018
- Interactiedag archeologie – 26 september 2018

- Studiedag funerair erfgoed en openbare ruimte – 3 oktober 2018

Daarnaast neemt Erfpunt zelf ook de nodige initiatieven om op de hoogte
te blijven van de wetgeving Onroerend Erfgoed die op 1 januari 2019 is
gewijzigd. Hierdoor kon Erfpunt eigenaars reeds op de hoogte brengen
van de geplande wijzigingen en proactief problemen detecteren die een
grote invloed hebben op de eigenaars van beschermd erfgoed en dit
terugkoppelen naar het Agentschap Onroerend Erfgoed (problematiek
verplichting opmaak beheersplan bij combinatie van gespecialiseerde
werken).
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Gezien de decretale verplichtingen zal in een eerste fase de nadruk
gelegd worden op de derde categorie, het onderzoek uitgevoerd door het
onderzoeksteam van ADW/Erfpunt in de periode 2007 tot vandaag.
Los van de decretale verplichting zijn er ook andere factoren die de grote
nood aan ontsluiting van de onderzoeksdata duidelijk maken:

Waasmunster, Ketelboetstraat

A.1.2. Archeologisch erfgoed
Raadpleging van de regionale expertise (opnieuw) onmisbaar maken door:
• het bepalen en ontsluiten van regionale onderzoeksvraagstelling;
• de integratie van Waas archeologisch erfgoed in wetenschappelijk
onderzoek;
• efficiëntiewinst door raadpleging Erfpunt onder de aandacht te
brengen.

Om deze drie doelstellingen te halen werd in 2018 de focus gelegd op
de opmaak van een ambitieus, efficiënt en haalbaar projectplan voor het
raadpleegbaar maken van regionale archeologische onderzoeksresultaten.
Het team Beheer (IOED) speelde hierbij een coördinerende rol en focust
op de optimale kennisdeling met experten en publiek.

De onderzoeksresultaten van Wase archeologische sites kunnen in vier
categorieën onderverdeeld worden.
• archeologisch onderzoek en vondstensembles voorafgaand aan het
ontstaan van ADW;
• archeologisch onderzoek ADW tot 2007;
• archeologisch onderzoek ADW/Erfpunt vanaf 2007, vergund onder
het archeologiedecreet;
• archeologisch onderzoek van private archeologische bedrijven in
het Waasland.
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• het voorkomen van kennisverlies door het verdwijnen van
medewerkers;
• de nood aan gefundeerde regionale onderzoeksvragen i.f.v.
wetenschappelijk onderbouwd en efficiënt toekomstig
archeologisch terrein- en syntheseonderzoek;
• appreciatie en erkenning van erfgoedvrijwilligers (digitale
registratie van Wase prospectievondsten);
• het verifiëren en aanvullen van beleidstools, zoals de GGA;
• de verdere ontwikkeling van een digitale registratie- en
onderzoeksdatabank met digitaal platform.

Om de bestaande teams niet extra te belasten met deze taak zal in functie
van een snelle en efficiënte primaire ontsluiting van de onderzoeksdata
een registrator aangesteld worden.
Ondersteund door de archeologen van Erfpunt en depotstagiairs/
studenten van de universiteiten, kan versneld werk gemaakt worden van
een eerste ontsluiting van de opgravingsgegevens.

In een volgende fase of deels gelijklopend met de registratie kan
projectmatig werk gemaakt worden van het site-overschrijdend
wetenschappelijk onderzoek van de onderzoeksdata. Hierbij bieden
het syntheseonderzoekstraject van de Vlaamse overheid, sponsoring,
crowdfunding en universitaire onderzoeksprojecten nieuwe kansen.
Erfpunt maakt zich sterk dat de resultaten van onderzoek dat teruggaat tot
2007 binnen een termijn van vijf jaar ontsloten kunnen worden. Hiervoor
werd een strikte planning opgemaakt.

Aansluitend kunnen ook de oudere onderzoeksresultaten en de resultaten
van het onderzoek van private bedrijven op Waas grondgebied een plaats
krijgen in de onderzoeksdatabank.
- Expertisedeling – Team Beheer:

Erfpunt participeert in het archeologisch syntheseonderzoek ‘Het Romeins
wegennet in Vlaanderen’ door Triharch onderzoek en advies. Het project
wil een geactualiseerde synthese brengen van het Romeinse wegennet in
Vlaanderen. Hoewel in het Waasland tot nu toe slechts fragmenten van
onverharde wegen werden aangetroffen, is de regio toch cruciaal voor het
begrijpen van het wegennet buiten de hoofdassen.
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Nathalie de Visser van Edufact – advies in erfgoed (Nl), benaderde het team
Beheer van Erfpunt met een vraag over de ‘verdronken nederzettingen’ in
de noordelijke Wase polders. Dit naar aanleiding van een inventariserend
onderzoek dat ze uitvoert in Zeeland. Het project zal verder lopen onder
de vleugels van het Geopark-traject.
Samen met de IOED Regionaal Landschap Schelde Durme (RLSD) ging het
team Beheer van Erfpunt een gesprek aan met het Archeologisch Museum
van Hamme. Het museum, beheerd door vrijwilligers, beschikt over een
grote collectie vondsten die voor een deel in de 20ste eeuw opgebaggerd
zijn in de Schelde en Durme. Vondsten die ook voor het Waasland van grote
waarde zijn, maar waarover vandaag veel wetenschappelijke twijfel bestaat,
meer bepaald m.b.t. de vondstomstandigheden en herkomstbepaling. In
afwachting van de bouw van een nieuw museum is de collectie opgeborgen
in een tijdelijk depot. RLSD en Erfpunt sturen aan op een kritische
herevaluatie van de herkomst, om op die manier het wetenschappelijke
belang scherp te stellen. Voor het vroegmiddeleeuwse materiaal heeft de
VUB, onder leiding van prof. Dr. Dries Thys, reeds initiatief genomen.
- Het updaten van de inventaris van de GGA (Gebieden Geen Archeologie)
Volgend op de uitvoerige lijst van de afgelopen jaren werden in 2018
aanvullingen op de inventaris van de GGA overgemaakt aan het Agentschap
Onroerend Erfgoed:
• Sint-Gillis-Waas – Nieuwstraat (‘Kopergieterij’);
• Melsele – Pauwstraat/Perzikenlaan.

A.1.3. Landschappelĳk erfgoed

- Traceren van de regionale noden bij het beheer van de Wase
cultuurlandschappen.

Door de aanwezigheid van de uitgebreide landschappelijke werking van
het Regionaal Landschap Schelde Durme en het Landschapspark GrootSaeftinghe, geven de gemeenten en particulieren aan weinig nood te
hebben aan een aanvullende werking door Erfpunt.
Bij de opmaak van het beleidsplan 2021-2026 zal het profiel en de positie
van Erfpunt op dit vlak moeten afgestemd worden met de bestaande
dienstverlening van de andere organisaties.

Erfpunt beschouwt het landschap als een overkoepelend gegeven
waarvan bouwkundig en archeologisch erfgoed deelelementen zijn. Om de
maatschappelijke bewustwording hierover aan te scherpen publiceerde
het team Beheer van Erfpunt in 2018 een vulgariserend overzichtsartikel
“Land in verandering: de herontdekking van de evoluties in het Wase
landschap” in de Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van
Waas.
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- Actieve participatie in regionale projecten met links naar het
landschappelijk erfgoed.

Geopark – Schelde Delta

Het team Beheer is lid van de Vlaams-Nederlandse wetenschapskamer van
het Geopark – Schelde Delta en denkt mee na over de visievorming.

Het Geopark is een afgebakend gebied met een bijzondere geologische
structuur en cultuurhistorie. De Vlaams-Nederlandse Schelde Delta heeft
alles in zich om een UNESCO Global Geopark te worden. Het UNESCO-label
opent deuren: naar internationale aandacht en wetenschappelijk onderzoek,
naar een regionale pro�ilering en naar een nieuwe dimensie in het toeristisch
en recreatief aanbod. Alle reden om de krachten te bundelen.
Nergens ter wereld is er een deltagebied waar de wisselwerking tussen
natuurlijke processen en cultuurhistorie, de strijd tussen mens en water,
zo aanwezig is als hier. Met de Schelde en haar getijde als ‘blauwe draad’,
die het landschap door de eeuwen heen sterk heeft bepaald. Al tijden lang
verandert dit gebied regelmatig van gedaante. En al even lang spelen
klimaatsveranderingen en zeespiegelstijgingen het gebied en naderhand de
bewoners parten. Juist de interactie tussen de geologische processen en de
cultuurhistorie maakt dit deltagebied, eigenlijk een estuarium, uniek in her
soort.
Bijeenkomst van de wetenschapskamer 8 mei 2018, Roosendaal (NL).

Op 15 mei 2018 was Erfpunt medegastheer voor het preliminair
evaluatiebezoek van UNESCO voor de start van de aanvraag van het
Geopark – Schelde Delta. Tijdens een busrit kregen de aanwezigen
toelichting bij de antropogene ingrepen in het Wase landschap (bolle
akkers, steenbakkerijen, dorpsontwikkeling …). De evolutie van de
getijdenwerkingen en de impact op het landschap werden toegelicht bij de
getijdenmolen van Rupelmonde.
Op 19 december 2018 nam Erfpunt deel aan het interactief overlegmoment
(Sas van Gent, NL) waar richting werd gegeven aan de visievorming.

Gestroomlĳnd Landschap – De Barbierbeek verbindt.

Het team Beheer maakt deel uit van de werkgroep Gestroomlijnd
Landschap, die evolueert naar Water-Land-Schap. Barbierbeek Verbindt.
Het project streeft naar een geïntegreerde aanpak van het beheer van de
meanderende Barbierbeek en de aanpalende gronden. Erfgoed met de
Barbierbeek als Beschermd cultuurhistorisch landschap maakt er deel van
uit.
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A.1.4. Bouwkundig erfgoed
Zie Highlights 2018.

O.2. Team Beheer bouwt zijn opgestart consultatienetwerk inzake
onroerenderfgoedzorg verder uit

A.2.1. Landschappelĳk erfgoed
Op het gebied van landschappelijk erfgoed is er momenteel een beperkte
expertise bij de medewerkers van Erfpunt. Erfpunt wenst daarom in te
zetten op samenwerking met eventuele partners/experten op dat gebied:
RLSD, VLM, particulieren; vrijwilligersorganisaties en collega-IOED’s.

Door een nauwe kennisdeling met de IOED Regionaal Landschap Schelde
Durme (RLSD) is de band met RLSD versterkt.

Volgens concrete noodzaak is er na onderhandeling een samenwerking
opgebouwd met externe partners gespecialiseerd in landschappen.
Voor de opmaak van het beheersplan van kasteelsite Wissekerke wordt
voor het landschappelijk erfgoed samengewerkt met het gespecialiseerd
studiebureau Greenpoint, terwijl voor het beheersplan van kasteelsite
Blauwendael te Waasmunster wordt samengewerkt met studiebureau
Antea.

A.2.2. Onderhouden en verdere uitbouw van het
consultatienetwerk op het vlak van archeologisch en
bouwkundig erfgoed, aanvullend op de bestaande expertise
van het team Beheer

Een lid van het team Beheer nam op 10 maart 2018 deel aan de
intervisiegroep participatie, georganiseerd door FARO. Binnen een
collegagroep worden het potentieel, de mogelijkheden, de uitdagingen en
bedreigingen van een participatietraject besproken.
Erfpunt maakt deel uit van het kennispartnernetwerk van Herita.

Door het onderhouden van goede contacten en verschillende
overlegmomenten met Provincie Oost-Vlaanderen en Monumentenwacht
bestaan er reeds verschillende samenwerkingen rond funerair erfgoed,
bakovens, kerkelijk erfgoed …

Ook in het kader van het Agentschap Onroerend Erfgoed worden er
meer en meer contacten gelegd met de gespecialiseerde medewerkers
die reeds resulteerden in een opbouwende samenwerking: Elise Hooft
(inventarisatie bouwkundig Erfgoed), Joeri Mertens (funerair erfgoed) …
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In het kader van de film ‘Plannen voor Plaats’ (vertoond in de aanloop
naar OMD te Lokeren), het dossier ‘Schelde sterk merk – Kastelen langs
de Schelde’ en het herbestemmingstraject van de Sint-Pieterskerk in Bazel
werd contact gehouden met het team Vlaams Bouwmeester (Christa De
Wachter) en het Projectbureau Herbestemming Kerken.

Er zijn in 2018 eveneens nieuwe contacten gelegd met verschillende
heemkundige kringen in het Waasland, waardoor het consultatienetwerk
van lokale specialisten, in het bijzonder voor het Waasland, sterk is
gegroeid. Overlegmomenten met KOKW, d’Euzie, Braem …

Erfpunt is eveneens aangesloten bij gespecialiseerde monumentenverenigingen zoals Icomos.

TEAM COLLECTIEBEHEER
O.3. In functie van een optimaal beheer en behoud van de aanwezige
archeologische ensembles, archeologische artefacten en onderdelen van
beschermd onroerend erfgoed professionaliseert het onroerenderfgoeddepot
Waasland zijn depotwerking en deelt het zijn verworven expertise met
derden
In het kader van de naleving van de doelstellingennota van de
samenwerkingsovereenkomst 2016-2021 met het agentschap Onroerend
Erfgoed werden volgende zaken verwezenlijkt of verdergezet:

A.3.1. Digitalisering diacollectie
In functie van het herstellen van de link tussen vondsten en documentatie
(indicator 1.1 + doelstelling §3 (minimaal 40% van de aanwezige
ensembles tegen eind 2018)) werd de digitalisering en vervollediging
van oude en recentere papieren opgravingsdossiers afgerond. Van het
bijhorende diabeeldmateriaal werden reeds om en bij de 7.000 dia’s
gedigitaliseerd door het Nederlandse digitaliseringsbedrijf GMS. Het
betreft hier beeldmateriaal van volgende onderzoeken:

Bazel - Bordburehof 1979; Vrasene - Heilig-Kruiskerk 1979; Sint-Niklaas
- Tereken 1980; Verrebroek - Ambachtelijke Zone 1981; Melsele - Hof ten
Damme 1984; Kemzeke – Kwakkel 1989; Sint-Gillis-Waas – Kluizenhof
1989; Waasmunster – Pontrave 1989; Kemzeke – Verkeerswisselaar 1990;
Sint-Gillis-Waas – ’t Hol 1990; Sint-Niklaas – Europark 1992; Melsele –
Schaarbeek, Nieuwkerken – Turkyen; Vrasene – Distrigasleiding; Tielrode
– Steenakker (1993); Beveren – Hof Ter Welle 1994; Sint-Gillis-Waas –
Kluizenmolen II; Temse – Laagstraat (1995); Temse – Markt; Verrebroek –
Bufferzone (1996); Bazel – Rapenbergwijk; Nieuwkerken – Wallenhofwijk;
Sint-Gillis-Waas – Houtvoort; Verrebroek – Verrebroekdok I; Waasmunster
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– Pontrave (D’Haen) (1997); Kruibeke – Argex; Sint-Niklaas – SintAntoniuskerk; Steendorp – Blauwhof (partim) (1998); Beveren – Markt,
Kemzeke – Verkeerswisselaar; Kruibeke – Argex; Kruibeke – Cauterhoek;
Verrebroek – Verrebroekdok II; Waasmunster – Pontrave (1999); Doel –
Deurganckdok (verdronken nederzetting – 2000).
De gedigitaliseerde onderzoeksdocumenten en dia’s werden herverpakt in
zuurvrije mappen en/of dozen en naargelang formaat of drager in aparte
archiefkasten opgeborgen volgens depotnummer.

A.3.2. Registreren van archeologische ensembles op
collectieniveau in het collectiebeheersysteem
(depotregister) (indicator 2.2 + alg. doelstelling §4 (minimaal 40% van de
aanwezige ensembles tegen eind 2018)).
Vastleggen van de bewaartoestand van de aanwezige ensembles in het
depotregister (indicator 5.1 + doelstelling §6 (minimaal 40% van de
aanwezige ensembles tegen eind 2018)).

A.3.3. Gescheiden opslag en het optimaliseren van de
depotruimten

In het kader van de gescheiden opslag en het optimaliseren van de
depotruimten i.f.v. preventieve conservatie werd in 2018 een aantal zaken
gerealiseerd.
1) In 2018 werd gestart met de eerste fase van de aanpassingswerken aan
het hoofddepot. In het kader van de brandpreventie en het minimaliseren
van de invloed van de aangrenzende ruimtes op vlak van temperatuur en
relatieve vochtigheid, werd in 2017 beslist een sas in te richten vooraan in
het hoofddepot.

Midden november werd hieraan de laatste hand gelegd door de polyvalente
ploeg van de stad Sint-Niklaas en kon MVH Security beginnen met het
plaatsen van het elektronisch toegangscontrolesysteem op de bestaande
en nieuwe toegangsdeur.
Het raam in de buitenmuur werd dichtgemaakt. De deur tussen depot en
Gaudaenzaal – die initieel zou verdwijnen – diende behouden te blijven als
nooduitgang.

2) Op verpakkingsniveau werd bij alle geconserveerde metalen silicagel
vervangen en waar nodig werd herverpakt. Een aantal oudere collecties
kreeg een nieuwe, definitieve verpakking en desgewenst een nieuwe
bewaaromgeving:
Bazel - Bordburehof 1979; Vrasene - Heilig-Kruiskerk 1979; Rupelmonde
– Nederstraat 2006.
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3) Overige ingrepen i.f.v. preventieve conservatie:
Om de bewaring en ontsluiting van een deel van de collectie te optimaliseren
werd in het hoofddepot de lange zijde – kant buitenmuur – voorzien van
nieuwe depotrekken.

A.3.4. Actief opsporen en werven van missende ensembles
(integrale ensembles of onderdelen) (doelstelling §2)
Vanuit archeologisch onderzoek door private bedrijven binnen het
werkingsgebied van Erfpunt werden volgende ensembles overgedragen:

• door GATE: Beveren Meerminnendam (Projectcode : 2011/0239),
Stekene Kerkstraat (Projectcode: 2011/066 en 2011/209);
• door BAAC Nederland: Kruibeke Kasteleinsstraat (projectcode
2012/177), Beveren Viergemeet (projectcode 2012/502);
• door Studiebureau Archeologie: Kieldrecht Kastanjelaan
(projectcode 2012/292) (partim).
•
Een aantal ensembles voortgekomen uit opdrachten uitgevoerd door het
onderzoeksteam van Erfpunt konden definitief worden overgedragen aan
het onroerenderfgoeddepot:
•
•
•
•
•

Sint-Niklaas-Europark Zuid 2016 SNL (2016/118);
Melsele-Schaarbeekstraat 2016 (2016L96);
Beveren-Gravenplein 2016 (2016/405);
Melsele-Schaarbeekstraat 2018 (2018A296);
Stekene-Kiekenhaag 2018 (2018A297).

A.3.5. Bruiklenen

In 2018 gaf het onroerenderfgoeddepot meerdere objecten in bruikleen.

A.3.5.1.

Via een groepsaankoop op initiatief van de provincie Vlaams-Brabant
werden voor het hoofddepot en het organisch depot diverse formaten
euronormbakken aangekocht om een efficiëntere en meer kwalitatieve
bewaring te garanderen.
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Bruikleen voor onderzoek:

In het kader van een doctoraatsverhandeling over de neolithische
vindplaatsen Bazel – Sluis 5, Doel – Deurganckdok en Melsele – Hof ten
Damme, werd van laatstgenoemde een selectie natuursteenfragmenten
en lithisch materiaal ter beschikking gesteld van Liesbeth Messiaen,
doctoraatstudent aan de Universiteit Gent, Departement Archeologie. Die
selectie zal onderworpen worden aan herkomstanalyse, hoofdzakelijk
macroscopisch. Voor de vuurstenen artefacten betreft het typologisch en
functioneel onderzoek.

31

CODE

CODEBIS

BESCHRĲVING VOORLOPIG

NUMMER
UGENT

ME.HTD.84/V//O2/III

PROFIEL A-B

CONGLOMERAAT?

N-1

ME.HTD.84/V/2/A

37/657

GABBRO?

N-2

ME.HTD.84/V/10-12/O2/III

KW 36 B

WITTE CONGLOMERAAT

N-3

ME.HTD.84/V/6

KW 67

WITTE CONGLOMERAAT

N-4

ME.HTD.84/V/

LOS

ARKOSE?

N-5

ME.HTD.84/V/2/A

35/467

SCHISTIG?

N-6

ME.HTD.84/V/9-10

KW 87 B

GELAAGDE WITTE STEEN

N-7

ME.HTD.84/V/10

KW 76 D

SEPTARIA?

N-8

ME.HTD.84/V/13/A2

80/2020

KWARTS, GEPOLĲST OPP

N-9

NUMMER

ME.HTD.84/V/3

KW 19 D

KWARTSKORREL

N-36

ERFPUNT

ME.HTD.84/V/5-7

KW 46 B

ZANDSTEEN

N-37

ME.HTD.84/V/4-5

KW 20 A

ZANDSTEEN, DEEL VAN BĲLTJE?

N-38

ME.HTD.84/V/4-7

KW 45 B

ZANDSTEEN? GEPOLĲST OPP

N-39

ME.HTD.84/V/3

KW 27 B

ZANDSTEEN

N-40

ME.HTD.84/V/7/O2/I

KW 35 B

ZANDSTEEN? GEPOLĲST OPP

N-41

ME.HTD.84/V/7/A2

60/1852

ZANDSTEEN

N-42

ME.HTD.84/V/3

KW 26 B/ 27 A

ZANDSTEEN PLAATJE, GEBRUIKT

N-43

6

18

ME.HTD.84/V/8/A

78/1879

ZANDSTEEN,

VERBRAND,

N-44

KW 25 C

ZANDSTEEN MET KWARTSADER

N-45

GEBRUIKT?

ME.HTD.84/V/8/AN

85/1795

KWARTSKORREL

N-10

ME.HTD.84/V/8

KW 69 A

KWARTSKORREL

N-11

ME.HTD.84/V/9/A2

KW 78 A

ZANDSTEEN

N-46

N-12

ME.HTD.84/V/11/A

KW 78 C

ZANDSTEEN

N-47

(WERKTUIG)

ME.HTD.84/V/12/A2

80/A

ZANDSTEEN + 5 VUURSTEEN

N-48

KW 86 C

ZANDSTEEN

N-49

KWARTS,

GEPOLĲST

OPP

10

ME.HTD.84/V/4-7

KW 58 B

KWARTSKORREL

N-13

ME.HTD.84/V/9-10

ME.HTD.84/V/5-7

KW 58 C

KWARTSKORREL

N-14

ME.HTD.84/V/4

KW 75

ZANDSTEEN VERBRAND?

N-50

KW 36 C

ZANDSTEEN 2 FRAGMENTEN

N-51

KW 88 A

ZANDSTEEN,

N-52

ME.HTD.84/V/5/A

85/1425

KWARTS, GEPOLĲST OPP

N-15

ME.HTD.84/V/8-9/O2/I

ME.HTD.84/V/12/A

KW 78 D

KWARTS, GEPOLĲST OPP

N-16

ME.HTD.84/V/10

GELAAGD,

KW 59 D

KWARTS

N-17

ME.HTD.84/V/8/A2

78/867

KEI, RESIDU + GEBRUIK?

N-18

ME.HTD.84/V/2/A

36/629

ZANDSTEEN

N-53

KW 56 B

ZANDSTEEN

N-54

ME.HTD.84/V/5/A

75-76/1388

KEI, RESIDU + GEBRUIK?

N-19

10?

ME.HTD.84/V/5-7

ME.HTD.84/V/2/A

38/513

ZANDSTEEN,

N-20

12?

ME.HTD.84/V/3

KW 49 C

ZANDSTEEN

N-55

ME.HTD.84/V/2-4

35/624

ZANDSTEEN

N-56

ME.HTD.84/V/3/A

56/1211

ZANDSTEEN

N-57

ME.HTD.84/V/2/A

27/926

ZANDSTEEN PLAATJE

N-58

N-22

ME.HTD.84/V/2/A-B

49/416

VUURSTEEN

N-59

ME.HTD.84/V/2/A

47/1025

ZANDSTEEN

N-60

GEBRUIKSSPOREN?
ME.HTD.84/V/GR/PL 10

68 C

ZANDSTEEN

AFSLAG

+

4

N-21

VUURSTEEN AFSLAGEN
ME.HTD.84/V/9-10/A2

KW 86 D

ZANDSTEEN

ME.HTD.84/V/2/A

39/737

ZANDSTEEN

N-23

ME.HTD.84/V/2/A

15/826

ZANDSTEEN

N-24

ME.HTD.84/V/3/A

59/1219

ZANDSTEEN

N-61

ME.HTD.84/V/3/A

55/1159

VERBRANDE ZANDSTEEN?

N-25

ME.HTD.84/V/3/A

58/1207

ZANDSTEEN

N-62

ME.HTD.84/V/3/A

67/1198

WITTE CONGLOMERAAT

N-26

ME.HTD.84/V/2/A

19/901

ZANDSTEEN

N-63

ME.HTD.84/V/8/A2

86/1700

ZANDSTEEN

N-27

ME.HTD.84/V/9/A2

KW 77 C

ZANDSTEEN

N-64

ME.HTD.84/V/7/A2

85/1618

ZANDSTEEN

N-28

ME.HTD.84/V/8/A2

86/1798

ZANDSTEEN

N-29

ME.HTD.84/V/8/A

88/1877

ZANDSTEEN

N-30

ME.HTD.84/V/8/A2

85/1747

ZANDSTEEN

N-31

ME.HTD.84/V/1/A

27/40

ZANDSTEEN

N-32

ME.HTD.84/V/2/A

16/804

ZANDSTEEN

N-33

ME.HTD.84/V/12/A2

KW 96 B

ZANDSTEEN

N-34

ME.HTD.84/V/10/A

97/1955

ZANDSTEEN

N-35

32

3

15

GEPOLĲST OPP

ME.HTD.84/V/4-7

PLAATJE,

4

OPP

ME.HTD.84/V/8 E.V.

ME.HTD.84/V/12/02/I

2

7
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/
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Stekene - Sparrenhofdreef
2014

Waasmunster Pontrave 1989 e.v.

4
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d

1
c

1
/

/
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5

3
(C.3)
GR
-

Werkput

II

Structuur/
type spoor

Sint-Niklaas - Europark
Zuid 2009/2010

Hiernaast een overzicht van Romeinse glascontexten.

Spoornr

Sint-Gillis-Waas
Kluizenmolen 2010

In het kader van haar masterthesis met als onderzoeksvraag ‘Welke
aspecten van identiteitsmanifestatie zijn archeologisch leesbaar in het
Romeins glaswerk in Gallia Belgica en Germania Inferior?’, bekeek Rani
Evaert de meest relevante objecten en fragmenten uit onze depotcollectie:

Kwadrant

Site/projectnaam

A.3.6. Raadpleging van de collectie ter plaatse

a

/

Volgnr

Laag

ROM

ROM
ROM

ROM

ROM
ĲZ

ĲZ
1

1
KRAAL

KRAAL
GL

GL

GL

GL

GL

GL

GL

Materiaal

• In het kader van een lezing/tentoonstelling over de abdij
van Roosenberg te Waasmunster, werden van 23/08/2018
t.e.m. 31/08/2018 een 30-tal objecten uit diverse periodes ter
beschikking gesteld.
• De bruikleen aan het Natuurhuis te Steendorp (Roomkouter) werd
na de renovatie hernieuwd voor een periode van 5 jaar. Het betreft
een selectie vaatwerk afkomstig van de site Blauwhof.

geurflesje

vervormd
(gesmolten)

Volledige kraal

Helft kraaltje in
amberkleurig mat
glas

Groen transparant
glas, één splinter
/
PMID
ROM

Zeer kleine
fragmenten helder
wit tot lichtgroen
glas (splinters)
/
PMID
ROM
/

W (1)
2
Vaatwerk

1
ARMBAND

GLAS

KRAAL

Subgroep

10+

Donkerpaars,
bĳna opaak, klein
fragment
/
ROM
ĲZ

Honinggeel
gekleurd
gebruiksglas.
Ribbel op wand.
Aaneenpassende
fragmenten
Ribbel
ROM
6

1

Aantal

GLAS

Fragmenten

/

Begin

/

Voor de tentoonstelling ‘De abdij van Lobbes in Waas’, van 29.09.2018 t.e.m.
14.10.2018 door id+center voor woord, beeld & geschiedenis te Hamme,
werd een replica van de Eburoonse goudstater van Tielrode/Elversele in
bruikleen gegeven.

Einde

ROM

Bruikleen voor expositie:

ĲZ

A.3.5.2.

ROM

/

Decoratie

W (1)

Helft kraaltje in
donkerblauw
halftransparant
glas

Opmerkingen
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TEAM ONDERZOEK
O.4. Ter beschikking stellen van expertise aan steden en gemeenten binnen
het werkingsgebied, alsook diverse projectontwikkelaars binnen en buiten
het Waasland

A.4.1. Uitvoeren van delen van het archeologietraject of van
het gehele archeologietraject voor participanten en derden
Het team Onderzoek van Erfpunt voerde in 2018 in totaal 43 archeologische
projecten uit. Het betreft zowel bureauonderzoeken als veldwerk. De
participerende gemeenten waren goed voor in totaal veertien projecten,
waarvan negen in Sint-Niklaas en vijf in Beveren. Voor niet-deelnemende
gemeenten werden twee projecten uitgevoerd. De overige 27 projecten
waren steeds voor private opdrachtgevers.

2.2. SAMENWERKING
O.1. Erfpunt en Erfgoedcel Waasland willen nauwer samenwerken rond de
volgende thema’s: communicatie en ontsluiting, collectiebeheer, participatie
en toekomstvisies rond Waas erfgoed (cultureel en onroerend)
Voor 2018 stelden Erfpunt en de Erfgoedcel Waasland samen een lijst van
actiepunten op, geïnspireerd door de aanbevelingen van de denktank in
2017:

1. het versterken van aparte en gezamenlijke ontmoetingsmomenten
tussen Erfpunt/Erfgoedcel Waasland en de Wase ambtenaren/
andere erfgoedactoren door o.m. het organiseren van de volgende
thematische werkgroepen:
- werkgroep publiekswerking: een voorstel uitwerken rond een
Waas erfgoedmoment
(met onder meer aandacht voor
diversiteit, generatie- en domeinoverschrijdend, innovatief,
creatief …);
- werkgroep Wase erfgoedprijs;
- werkgroep kerkelijk erfgoed (i.h.k.v. duurzaamheid);
2. het bundelen van acties inzake communicatie en het aftoetsen van
de noodzaak van een gezamenlijk digitaal kennisplatform ;
3. het beheren van een gezamenlijke vrijwilligerspool;
4. het organiseren van een studiedag over calamiteiten (meer info,
zie Highlights 2018)

Bovenstaande actiepunten worden elders in het jaarverslag toegelicht.
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TEAM BEHEER
O.2. Uitwerken van en/of deelname aan diverse overlegplatformen en
netwerken

A.2.1. Organiseren jaarlĳkse gemeenteraadscommissie: alle
politieke vertegenwoordigers van de aangesloten gemeenten
worden hiervoor uitgenodigd
De jaarlijkse gemeenteraadscommissie, die steeds in het najaar
wordt georganiseerd, heeft op aanraden van verschillende politieke
mandatarissen, in de nasleep van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018,
niet kunnen plaatsvinden.
De nieuwe besturen zullen in de loop van 2019 intensief worden betrokken.

A.2.2. Organiseren van 3 à 4 overlegmomenten op het
ambtelĳke niveau: alle ambtenaren van de aangesloten
gemeenten die betrokken zĳn bĳ erfgoed worden uitgenodigd

Agenda 15 januari:

• een nauwere samenwerking tussen Erfpunt en de Erfgoedcel
Waasland: toelichting bij de concrete resultaten van een open
denktank;
• minister Geert Bourgeois, bevoegd voor onroerend erfgoed,
luistert: toelichting bij de geplande bevraging van de lokale
besturen;
• lancering Europees erfgoedjaar 2018: doel en opportuniteit voor
de gemeenten;
• funerair erfgoed: wat kan Erfpunt voor u betekenen?

Agenda 18 juni:

• voorstelling Stefan Vanthuyne: communicatiemedewerker van
Erfpunt;
• voorstelling ‘Inspiratienota Erfpunt’;
• GDPR – communicatie tussen Erfpunt en de gemeenten;
• EYCH18 ‘Gegroet Marius, Gegroet Stella’ – Europees Jaar voor het
Cultureel Erfgoed 2018;
• Open Monumentendag in het Waasland;
• toelichting onroerend erfgoed op het Geoportaal;
• project Cenotaaf - suggesties en opmerkingen.
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Agenda 26 november:

• overzicht van de relevante wijzigingen binnen het
onroerenderfgoeddecreet;
• actualisatie van de Inventaris Bouwkundig Erfgoed: bevindingen en
besluiten;
• het gemeentelijk draagvlak voor erfgoed: wat brengt de toekomst?
• kan Erfpunt een rol spelen bij de opmaak van de nieuwe BBC?
• evaluatie ambtelijk overleg Erfpunt: een nieuw voorstel;
• de opmaak van een nieuw beleidsplan voor Erfpunt.

A.3. Verder concretiseren en verstevigen van het Vlaams
netwerk voor intergemeentelĳke onroerenderfgoeddiensten
(IOED’s) en onroerenderfgoedgemeenten. Erfpunt speelt een
actieve rol in de werkgroepen en deelname aan de kerngroep
Formaliseren Netwerk

In 2018 nam Erfpunt het voorzitterschap waar van het Vlaams netwerk
van intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten (IOED’s) en
onroerenderfgoedgemeenten (OEG’s). Dat netwerk ontstond enkele jaren
geleden spontaan en sinds 2016 beleggen erkende IOED’s en OEG’s minstens
tweemaal per jaar gezamenlijke overlegmomenten. Die bijeenkomsten
zijn van onschatbare waarde. Nieuwe, erkende IOED’s en OEG’s krijgen
hier bijvoorbeeld de kans om zich in de groep te introduceren. Expertise
wordt vrijelijk gedeeld via o.m. thematische werkgroepen. Wanneer het
nodig is, wordt over een actuele nood/problematiek een gezamenlijk
standpunt geformuleerd en door een delegatie (de kerngroep) bepleit bij
het agentschap OE.
Ondertussen telt Vlaanderen 25 IOED’s en 19 OE-gemeenten. Gezien de
omvang van die groep erfgoedspelers en het potentieel aan nieuwe leden
in de toekomst is het formaliseren van dit spontaan gegroeid netwerk geen
onnodige luxe.

Al sinds 2017 werkt de werkgroep ‘Oprichting netwerk’ of de Kerngroep
aan de nodige documenten voor het formaliseren van het netwerk. Die
werkgroep is zodanig samengesteld dat ze op een eerlijke manier de
diversiteit van de IOED’s weerspiegelt (minstens een uit elke Vlaamse
provincie, IOED’s met OEG’s en zonder OEG’s, zelfstandige IOED’s, IOED’s
onder de vleugels van grotere organisaties …). In september 2018 werden
volgende voorstellen met betrekking tot missie en visie, doelstellingen,
organisatie en werking, aan het netwerk voorgelegd. Ook werd er een
voorstel gedaan inzake de samenstelling van de Kerngroep en haar
takenpakket en de procedure inzake het aanstellen van een voorzitter
en het vaststellen van zijn/haar opdracht. De opmerkingen en suggesties
tijdens dat laatste overleg werden meegenomen en verwerkt tot een
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finale versie. Bedoeling is dat na definitieve goedkeuring op het volgend
overleg op 22 maart 2019 deze documenten worden bekrachtigd door de
verschillende besturen.
Acties Netwerk en Kerngroep

Afgelopen jaar stond vooral de formalisatie van het Netwerk hoog op de
agenda tijdens de overlegmomenten. Ook diverse nieuwe regelgeving (bv.
van gevelisolatie) en de problematiek van cofinanciering bij verschillende
IOED’s werden besproken.
Zowel Herita als Monumentenwacht Vlaanderen kregen op eigen verzoek
tijd om hun (hernieuwde) werking nader toe te lichten en noden/wensen
bij de IOED’s af te toetsen.

In 2018 vonden achtereenvolgens twee gesprekken plaats met het
Agentschap OE en Erfpunt als voorzitter van het Netwerk enerzijds, en de
gehele Kerngroep anderzijds, en dat in het kader van de problematiek die was
gerezen rond cofinanciering bij sommige pas erkende IOED’s. Ten gevolge
van een strikte interpretatie van het principe van cofinanciering door het
financieel team van het agentschap dat de financiële rapportages van de
IOED’s moet beoordelen, dreigden deze IOED’s een deel van de Vlaamse
subsidies te mislopen. Tijdens die twee constructieve overlegmomenten
werd uiteindelijk een oplossing gevonden door de begroting van de
IOED’s op te splitsen in een algemeen luik en een projectluik. Hierdoor
hypothekeren de gemeentelijke en provinciale bijdragen voor IOED’s niet
langer de Vlaamse financiële ondersteuning aan de IOED’s.
Verder bereidde de Kerngroep met het team erkennen en subsidiëren twee
netwerkmomenten van het agentschap voor (opstellen van de agenda).
Vlaamse netwerkmomenten voor IOED’s en OEG’s door het agentschap
Onroerend Erfgoed (24.05.2018 + 23.11.2018)
Erkende onroerenderfgoedgemeenten en IOED’s hebben er baat bij
om onderling informatie en expertise uit te wisselen. Het agentschap
organiseert in samenspraak met het Vlaams netwerk voor IOED’s en
onroerenderfgoedgemeenten twee Vlaamse netwerkmomenten die in de
eerste plaats zorgen voor kennisverspreiding en informatiedoorstroming.
Met kennisverspreiding wordt zowel het contact tussen de erkende
onroerenderfgoedspelers onderling bedoeld, als kennis doorgegeven
vanuit het agentschap of andere instanties.
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Agendapunten 24 mei 2018:
•
• stand van zaken regelgeving en decreetswijziging;
• toelichting totstandkoming beleidsnota en afspraken;
• alternatieve financiering: erfgoedlening, vermindering
verkooprechten en schenkbelasting, wijziging
belastingvermindering;
• metaaldetectie in het werkingsgebied;
• vervolg project ‘Noden lokale besturen i.f.v. een lokaal onroerend
erfgoedbeleid’;
• oproep medewerking opmaak afwegingskader ‘Open ruimte in
erfgoed’;
• toelichten richtlijn voor de beoordeling van sloopaanvragen
gebouwen uit vastgestelde inventaris;
• toelichten ‘Afwegingskader: Zonne-energie in een erfgoedcontext’;
• toelichten project ‘Wiki loves Heritage’;
• toelichting geïntegreerd beheersplan ‘Ertbrugge’;
• toelichting geïntegreerd beheersplan van het Bleyckhof.
Agendapunten 23 november 2018 – Brussel:

• aanpassing regelgeving – stand van zaken na 2de principiële
goedkeuring in november;
• GGA en AZ - toelichting stand van zaken + visie toekomst en
potentiële rol voor IOED’s/OEG’s;
• afbakening erfgoedlandschappen door gemeenten, vertrekkende
van de vastgestelde landschapsatlas/ankerplaatsen (Koen
Berwaerts), met toelichting over erfgoedlandschap Brasschaat
(onder voorbehoud Jan Moereels);
• projecten IOED’s : CO7 – ‘Preus up min plekke’ (communicatie en
draagvlak);
• juridische zaken IOED’s/OEgemeenten: toelichting Leuven over
de gemeentelijke erfgoedverordening in Leuven + aansluitend
onderlinge ervaringsuitwisseling rond verbouwen inventarisitems,
isoleren gevels van inventarisitems …;
• CRKC – kerkenbeleidsplannen en rol van een IOED.
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A.2.4. Projectmatige samenwerking met Erfgoedcel Waasland
concretiseren
Het team Beheer hield in 2018 op regelmatige basis overleg met de
Erfgoedcel Waasland om de werkingsagenda toe te lichten en, indien
nodig, op mekaar af te stemmen.
• 5 maart 2018
• 7 mei 2018
• 11 december 2018

A.2.5. Vrĳwilligersplatform: zowel het ondersteunen
van projecten van vrĳwilligers als het creëren van een
vrĳwilligersplatform
- Koffietafel Vrijheidsboom Bazel – 11 maart 2018: Erfpunt schenkt
lindenthee met lindenhoning tijdens de ‘koffietafel’ bij het vellen van de
zieke monumentale vrijheidslinde naast de parochiekerk van Bazel.

De koffietafel maakt deel uit van een participatief project waarbij afscheid
wordt genomen van de zichtbepalende vrijheidsboom, geplant in 1920, en
de aanplant/geboorte van een nieuwe boom gevierd wordt. Het project is
ontstaan in de schoot van enkele dorpsverenigingen, gecoördineerd door
een gepassioneerde dorpsgenoot en erfgoedkenner, Dirk Gorrebeeck, en
wordt gedragen door de hele gemeenschap. Getuige hiervan was de grote
publieke opkomst en de emotionele reacties tijdens het vellen van de
boom. In november werd een tijdscapsule begraven onder de wortels van
de nieuwe lindeboom.
Hoe dood erfgoed levend kan worden door zij die ermee verbonden zijn.

- Luc Van Thienen, een gepassioneerd lokaal erfgoedexpert uit
Sinaai, benaderde Erfpunt met een historisch onderzoek over de
eigendomsstructuren in de Polder van het Paepelaer in Sinaai. Op basis
van primair bronnenonderzoek kwam Luc Van Thienen op het spoor van
de 17de-eeuwse eigenaars van twee sites met walgracht in het gebied, het
Outhof en het Swijnenhof.

Vermoed wordt dat de bebouwing reeds ontmanteld was in de 17de eeuw
en dat de sites met walgracht teruggaan tot de middeleeuwse ontginning
van het gebied.
Erfpunt steunt de heer Van Thienen in zijn onderzoek en raadt aan om een
artikel te publiceren in de Annalen van de Oudheidkundige Kring van het
Land van Waas, met het oog op het creëren van maatschappelijk draagvlak.
In een volgende fase kan in samenspraak met de huidige eigenaars
overgegaan worden tot een niet-intrusieve bodemscan van de omwalde
percelen.
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Het stadsarchief van Sint-Niklaas zal meewerken aan het verdere
onderzoek van de historische bronnen.

- Luc Vermeiren, een gepassioneerd archeologisch autodidact, benaderde
Erfpunt met zijn studie over het Romeins kadaster in Vlaanderen. Hij
onderbouwde zijn hypothese met tal van voorbeelden en was in 2018
van plan om een subsidieaanvraag in te dienen voor archeologisch
syntheseonderzoek.

Erfpunt luisterde naar het relaas en ging een kritisch gesprek aan.
De gepassioneerde onderzoeksdynamiek van Luc Vermeiren wordt
gewaardeerd, maar dient naar de mening van Erfpunt nog verder getoetst
te worden aan toekomstige opgravingsresultaten. De gegevens zijn op dit
moment te fragmentair en verspreid om er verregaande conclusies uit te
trekken.
- Overleg met verschillende heemkundige kringen en vrijwilligers om de
noden van en mogelijkheden voor het Waasland af te toetsen. Ook werden
de eerste afspraken gemaakt voor vrijwilligerswerk voor het project
funerair erfgoed en de actualisatie bouwkundig erfgoed:
• KOKW: inventarisatie begraafplaats Tekeren en actualisatie
bouwkundig erfgoed;
• d’Euzie: waardering begraafplaatsen en actualisatie bouwkundig
erfgoed;
• Gemeentemuseum Temse: erfgoedproblematieken;
• Braem: actualisatie bouwkundig erfgoed
• …

- Team Erfpunt heeft de lezing op 29 augustus 2018 en de tentoonstelling
van vrijwilliger Bram (Heemkundige Kring ’t Sireentje) in abdij Rozentaal te
Waasmunster technisch ondersteund. Door de expertise van team Beheer
kon het oorspronkelijke gebruik en de samenstelling van verschillende
steenvondsten achterhaald worden, waarvan de rijk uitgewerkte
gordelboog van een gewelf het meest opmerkelijke was.

Rijk uitgewerkte gordelboog gewelf

A.2.6. Deelname aan regionale overlegplatformen
- Werkgroep Landschap en Erfgoed en het Actorenoverleg – Haven
van Antwerpen, onderdeel van het Centraal Netwerk – Ontwikkeling
Havengebied Antwerpen.

In 2018 werd hierbij de focus gelegd op het concretiseren van het
stappenplan ‘Complex Project’ en de toelichting (30 mei 2018) bij het
afronden van de erfgoedstudie door Technum, in opdracht van de Haven
van Antwerpen.
- Werkgroep ruimtelijke herontwikkeling van het
Prosperpolder: overleg beheers- en inrichtingsplannen.

polderdorp

- Het team Beheer van Erfpunt zetelt als kennispartner in de stuurgroep
doctoraat Bouwkundig Erfgoed - Doel.
- Erfpunt zetelt eveneens in het overlegplatform van Provincie OostVlaanderen en de IOED’s Oost-Vlaanderen: 14 juni en 6 november 2018.
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A.2.7. Overleg met de Vlaamse overheid
- De herverdeling van de regio’s van het Agentschap Onroerend Erfgoed
voor het Waasland resulteerde in nieuwe erfgoedconsulenten op Vlaams
niveau. Op 23 april 2018 vond op aangeven van Erfpunt een kennismakend
overleg plaats in de kantoren van de Vlaamse overheid in Antwerpen.
Directeur Marc De Borgher en het merendeel van de betrokken
erfgoedconsulenten waren hierop aanwezig.

De concrete werking en visie van Erfpunt werd toegelicht en besproken in
het licht van de beleidskeuzes van de Vlaamse overheid.

Team Beheer heeft op regelmatige basis contact met de bevoegde
erfgoedconsulenten voor het Waasland, alsook met de gespecialiseerde
medewerkers: inventaris bouwkundig erfgoed, funerair erfgoed …

Voor de actualisatie van de inventaris bouwkundig erfgoed heeft Erfpunt
met de verantwoordelijke van het Agentschap Onroerend Erfgoed, Elise
Hooft, twee dagen op terrein de te verkiezen werkmethodiek uitgetest:
Sint-Gillis-Waas op 25 juni 2018, Temse op 2 juli 2018.

Steendorp, in gesprek met bewoner historisch pand: hier logeerden Duitse
soldaten in WOII om zo een goed overzicht te hebben over de loskade van de
steenfabriek.
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- Voor funerair erfgoed heeft Erfpunt twee bezoekdagen in Stekene
georganiseerd in functie van de waardering van begraafplaatsen, samen
met expert Onroerend Erfgoed Joeri Mertens.
- Op 29 november nam een lid van het team Beheer deel aan het
overlegmoment van het Agentschap Onroerend Erfgoed met een delegatie
van het IOED-netwerk in functie van subsidiariteit.
O.3. Vervullen van een coördinerende en/of bemiddelende rol bij gemeentelijke
projecten rond onroerend erfgoed

A.3.1. Verder verﬁjnen van het draaiboek opmaak
beheersplannen
Het draaiboek van de beheersplannen van Erfpunt is aangepast conform
het gewijzigde sjabloon van Onroerend Erfgoed. Door de sterke groei van
de bevraging aan IOED Erfpunt is de verwerking van de beheersplannen
over een grotere uitvoeringsperiode gespreid. De opmaak is ook beperkt
tot één beheersplan per gemeentebestuur en volgens de beschikbaarheid
van team Beheer. Voor 2018 is er concreet gewerkt aan:
• Stekene, oud-gemeentehuis Kemzeke. Beheersplan afgewerkt ter
indiening.
• Temse, begraafplaats. Beheersplan in opmaak. Samenwerking met
Monumentenwacht.
• Kruibeke, kasteel Wissekerke. Door de nieuwe wetgeving dient
het Agentschap Natuur en Bos ook betrokken te worden en moet
er een geïntegreerd beheerplan worden opgemaakt. Dat plan is in
opmaak, met het bouwkundige deel grotendeels uitgewerkt en het
landschappelijke deel in afwerking. Er is een samenwerking met
Greenpoint voor het landschappelijke deel. Eveneens was er de
organisatie van een contactdag voor de betrokken eigenaar op 14
mei 2018.
• Waasmunster, Kasteel Blauwendael. Geïntegreerd beheerplan in
opmaak, samenwerking met Antea voor het landschappelijke deel.
• Sint-Gillis-Waas, oud gemeentehuis Sint-Pauwels. Opgestart.
• Beveren, Fort Liefkenshoek. Opstart voorzien voorjaar 2019.

Daarnaast heeft Erfpunt het initiatief genomen om samen te werken
met Monumentenwacht en proactief te werken in functie van de
nieuwe wetgeving Onroerend Erfgoed. Bij de aanwezigheid van een
onderhoudslogboek is immers 10% extra premie mogelijk. Voor het
beheerplan van de begraafplaats Temse zal de lijst van maatregelen
reeds afgestemd zijn op de opmaak van het inspectieverslag en het
onderhoudslogboek dat hieruit kan getrokken worden.
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A.3.2. Op vraag ondersteunen van de ledengemeenten op het
vlak van onroerend erfgoed: advies, administratief, technisch,
premies …
1) Begeleiding onroerend erfgoed – algemeen:

Sint-Gillis-Waas, Kemzekestraat 1, hoeve. Aanvraag voor de sloop van
een schuur in functie van de verkaveling in vier percelen voor halfopen
bebouwing. Erfpunt doet een alternatief voorstel m.b.t. het woonerf. Niet
weerhouden.

Gemeente Beveren: overleg over de erfgoeduitdagingen in de Beverse
polders en het polderdorp Doel – 13 februari 2018.

2) Bouwkundig erfgoed:

Adviezen (omgevings)aanvragen panden inventaris bouwkundig
erfgoed:
Beveren, Muggenhoek 1, Engelbertushoeve. Op vraag van de gemeente
geeft Erfpunt advies: de schuren zijn dermate verbouwd en aangepast dat
de erfgoedwaarde nog vrij beperkt is. Wel wordt aangeraden te bouwen
in de kenmerkende typologie van rechthoekig volume onder zadeldak,
mogelijks met wolfsdak of als schilddak uitgewerkt.

Sint-Gillis-Waas, Kemzekestraat 3, hoeve. Aanvraag voor de sloop van een
hoeve in functie van verkaveling (verdeling eigendom gezien meerdere
kinderen-eigenaars). Erfpunt doet alternatief voorstel m.b.t. het woonerf.

Sint-Gillis-Waas, Sint-Pauwels, Grouwesteenstraat 56. Renovatie
van een hoeve gelegen in een beschermd dorpsgezicht. Verschillende
verzoeningsgesprekken met Onroerend Erfgoed in verband met de
toekenning van premies, detailleringen …

Kruibeke, Boerenstraat 2, hoeve. De eigenaar wenst de houten schuur
te vernieuwen, doch volgens gewijzigde opbouw. Erfpunt onderzoekt
de situatie ter plaatse: de houten spanten en dakstructuur zijn zeer
waardevol en nog slechts beperkt aanwezig in het Waasland. De parasitaire
verbouwingen worden bij voorkeur vervangen. Team Beheer maakt een
snel-ontwerpschets waarbij de erfgoedprincipes worden verduidelijkt.
Kruibeke, Hof ter Elst. Erfpunt onderhandelt met Onroerend Erfgoed en
de nieuwe eigenaar om een realistisch compromisvoorstel te bekomen.
Erfpunt maakt een principiële schets ter inspiratie van de ontkoppeling
van de waardevolle schuur en de parasitaire aanbouw op goedkope maar
doordachte wijze.
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Sint-Gillis-Waas, Samelstraat 61. Vraag tot sloop van een oude maalderij
in functie van een verkaveling in percelen voor halfopen bebouwing.
Erfpunt heeft onderzoek gedaan naar de maalderijen in Sint-Gillis-Waas:
in deze maalderij zijn de oude molenwieken als draagbalken hergebruikt.
Alternatief voorstel van Erfpunt voor het woonerf wordt niet weerhouden,
wel wordt de maalderswoning behouden en worden de oude maalstenen
herplaatst.
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Sint-Gillis-Waas, Holstraat 11. Sloop van een hoeve in functie van een verkaveling
in zes percelen voor halfopen bebouwingen en twee voor open bebouwing.

Het alternatief voorstel van Erfpunt – hoeve als woonerf met vier wooneenheden
en vier nieuwe halfopen bebouwingen – is niet weerhouden.
Sint-Gillis-Waas, De Klinge, Kieldrechtstraat 41. Sloop van een schuur van een
hoeve in functie van nieuwe villa op groot perceel + loskoppeling van woning.
Verschillende hedendaagse voorbeelden van de herbestemming van schuren tot
woning worden door Erfpunt aan de eigenaar bezorgd, alsook een voorstel van
woonerf. Volgens de eigenaar is de kost te hoog en voldoet dit niet aan de wens
van een alleenstaande woning.
Sint-Gillis-Waas, Eeckbergstraat. Sloop van een bijgebouw van een school en
vervangende nieuwbouwwoningen (met vergelijkbare verticale traveeën),
renovatie hoofgebouw.
Stekene, Kemzekedorp 9-9A. Vrijwaring voorgevel, hoofdvolume en
inkomomlijsting.
Stekene, Oost-Eindeken 24. Advies behoud dorpswoning.

Stekene, Bormte. Sloop van een oude brouwerij (deze blijkt niet opgenomen in
de inventaris, maar is nog grotendeels intact en waardevol), hekwerk, tuinaanleg
… in functie van twee grote nieuwe appartementsgebouwen (inbreiding).
Alternatief voorstel voor de herbestemming van de brouwerij, slechts één
appartementsgebouw en behoud hekwerk wordt niet weerhouden.
Stekene, Stadionstraat 52. Vervanging van eengezinswoning door zeven
appartementen. Advies is gunstig gezien de geringe erfgoedwaarde.
Stekene, Kemzeke, Hoekstraat.
Aanvraag voor de sloop van
een burgerwoning, bijgebouw,
koetshuis
en
opslagplaats
in functie van 36 nieuwe
appartementen. Erfpunt doet
een alternatief voorstel voor het
behoud van de burgerwoning (in
te richten tot drie appartementen
met erfgoedwaarde: de nieuwe
appartementen zullen door het
zicht op erfgoed (cfr. studie) een
hogere meerprijs genereren.
Dit
compromisvoorstel
is
weerhouden en aangevraagd.
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Temse, Bokmolenstraat 1, hoevewoning. Aanvraag voor de sloop van een
woning in functie van appartementen. De woning heeft erfgoedwaarde.
Erfpunt doet een alternatief voorstel m.b.t. het woonerf.
Vaststelling bij de adviezen: vooral hoeves (opdeling in (half)open percelen
volgens principe lintbebouwing) en dorpswoningen (in functie van
appartementsgebouwen) worden sterk bedreigd. Er is zeer duidelijk nood
aan een onderbouwde waardering en visie op termijn, zodat (potentiële)
eigenaars en betrokken ambtenaren snel en eenduidig duidelijkheid
hebben betreffende erfgoed dat opgenomen is in de inventarissen, doch
niet beschermd is. Er is heden eveneens geen terugkoppeling van de
eindbeslissingen naar Erfpunt.
Adviezen particulieren en organisaties:

Beveren, bestaande oude elektriciteitscabine Anna Piersdreef. Een
studiebureau doet onderzoek naar de vervanging van deze cabine: volgens
het advies van Erfpunt is deze cabine in kenmerkende baksteenarchitectuur
waardevol en kan deze installatie ook in het bestaande gebouw ingebracht
worden. Langs de achterzijde van het gebouw kunnen nieuwe noodzakelijke
grote openingen worden gemaakt.
Beveren, Sint-Martinuskerk. Problematiek tocht in de kerk. De kerkfabriek
nodigt team Beheer ter plaatse uit om het probleem te bespreken. Erfpunt
maakt een principieel ontwerp voor een nieuwe sas in de kerk: de oplossing
ligt niet vlak bij het probleem van de bestaande bolle deur, maar vlak bij
de grote poort.
Beveren, Ann Cools, voorzitster van de Gewestelijke Maatschappij
voor Huisvesting, vraagt advies met betrekking tot de demontage en
herbestemming van een monumentaal glasraam in het te slopen OC
Sabot te Melsele. Het glasraam werd in de jaren 50-60 van de vorige
eeuw vervaardigd door de gekende glaskunstenaar Staf Pijl en getuigt
van een artistieke waarde door het felle kleurgebruik en de abstracte,
zwierige vormentaal. Het gebouw is niet opgenomen in de inventaris
bouwkundig erfgoed, maar toch heeft het glasraam een erfgoedwaarde.
Erfpunt ging ter plaatse en adviseerde dat het demonteren en het
herbestemmingstraject het best begeleid wordt door een specialist ter
zake. De huisvestingsmaatschappij werd begeleid bij de opmaak van een
aanbestedingsdossier.
Kruibeke, Bazel, Kasteelsite Wissekerke. Ondersteuning van de
particuliere eigenaars van het poortgebouw bij de instorting van de
kantelen van de woning na reeds eerder advies tot structurele actie. Advies
voor erfgoedlening. Administratief en technisch advies restauratie.
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Waasmunster, Ketelboetstraat 58. Herstel hekstijlen, bakhuis en schuur.
Overleg met Provincie Oost-Vlaanderen (premies), RLSD …
Temse, Sint-Amelberga-instituut. Vraag van Interwaas aan Erfpunt om de
erfgoedwaarden van de site te beoordelen: kapel en kloostervolume.

Kruibeke, Schans Landmolen. Advies opmaak beheersplan en overleg met
Onroerend Erfgoed ter plaatse.

Sint-Niklaas, particulier Prins Karelstraat 9. Oud glas ter beschikking:
Erfpunt zoekt naar mogelijke herbestemming (voorlopig in bewaring
glasrestaurateur).
Sint-Niklaas, galerie Wulder. Plaatsbezoek en technisch en administratief
advies. In gebruik voor toneelgezelschap met ontmoetingscafé.

3) Adviezen gemeenten:
Beveren, Hof ter Welle. Reconstructie van de vermoedelijke 15de-eeuwse
houten spieker op basis van de nog aanwezige houten delen en oud
beeldmateriaal van voor de recentste restauratie.

Stekene, Heilig-Kruiskerk. Vraag van de kerkfabriek naar informatie over
de administratie en het bestek voor de opmaak van een beheersplan.
Pastorij: vraag van gemeente naar mogelijkheden voor een herbestemming
(voor te leggen aan Onroerend Erfgoed gezien beschermd dorpsgezicht).
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Beveren, Doel. In het kader van de doctoraatstudie en het onderzoek door
Universiteit Antwerpen was team Beheer aanwezig bij het plaatsbezoek
in Doel op 6 juli 2018. Erfpunt kon dankzij zijn expertise in het ‘lezen’
van historische gebouwen vaak duidelijkheid scheppen in de historische
opbouw. Bijvoorbeeld blijkt er achter een gevel uit het interbellum een
woning schuil te gaan uit de 17de eeuw, conform de moer- en kinderbalken,
het merendeel bevat een oude kern van één bouwlaag die in de loop der
tijd van een verdieping is voorzien, de kenmerkende aanwezigheid van
aandaken en roodschilderingen als gevelafwerkingen …
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Sint-Gillis-Waas, twistkapelletjes. Na herhaaldelijke schade aan de twee
twistkapelletjes maakt Erfpunt een principieel ontwerp op voor een
zitbank rond de kapelletjes die ook bescherming tegen verdere schade kan
bieden. Dat ontwerp is meegenomen door de gemeente ter overleg met
Onroerend Erfgoed. Jammer genoeg is naast het eerste nu ook het tweede
kapelletje gesneuveld, opnieuw door een aanrijding.

Sint-Gillis-Waas, schuilhuisje. Overleg met Provincie Oost-Vlaanderen
betreffende subsidies klein erfgoed en visie langere termijn.
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Sint-Niklaas, Sint-Niklaaskerk, engeltjes en gedenksteen exterieur koor.
Overleg met de stad en Onroerend Erfgoed. Erfpunt maakte volgens dit
overleg een principeschets voor een nieuw beschermingshekwerk. Verder
overleg in 2019 en mogelijks crowdfunding.
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Temse. Advies m.b.t. verschillende monumenten zoals de OLV-kerk, de
watermolen, de torenkraan, het gemeentehuis, de begraafplaats, de pastorij
Elversele, kerken, … Erfpunt is betrokken als overlegpartner tussen de
gemeente en Onroerend Erfgoed voor deze beschermde projecten. Team
Beheer bemiddelt ook tussen het ontwerpbureau voor de restauratie
van de torenkraan en de gemeente, alsook biedt het team een visie
betreffende de stabiliteit van de torenkraan (betonsokkel). Samenwerking
met de gemeente voor de opmaak van een bestek ter aanstelling van een
ontwerper van een beheersplan en de restauratie van de OLV-kerk, alsook
overleg met het geselecteerde studiebureau Bressers.
Temse, quickscan watermolen. Beperkt historisch onderzoek,
stabiliteitsproblematiek en advies te ondernemen stappen.
Waasmunster, onderzoek Erfpunt huidige toestand grafpijler en overleg te
verkiezen interventies en visie op termijn.

4) Archeologische begeleiding/advies van erkende
archeologen:

- Tielrode – Klein Broek: beoordeling van een voorstel tot
natuurwetenschappelijk onderzoek van een Merovingisch grafveld en
volmiddeleeuws erf – Monument Vandekerckhove.

- Elversele – Groot Broek: archeologisch booronderzoek en prospectie met
ingreep in de bodem – GATE. Evaluatie van de resultaten.
- Nieuwkerken – Wallenhof: archeologisch vlakdekkendonderzoek
(volgens oude regelgeving) – BAAC Vlaanderen.

A.3.3. Erfpunt wil beheerders/eigenaars van onroerend
erfgoed inspireren tot het uitwerken van een duidelĳke visie
voor de toekomst
Een visie waarin niet louter vanuit het behoud van erfgoed wordt
gestart maar vanuit de meerwaarde voor nieuwe ontwikkelingen en
(her)bestemmingen. Erfpunt zal hiervoor inspirerende, vergelijkbare
voorbeelden ter beschikking stellen.

In de adviezen van team Beheer wordt die langetermijnvisie steeds
opgenomen, alsook in de beheersplannen in opmaak.
Kruibeke, Bazel, Kasteelsite Wissekerke, poortgebouw. Stimuleren van
de drie particuliere eigenaars om tot een gemeenschappelijke visie voor
het poortgebouw te komen: dit blijkt niet evident gezien de verschillende
visies en de eindbeslissing bij Onroerend Erfgoed.
O.4. Ondersteunen (kandidaat)onroerenderfgoedgemeenten binnen het
werkingsgebied van de organisatie

A.4.1. De lasten en baten van een onroerenderfgoedgemeente
zĳn vaak nog niet volledig duidelĳk. Erfpunt licht de
participerende gemeenten hierover in
Geen van de participerende gemeenten toont interesse in de omvorming
tot onroerenderfgoedgemeente.

- Temse – Zelzate – Air Liquideleiding: archeologisch onderzoek van een
lijntracé – RAAP België.

5) Landschappelĳk erfgoed:

- Sint-Niklaas – De Vidtspark. Het team Beheer van Erfpunt zetelt in
de beheerscommissie van het stadspark in Sint-Niklaas. Een gesprek
werd aangegaan over de mogelijkheden tot het verder ontwikkelen van
recreatieve zones (speelbos en speelaccommodatie) en een logistieke zone
in het park.
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TEAM COLLECTIEBEHEER
O.5. Participeren binnen netwerken inzake depotwerking

A.5.1. Actieve participatie binnen het Vlaams en provinciaal
depotnetwerk en de Denkgroep Archeologische Collecties
1) Vlaams depotnetwerk:
26.02.2018 (Ferrarisgebouw, Brussel):
• toelichting financiële rapportage (Lien Vanden Driessche);
• toelichting handleiding skeletresten (Anton Ervynck);
• discussie selectiecriteria skeletresten;
• vraag betreffende incorrect aangeleverde ensembles (Jan De Cock);
• varia.
07.05.2018 (Herman Teirlinck, Brussel):
• toelichting/vraag Foodarcheoloog;
• toelichting erfgoeddepot Sint-Truiden;
• toekomstscenario’s depotnetwerk;
• vraag m.b.t overdracht van ensembles en kostprijs verpakking;
• vraag 10 schadefactoren en de financiële rapportage +
opstalhouders;
• varia.

24.09.2018 (Herman Teirlinck, Brussel):
• Anton Ervynck, verdere uitwerking van afwegingskader menselijke
resten;
• beroepskwalificatiedossiers: op welke manier willen we betrokken
worden, wat is de impact op de werking van depots;
• toelichting Frank Carpentier over de handhavingsmogelijkheden
bij slecht aangeleverde ensembles (zie vraag Ignace, vorige
vergadering);
• vraag van Sarah De Cleer (Baac) m.b.t. tot droge zeefresiduen;
• stavaza depot Sint-Truiden;
• wat wordt er verwacht van de tweejaarlijkse controle? (vraag
Agilas);
• toelichting Thomas Vandevelde en Ewoud De Schepper over de GCMS analyse op aardewerk uit Temse;
• varia:
- aankondiging Archeologiedagen 2019;
- nieuwe datum vastleggen voor afstemming Trezoor (vóór
maart).
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2) Klein netwerk Oost-Vlaanderen:
20.02.2018 (vergaderzaal verdieping 2, PAC Gent)

Aanwezig: Inge Baetens, Maarten Berkers, Dries D’Hollander, Sigrid
Klinkenborg, Lien Lombaert, Marga Bonte, Luc Bauters, Adeline Beurms,
Bart Cherretté, Ann Derieuw
1. Overlopen jaarlijkse afspraken Oost-Vlaams netwerk
- afstemming depotprofielen;
- aanvragen, binnengekomen collecties en doorverwijzingen:
melden van problemen;
- knelpunten die alle depots ervaren;
- calamiteitennetwerk Oost-Vlaanderen;
- stopzettingsscenario.
2. Nieuwe subsidiereglementen provincie Oost-Vlaanderen
• De vier nieuwe reglementen worden besproken:
- subsidies
- erfgoedprojecten
- erfgoedwerking
- investering
- klein historisch erfgoed
- onroerenderfgoeddepots
3. rapportage voor subsidie agentschap (tegen 30 mei)
4. Subsidies syntheseonderzoek Vlaanderen

5. MEDEA / Regionale infopunten metaaldetectoristen

6. Toelichting door Maarten Berckers:
• Assessment oude collectie metaal
- Collectie die teruggaat tot 1970 met grote hoeveelheid metaal,
in regel niet bestudeerd, bewaringstoestand niet gekend, enz.
Wat is het potentieel van deze collectie?
- Testcase: opgraving buitentuin St-Pieters abdij ism Johan Van
Cauter
• Afstotingsdossier natuurstenen elementen
- Grote collectie natuurstenen bouwelementen. Afkomstig van
archeologisch onderzoek, maar contextloos, en deel afkomstig
van oude restauraties (context wel gekend). Depot wil tot
afstotingsdossier overgaan, men zal wel alles eerst registreren.
Afstoting in verschillende stappen.
7. Varia
• archeologiedagen 1 en 2 juni;
• pro/contra’s Adlib;
• samenaankoop doorprikte minigrips.
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O.6. Uitwerken vrijwilligersnetwerk
Gemeente

Site

aantal contexten

datering

Stekene

Stekene - Sparrenhofwĳk

4

Rom

Temse

Elversele - Oostwĳk

2

Rom/Ijz

Temse

Steendorp - Blauwhof

2

Ijz

Temse

Temse - Frankrĳkstraat

3

Brons & Rom

Temse

Temse - Veldmolenwĳk

ca. 20

Brons/Ijz

Temse

Tielrode - Aquafin

1

Rom

St-Niklaas

Belsele - Mierennest 2015

1

Rom

St-Niklaas

Sinaai - Wĳnveld

2

Rom/Ijz

St-Niklaas

St-Niklaas - Europark-Zuid

2

Rom

Lokeren

Daknam - Touwstraat

6

Ijz & Rom

St-Gillis-Ws

St-Gillis - Kluizenmolen III

6

Brons & Rom

St-Gillis-Ws

St-Gillis - ‘t Hol

1

Rom

St-Gillis-Ws

St-Gillis - Ripstraat

ca. 5

Brons/Ijz

St-Gillis-Ws

St-Gillis - Loeverstraat

?

Brons/Ijz

Beveren

Melsele - Schoolstraat

1

Rom

Beveren

Melsele - Perzikenlaan/Pauwstraat

4 + …?

Rom (& Ijz?)

Beveren

Melsele - Elisabeth-/Burggravenlaan

4

Rom

Beveren

Haasdonk - Zuurstofleiding

2

Brons & Rom

Beveren

Beveren - Viergemeet

1

Vr Ijz

Beveren

Melsele - Farnèselaan 2012

4

Vr Ijz

Kruibeke

Bazel - Weispoel

3

Rom

Kruibeke

Kruibeke - Hogenakkerhoek

6

Rom

Kruibeke

Kruibeke - Argex

3

Rom

Kruibeke

Kruibeke - Cauterhoek

1

Rom

Kruibeke

Rupelmonde - Kalverstraat

3

Brons/Ijz

Kruibeke

Bazel - Rapenbergwĳk

1

Ijz

Waasmunster

Waasmunster - Pontrave 90-91

+ 50

Rom

Waasmunster

Waasmunster - Aquafin

2

Brons

Waasmunster

Tielrode - merov grafveld

?

vr Mid

Waasmunster

Waasmunster - Pontrave 2015

9

Rom

Temse

Temse - Doornstraat

?

Beveren

Vrasene - Daalstraat

ca. 20

Rom

Beveren

Beveren - Beukenhoflaan

1

Rom
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A. 6.1. Verder uitbouwen vrĳwilligersnetwerk (oproep
lanceren via website Erfpunt en sociale media) en
vrĳwilligerswerking (verder uitwerken van projecten)
In juni 2018 bereikte ons de vraag tot medewerking aan het FWO/
EOS-onderzoeksproject CRUMBEL (Cremations, Urns and Mobility). De
doelstelling van het project is om een diachroon overzicht te krijgen van het
crematiegebruik, met speciale focus op de mobiliteit van de mens doorheen
de tijd. Hiertoe werd gevraagd een inventarislijst op te maken van de in
depot aanwezige crematieresten afkomstig van (grafveld)sites vanaf laatneolithicum tot en met de vroege middeleeuwen. Op basis hiervan werd
een aanzienlijke hoeveelheid relevante bulkstalen geselecteerd. Aangezien
het selecteren van die bulkstalen een zeer arbeidsintensieve bezigheid is,
werd via diverse kanalen een oproep gelanceerd om hiervoor vrijwilligers
te ronselen. Op die manier werden enkele geïnteresseerden gevonden en
kon reeds een relatief grote hoeveelheid menselijk botmateriaal uit de
crematieresten gerecupereerd worden.

Op de volgende pagina een overzicht van de contexten die hiervoor in
aanmerking komen1:

1 Contexten in geel gemarkeerd moeten nog aangeleverd worden door diverse archeologische
bedrijven.
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TEAM ONDERZOEK
O.7. Het team onderzoek werkt een netwerk uit van vaste contacten binnen
het archeologische en natuurwetenschappelijke werkveld
A.7.1. Binnen het archeologische werkveld bouwt het team
Onderzoek vaste contacten op zodat de expertise van externen
snel kan worden ingeroepen
In het kader van enkele onderzoeken in Dendermonde werd een beroep
gedaan op freelance-archeoloog Robby Vervoort, aangezien hij de
voormalige stadsarcheoloog van Dendermonde is. Daarnaast voerde
Bart Lauwers een onderzoek uit in Leuven voor R&D KULeuven (Bart
Vanmontfort).

A.7.2. Het team Onderzoek werkt overeenkomsten uit met
uitvoerders van natuurwetenschappelĳk onderzoek

Voor het uitvoeren van houtskooldateringen werd een overeenkomst
gesloten met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK,
Brussel).

TEAM CONSERVATIE
O.8. Versterken eigen netwerk experts en behoud archeologisch
vondstenmateriaal

A.8.1. Consolideren huidig netwerk van experts voor
kwetsbaar archeologisch vondstenmateriaal en versterken
netwerk inzake collectiebeheer
In 2018 werkte het conservatieatelier opnieuw nauw samen met
conservatrice Mien Morren voor het uitvoeren van een opdracht van de
stad Antwerpen met betrekking tot leerconservatie.

Archeologische ledervondsten hebben er al een lange levensloop op zitten
wanneer ze na opgraving terug het licht zien. Als ze niet snel daarna op
de juiste manier worden geconserveerd, dreigen deze vondsten niet alleen
hun museale waarde maar ook de besloten informatie deels te verliezen.

Naast lederen messchedes en tassen is schoeisel de meest voorkomende
ledervondst. De fysische schade aan die vondsten (slijtage van het oppervlak,
gaten en scheuren) is veroorzaakt tijdens de relatief korte periode waarin
het schoeisel gedragen werd. Schoeisel werd in zijn gebruiksjaren ook
meermaals gelapt met nieuwe zolen. Die lapzolen werden netjes aan
de schoen vastgemaakt, door ze met de onzichtbare ‘tunnelsteek’ op de
versleten zolen te naaien of door middel van ijzeren spijkers.
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Na de intensieve gebruiksperiode verdwijnen de voorwerpen voor eeuwen
onder de grond. Het chemische verval dat daar plaatsvindt is een veel
trager maar continu proces.
De meest voorkomende context waarin lederen objecten worden
teruggevonden is een (stedelijke) natte, zuurstofarme context. In die
extreme omgeving blijft enkel plantaardig gelooid leer bewaard; aluin- en
met olie gelooid leer vergaat. Ook de plantaardige stiksels (hennep en vlas)
degraderen, waardoor de (uitzonderlijk) compleet teruggevonden schoen
enkel nog bij elkaar gehouden wordt door slijk en al dan niet aanwezige
houten pennetjes in de zolen.
Doordat enkel plantaardig gelooid leer het overleeft in de bodem
en eventuele kleurstoffen oplossen in het grondwater, verkrijgt alle
teruggevonden schoeisel dezelfde monotone kleur. Reactieproducten van
ijzerionen in de grond en de tannines in het leer kleuren het leer nagenoeg
inktzwart (ijzergallusinkten zijn in feite niet meer dan een geconcentreerd
mengsel van dezelfde stoffen).

De druk in de bodem zorgt ervoor dat mineralen, zand en slib zich vastzetten
tussen de vezels van het leeroppervlak. IJzercorrosie, afkomstig van nagels
in de zolen of van nabij gelegen ijzeren objecten, zet zich eveneens af op
het oppervlak. Daardoor worden stikgaten, afdrukken en slijtagepatronen
verdoezeld.

Het meest extreme degradatieverschijnsel voor archeologisch leer is
delaminatie, waarbij het collageen van de kern van het leer oplost en het
leer uiteenvalt in twee dunne lagen.
Zolang de bodem niet verstoord wordt, is de degradatie van het daarin
bewaarde leer een zeer langzaam proces. Lederen vondsten die eeuwen
in de bodem bewaard bleven, kunnen echter op een paar uur tijd
onherroepelijk krimpen, vervormen, verharden en barsten door te
snelle droging aan de lucht. De leerstructuur klapt dan als het ware
dicht. Oppervlakkige vervuiling wordt deels in die verdichte structuur
ingekapseld en is daardoor achteraf moeilijk te verwijderen.

Erger is dat het leer zijn soepelheid verliest en dus ook niet meer
vervormd kan worden, een vereiste voor het eventueel her-assembleren
van een complete schoen. Het proces is vergelijkbaar met archeologisch
hout dat aan de lucht droogt: hoewel het hout of leer in natte toestand
nog solide lijkt, is de innerlijke cel- of vezelstructuur zodanig verzwakt
dat die bezwijkt onder de spanningen die de verdamping van het water
veroorzaakt in het materiaal.
Conservatie van (nat) organisch materiaal is er dus voornamelijk op
gericht de spanningen in het materiaal te minimaliseren tijdens het
droogproces en de structuur voorafgaand aan de droging te verstevigen
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met een consolidant. Door het leer te impregneren met een oplossing
polyethyleenglycol (PEG) wordt een fractie van het in het leer aanwezige
water vervangen door deze stabiele stof, het leer verstevigd en de droging
achteraf verlangzaamd. In tegenstelling tot de vroeger aangewende
klauwolie is PEG stabiel.

Om het oppervlak van lederen fragmenten van schoenen of tassen
optimaal te kunnen ‘lezen’, is het belangrijk het leer in natte toestand,
nog voor de impregnatie met PEG, schoon te maken. Dat zorgt er nadien
voor dat alle details op het behandelde, droge oppervlak optimaal te
interpreteren zijn. Informatie over de constructie of reparatie, zoals stiken pengaten, afdrukken en versiering, maar ook over het gebruik, de wear
and tear, worden beter weergegeven op een gereinigd, droog oppervlak.
Kleurnuances en schakeringen in de glans van de nerfzijde van het leer
geven aan waar het oppervlak meer gesleten dan wel goed bewaard bleef.
Dergelijke informatie kan helpen om in bulk gevonden onderdelen terug
bij elkaar te puzzelen of de oorspronkelijke positie en functie van kleine
fragmenten te achterhalen.
Indien de constructie van een schoen kan worden achterhaald, kan met
behulp van Marquita Volken’s ‘shoe-style and chronology’-catalogus de
schoen gedateerd worden. Fast fashion naar middeleeuwse standaard
betekende dat een bepaald schoenmodel toch ongeveer 20 jaar in de mode
was … Daar kan je al eens een zooltje voor laten bijzetten.

2.3. CREATIVITEIT EN INNOVATIE
Creativiteit en innovatie zijn onmisbare sleutelwoorden binnen de Wase
onroerenderfgoedzorg. Door creatief en innovatief aan de slag te gaan,
worden ongeziene kansen gecreëerd voor onroerend erfgoed. Hierdoor
krijgt onroerenderfgoedzorg een bijzondere dynamiek.
O.1. Intern voldoende mogelijkheden creëren die creativiteit en innovatie
op het vlak van technologische toepassingen, creatief ondernemerschap …
bevorderen

ALGEMEEN
A.1.1. Het scheppen van een progressieve, creatieve en
innovatieve sfeer binnenskamers door het uitwerken van een
ideeënmuur, het aankleden van de kantine als een rustpunt/
groene oase, zoeken naar en inrichten van een locatie voor
creatief of informeel overleg
Drie muren binnen de werkruimte werden gereserveerd als ideeënmuren.
Diverse good practices rond herbestemming van historische panden,
ideeën rond participatie en funerair erfgoed, en een verkiezing van een
top 10 nieuwe panden voor inventaris bouwkundig erfgoed in Temse en
Sint-Gillis-Waas vonden hierop het afgelopen jaar een plaats en werden
druk becommentarieerd.
Binnen de eigen ruimte werd uiteindelijk de zolder van het herenhuis
van de kunst- en erfgoedsite Zwijgershoek gekozen om gedeeltelijk in te
richten als flex-werkplek om rustig en ongestoord te kunnen werken en als
locatie voor creatief en informeel overleg. Over de noodzakelijke werken
om deze ruimte in te richten, werd tijdens een eerste plaatsbezoek, met
een lid van het architectenteam van de stad Sint-Niklaas en de adviseur
dienst gebouwen van de stad Sint-Niklaas, druk overlegd. Afspraak is om
volgend jaar een vraag voor deze werken in te dienen bij de stad.

A.1.2. Selecteren en uitwerken van enkele creatieve ideeën
van de ideeënmuur van Erfpunt
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Op de ideeënmuur worden regelmatig inspirerende voorbeelden van
omgaan met erfgoed aangebracht. Daarnaast worden ook problematieken
die Erfpunt tijdens zijn werking ervaart, gepresenteerd, ter info maar
ook soms ter bevraging van de collega’s. Iedereen kan zijn visie hierbij
noteren. Op die manier zorgt de muur mee voor de participatie van alle
medewerkers, vrijwilligers, bezoekers … Eveneens kan er op die manier
een snelle bevraging plaatsvinden. Zo werden er tijdens de actualisatie
van de inventaris bouwkundig erfgoed – gemeenten Temse en Sint-GillisWaas –ook relicten gefotografeerd die niet in de inventaris staan, maar
wel erfgoedwaarde hebben. Tijdens een eerste poll kon iedereen stemmen
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op zijn tien favoriete items, hetzelfde aantal als dat de gemeente volgens
Onroerend Erfgoed mag toevoegen. Verder onderzoek en overleg met de
gemeenten zal duidelijkheid moeten geven of die eerste gevoelsmatige
selectie representatief is.

A.1.3. Uitwerken van een voorstel voor een Wase Erfgoedprĳs
in samenwerking met de Erfgoedcel Waasland

Het afgelopen jaar organiseerden Erfpunt en Erfgoedcel Waasland
verschillende overlegmomenten met de werkgroep Wase erfgoedprijs
waarbij de doelgroep en de doelstelling van dit event werden vastgelegd
en een voorstel van reglement werd uitgewerkt. Uitgangspunt van dit
concept is de aandacht te vestigen op bijzondere projecten rond het Wase
erfgoed in al zijn aspecten, die op een of andere manier bijdragen tot de
verruiming en de verdieping van de kennis betreffende het Wase erfgoed
en de bekendmaking ervan. Alle leden van de werkgroep stemden in om
deze wedstrijd voor zowel private personen, als verenigingen, bedrijven,
openbare instellingen en besturen open te stellen. Erfgoed belangt immers
iedereen aan. De bedoeling is om elk jaar drie laureaten te bekronen en
een geldprijs uit te reiken (1.000 euro voor de winnaar en 500 euro voor
elk van de andere laureaten). Tijdens het voorbereidend traject moesten
verschillende obstakels uit de weg worden geruimd, zoals de differentiatie
in het werkingsgebied tussen Erfgoedcel Waasland en Erfpunt, de
financiering van het project (sponsoring of eigen middelen) en het
omvangrijke erfgoedveld (in functie van de samenstelling van de jury en
de beoordeling van de projecten). De meeste van die hindernissen werden
verholpen door twee categorieën te voorzien: de categorie onroerend
erfgoed en de categorie cultureel erfgoed.
Tevens werden volgende beoordelingscriteria vastgelegd:

• verdienste: de intrinsieke kwaliteit, waarde, betekenis en belang
van het project;
• voorbeeldfunctie: de mate waarin het erfgoedproject inspirerend
kan werken voor andere projecten door de modelmatige omgang
met het erfgoed;
• vernieuwend karakter: de mate waarin het erfgoedproject blijk
geeft van een doordacht en vernieuwend concept, of de mate
waarin nieuwe inzichten, methoden en technieken werden
toegepast;
• maatschappelijk relevantie: de mate waarin het project inspeelt op
maatschappelijke uitdagingen of bijdraagt aan de waardering van
erfgoed in het algemeen.

Eind 2018 werd het reglement gefinaliseerd, waarna het aan de
bestuursorganen van de organisatoren wordt voorgelegd (voor Erfpunt:
bestuursvergadering van 30 januari 2019)
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TEAM BEHEER
A.1.4. Verzamelen en communiceren van inspirerende,
creatieve en innovatieve erfgoedvisies en erfgoedtoepassingen
in binnen- en buitenland (herbestemmingen, samenwerkingsen ﬁnancieringsvormen, participatieprojecten …)
Een lid van het team Beheer nam deel aan de inspirerende TEIMlezingenreeks – Thank Europe it’s Monday – in het kader van het Europees
Jaar voor Cultureel Erfgoed 2018 (EYCH 2018), georganiseerd door FARO
en Herita.
- 5 maart 2018: ‘Heritage Futures’, door Cornelius Holtorf.

- 28 mei 2018: ‘Out on the streets’ Heritage for all, in theory and practice,
door John Schofield.

Beide lezingen waren uitermate verhelderend en inspirerend voor de
verdere ontwikkeling van een open toekomstvisie voor Erfpunt. Het
plaatst ons als expert/erfgoedzorgers met beide voeten op de grond, doet
nadenken over de maatschappelijke rol van erfgoed en toont het cruciale
belang van het toekomstbeeld in de erfgoedwerking van vandaag.
De lezingenreeks legde een innovatieve basis voor participatie en
visievorming.

Eind 2018 werd het team Beheer uitgenodigd om deel te nemen aan de
denktank ‘Wat na EYCH2018’, georganiseerd door FARO en Herita. Dat leidde
tot de lancering van de webpagina ‘Erfgoed verbindt. Bruggenbouwers aan
het woord’. Het project PULS van Erfpunt werd geselecteerd als één van de
vijf bruggenbouwers.
Op 19 november was Erfpunt aanwezig op het afsluitcongres van het
EYCH2018. Hierop werd de koppeling gemaakt met de uitdagingen voor
de toekomst.

Het team Beheer was op 15 maart 2018 aanwezig op het Open
Monumentencongres, georganiseerd door Herita. De thema’s
erfgoedontwikkeling, publiekswerking en communicatie, management en
financiering leverden inspiratie op voor de onroerenderfgoedwerking in
het Waasland.
Vooral de parallelsessies ‘Jong redt Oud’, ‘Art and Bussiness: Sponsoring,
partnership en co-creatie’ en het panelgesprek rond de wijzigende
onroerenderfgoedregelgeving gaven stof tot nadenken.

Het congres biedt zoals steeds de kans om op informele manier met
vakgenoten en geïnteresseerden in gesprek te gaan.
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Om de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van erfgoed en restauratie
op te volgen, bezocht team Beheer de vakbeurs Reno-Resto te Brussel.
Tijdens deze beurs zijn er ook verdere contacten gelegd met specialisten,
architecten, ambtenaren, restauratoren …
In de adviezen en bij overleg speelt team Erfpunt direct in op de noden door
snel relevante voorbeelden naar voor te halen. Op termijn kan die inspiratie
ruimer ontsloten worden. Voorbeelden hiervan zijn isolatietechnieken
(verdunde dubbele beglazing), omgaan met funerair erfgoed (‘chambre
dood’), verschillende principiële snel-ontwerpen …

CENOTAAF, met steun van Provincie Oost-Vlaanderen:
Persvoorstelling project Cenotaaf op vrijdag 7 september 2018 op de
begraafplaats in Temse. De Waaslander wordt gevraagd hoe hij op termijn
wil herdacht worden. Om dit weer te geven wordt een basispakket Cenotaaf
aangeboden waarmee iedereen creatief aan de slag kan. In verschillende
kranten en media is dit verhaal verspreid. Dit project wordt bovendien
ondersteund door Provincie Oost-Vlaanderen.

A.1.5. Positieve aandacht genereren voor erfgoed

Open Monumentendag zondag 9 september 2018: overleg met
verschillende geïnteresseerde gemeenten ter inspiratie en ondersteuning.
- Temse, begraafplaats: samen met de burgemeester gaf Erfpunt drie
rondleidingen (+/- 100 personen) + vrije bezoekers. Workshop Cenotaaf
door Erfpunt.
- Waasmunster: zoektocht op de drie begraafplaatsen. Workshop
Cenotaaf door Erfpunt.
- Beveren: Derde cenotaaf
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Workshop Cenotaaf: er werden verschillende workshops georganiseerd
door Erfpunt, onder meer op OMD 2018 (Temse en Waasmunster), maar
ook op verschillende scholen (op aanvraag) in Kruibeke, Sint-Gillis-Waas
en Stekene. Ook vanuit Sint-Niklaas bleek er interesse, maar uiteindelijk
paste dit niet in de planning.
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A.1.6. Bedreigd erfgoed onder de aandacht brengen
Besluiten van de actualisatie inventaris bouwkundig erfgoed:
dorpswoningen en hoeves worden bedreigd. Die besluiten zullen op
termijn aan de gemeenten voorgelegd worden.
Verschillende adviezen, vaak bij slopingsaanvragen. Duiding van het
belang van erfgoed en het formuleren van de concrete erfgoedwaarden
van betreffende sites.

TEAM ONDERZOEK

A.1.7. Investeren in nieuwe technologieën

Op 31 oktober ging te Stekene een nocturne op de begraafplaats
door. Erfpunt verzorgde ondertussen een performance aan de ingang
van de begraafplaats: bezoekers werden uitgenodigd om samen met
Erfpunt een ‘herdenkingsmonument’ op te bouwen, gebruikmakende
van de basiscenotaaf en alle reeds gemaakte kunstwerken door het
Waasland. Tijdens de opbouw vertelde team Beheer over de evolutie
van begrafenisrituelen in het Waasland (teruggevonden grafcirkels,
brandrestgraven …). De installatie was op het einde van de nocturne klaar
en was tot maandag 4 november ter plaatse te bezichtigen.
- Agentschap Onroerend Erfgoed vroeg aan team beheer (IOED Erfpunt)
om de werking voor te stellen in een video: de eerste afspraken werden
gemaakt voor de opnames in januari 2019.

In 2018 werd een nieuw meettoestel aangekocht door het team Onderzoek.
Naast de reeds beschikbare functies van het voorgaande totaalstation
(Topcon), werd dit meettoestel uitgebreid met een GNSS-functie. Die
toevoeging laat toe om onderzoeken sneller uit te voeren aangezien wij
niet meer afhankelijk zijn van het aanleveren van gegevens van vaste
punten door derden.
In de loop van 2018 bleek dat er enkele aanpassingen noodzakelijk waren
aan de databank. Aangezien het platform waarop die databank draait
sowieso vernieuwd zal worden in 2019, werd besloten om de databank
verder uit te bouwen, het luik van het depot ruimer te maken en ook
ruimte te voorzien voor het opnemen van bouwkundig en landschappelijk
erfgoed, alsook de prospectievondsten. De aanzet voor die hervorming
werd reeds gemaakt in 2018.

TEAM CONSERVATIE
A.1.8. Het geven van een lezing op de studiedag vroege
middeleeuwen georganiseerd door Provincie Antwerpen
Op 21 november 2018 werd er een lezing gegeven op de studiedag vroege
middeleeuwen, georganiseerd door Provincie Antwerpen. De lezing werd
gebracht vanuit het perspectief van de objecten die afgelopen jaren door
ons behandeld zijn voor Provincie Antwerpen. De titel en inleidende tekst:
Conservatie is informatie.
conservatieproces
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Kenniswinst

via

een

gedegen

De lezing belichtte de verborgen inhoud van gecorrodeerde ‘metaalklompen’
uit vroegmiddeleeuwse graven. De informatie verstopt in de corrosielagen
is velerlei en varieert van leer-/textielresten en hout en het gebruik ervan
tot versieringen op het metaal die bij röntgenopnames niet zichtbaar zijn.
Vertrekkende van gordelelementen van sites uit Herentals en Boechout
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toonden we wat er allemaal ‘te lezen’ is rond en op deze objecten. Het
publiek keek hier mee door de ogen van de conservator.
O.2. Inzetten op ontdekken en beleven bij de uitbouw van erfgoededucatie
om zo een emotionele band tussen het aanwezige onroerend erfgoed en de
inwoners van eenzelfde regio te creëren of te versterken

ALGEMEEN
A.2.1. Ontwerpen van een eigen set tentoonstellingsboxen
i.f.v. pop-up-exposities en tĳdelĳke creatieve muren

A.2.3. Inspiratie en expertise aanbieden voor de toepassing
van duurzame energie in erfgoed
De erfgoedsector staat voor de uitdaging om erfgoedgebouwen energiezuinig
en comfortabeler te maken, met respect voor hun inherente waarden. Een
van de erfgoedconsulenten van team Beheer heeft in dit kader de dertien
opleidingsmodules – die binnen het project ErfgoedEnergieLoket door het
WTCB uitgewerkt werden – gevolgd. Hierdoor is het team Beheer nog meer
op de hoogte van de recentste ontwikkelingen betreffende energetische
maatregelen en duurzame energie in combinatie met erfgoed. Die expertise
wordt meegenomen in de adviezen.

Erfpunt eindigde in juni als een van de laureaten van het EYCH18-traject
van de Vlaamse overheid. De daaraan gekoppelde subsidie bood Erfpunt de
mogelijkheid om te investeren in een eigen set van tentoonstellingssokkels
en -tafels en twee totems. Het ontwerp van deze set is van de hand van
collega Jan De Kesel. Het eigen tentoonstellingsmeubilair werd voor het
eerst ingezet in de reizende expo ‘Gegroet, Marius en Stella’.

TEAM BEHEER
A.2.2. Ideeën verzamelen rond educatieve erfgoedpakketten
voor bouwkundig en landschappelĳk erfgoed
Team Beheer heeft met
Provincie Oost-Vlaanderen
onderhandeld om het
participatieproject
‘Erfgoedredders’ ook
naar het Waasland
te brengen. Dat blijkt
mogelijk indien Erfpunt de
participatiewerking mee
zal ondersteunen. Indien
de scholen wensen mee
te werken, zal dit project
doorgaan in Stekene in
2019.
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A.2.4. Participeren in een leader-project rond duurzame
energie in samenwerking met MOLA, Plattelandsklassen en
erfgoedcel Waasland.
Erfpunt is een van de deelnemers van de stuurgroep energie van de
Plattelandsklassen. Verschillende voorbeelden van erfgoed en energie
zijn hierbij onderzocht door Erfpunt: oriëntatie hoeves (voorgevel
hoevewoningen naar het zuiden en wolfsdaken om windbelasting
te vermijden), aanwezigheid gashouders in het Waasland (voor
aardgas sinds jaren 1960), Reddy Kilowatt (cartoonfiguur voor de
elektriciteitsmaatschappij) …

TEAM COLLECTIEBEHEER
A.2.5. Uitbreiden van het educatief materiaal van het
archeologieatelier voor het onderwĳs (3de graad lager
onderwĳs en 1ste graad secundair
Het archeologieatelier bestaat uit verschillende opdrachten waarbij
leerlingen de kans krijgen om echt archeologisch vondstenmateriaal, of
replica’s ervan wanneer het gaat om kwetsbaar materiaal, te bestuderen.
Voorwerpen worden getekend, skeletfragmenten bestudeerd, scherven
worden geremonteerd … Een nieuwe set replica’s, een selectie van
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archeologische vondsten die uit de archeologische collectie van de
Koninklijke Oudheidkundige kring werden afgestoten (wegens gebrek aan
vondstgegevens) en enkele skeletfragmenten van de opgraving Boudelo,
werden aan het te bestuderen vondstenmateriaal toegevoegd.

A.2.6. Finaliseren project ‘mythen en sagen’

Het project ‘mythen en sagen’ resulteerde in een rondleiding ‘Er was eens
…’ voor het lager onderwijs en een rondleiding ‘Legendarisch’ voor het
secundair onderwijs. Voor ‘Er was eens …’ werden verschillende mythen,
legenden en volksverhalen geselecteerd. De leerlingen kregen ook een
crea-moment bij de rondleiding aangeboden. Voor ‘legendarisch’ gebeurde
eveneens een selectie van verhalen en de opmaak van een werkblad met
vragen.

A.2.7. Erfgoeddag 2018 – kiezen

In samenwerking met het SteM organiseerde Erfpunt een echte verkiezing.
Tien kandidaten, wiens portret werd getekend door collega Erik Pijl, met
hun ambassadeurs dongen in het SteM naar de spraakmakende titel van
erfgoedburger van het SteM, van neanderthalermeisje Nawa tot de zouaaf
Alfons Janssens. Met massale familiale steun haalde de Wase wielrenster
Gerda van Steenlandt het met grote voorsprong van alle kandidaten.
Papieren placemats werden gemaakt als promomateriaal voor de
verkiezing.

2.4. HET AANSPREEKPUNT
O.1. Bepalen en uitwerken van een ef�iciënte communicatiestrategie met
bijhorende communicatieplannen
Eind 2017 werden zowel de interne als externe communicatieplannen als
de te volgen strategieën goedgekeurd. Ter realisatie van dit plan werden
in 2018 de volgende acties ondernomen.

A.1.1. Het aanwerven van een creatieve
communicatiemedewerker

Op 1 mei 2018 startte Stefan Vanthuyne als communicatiemedewerker bij
Erfpunt.

A.1.2. Het ontwerpen van een eigen huisstĳl en een
inspirerende slogan

In samenwerking met webdesignbedrijf Lason, dat het logo al had
ontwikkeld, werd de vormelijke lijn doorgetrokken naar een volledige en
volwaardige huisstijl, zodat de visuele identiteit in alle onze communicatie
op degelijke en efficiënte wijze aan bod komt.
Dat resulteerde in drukklare bestanden voor visitekaartjes, een (pers)map
en – nieuw – een folder waarin de werking van Erfpunt kort, bondig en
klaar uit de doeken wordt gedaan.

Ook werden de nodige Office-sjablonen ontwikkeld, onder meer voor
brieven, nota’s, facturen en Powerpoint-presentaties.
Inzetten op logo:

Erfpunt heeft een goed communicerend, sterk en vlot herkenbaar logo. Bij
elke communicatieactie en op elk communicatiekanaal zorgen we voor een
prominente aanwezigheid van het logo. Ook op sociale media (Facebook
en Instagram) gebruiken we vanaf nu altijd het logo als profielfoto. Ook
in tentoonstellings- en kantoormeubilair, alsook in andere domeinen
waar design aan te pas komt, spelen we op subtiele wijze met vormelijke
kenmerken van het logo.
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A.1.3. Het vernieuwen van de eigen website
De vorige website was rijk gestoffeerd en bevatte veel informatie, maar
was weinig dynamisch, bestond vooral uit tekst en miste treffend (vooral
in formaat dan) beeldmateriaal. Bovendien was het niet mogelijk om zelf
aanpassingen te doen en zagen we ons verplicht telkens opnieuw beroep
te doen op Lason, die het CMS (Content Management System) van de
website op maat had ontwikkeld. Vandaag bestaan er echter voldoende
gestandaardiseerde CMS’en die evenwel op maat kunnen worden
aangepast. De nieuwe website van Erfpunt maakt gebruik van Wordpress,
een gebruiksvriendelijk CMS, en haalt zijn vorm en structuur uit een thema
dat door Lason op maat werd ontwikkeld voor Erfpunt.

A.1.4. Het meer zichtbaar maken van de organisatie op de
kunst- en erfgoedsite Zwĳgershoek
Erfpunt investeerde in vlaggen die duidelijk zichtbaar wapperen langs
de gevel. De vooropgestelde raamstickers kwamen er uiteindelijk niet
omdat geoordeeld werd dat die niet de verwachte zichtbaarheid zouden
genereren.

Wel werden twee beach-vlaggen en een roll-upbanner ontwikkeld en
aangekocht. De beach-vlaggen zijn uitermate geschikt op het veld en
voor buiten. De roll-upbanner dient in eerste instantie voor indoorevenementen als studiedagen, maar staat ook permanent opgesteld aan de
hoofdingang in de Regentiestraat.

A.1.5. Sociale media

In navolging van de website werd ook de nieuwsbrief vernieuwd. Tot
voor kort werd gebruik gemaakt van een huisgemaakte tool om de
nieuwsbrief te verzenden. Dat bracht dezelfde problemen met zich mee
als de website: een systeem dat gedateerd en bijgevolg stroef aanvoelde,
weinig flexibiliteit in zich had en een grote afhankelijkheid van Lason met
zich meebracht. In de plaats werd – in overleg met Erfgoedcel Waasland,
met wie we de nieuwsbrief samen opstellen en uitsturen – gekozen
voor het e-mailplatform Mailchimp. Opgebouwd als een blokkendoos
en met de nodige statistieken, links naar sociale media en handige
inschrijvingsformulieren ter beschikking, is Mailchimp een snelle, handige
en efficiënte nieuwsbrieftool. Bovendien past de lay-out van de nieuwsbrief
zich aan aan elke drager, browser of mailprogramma waarin de nieuwsbrief
wordt ontvangen. Ook hier ontwikkelde Lason een template op maat. De
eerste nieuwsbrief van 2019 werd in het nieuwe format verstuurd.
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Erfpunt was al aanwezig op Facebook. Sinds zijn aanstelling in mei beheert
communicatiemedewerker Stefan Vanthuyne de pagina van Erfpunt. In
het kader van de zichtbaarheid en herkenbaarheid (cfr. A.2) wordt het
logo van Erfpunt als profielfoto gebruikt. Facebook wordt vooral ingezet
als nieuwskanaal, met eigen aankondigingen en nieuws uit de sector.
Het is vooral publieksgericht, gezien het merendeel van de volgers uit
particulieren lijkt te bestaan. Het is niet altijd te achterhalen of onze
volgers deel uitmaken van een heemkundige kring, of als professional of
amateur te maken hebben met archeologie of andere vormen van erfgoed,
maar het is wel een geïnteresseerd publiek. Sinds mei 2018 is het aantal
volgers gestaag maar zeker gestegen van +/- 635 naar 800. Opvallend is
dat het hier om betrokken of kwalitatieve volgers gaat. Dat betekent dat ze
in hoeveelheid niet zo snel toenemen, maar dat zij die besluiten de pagina
te volgen, dat ook met de nodige aandacht doen, wat vaak resulteert in
een vind-ik-leuk, een delen of een commentaar bij de post. Eveneens
opvallend is hoe de pers de pagina van Erfpunt volgt. Meermaals kwam
het voor dat we gecontacteerd werden door journalisten nadat een (vaak
wel sensationeel) bericht werd gepost.
Ook op Instagram was Erfpunt al aanwezig, maar de laatste post dateerde
van 26 juni 2017. Ook dit sociaal medium wordt nu beheerd door de
communicatiemedewerker, die ook hier het logo als profielfoto instelde.
Het medium moest hoe dan ook nieuw leven ingeblazen worden. Dat
gebeurde door het kanaal in de eerste plaats te gebruiken als een venster
op de eigen werking, een manier om inkijk te geven in de werking van
onze organisatie, de mensen die er deel van uitmaken en de projecten die
we realiseren. Door de juiste hashtags te gebruiken en zelf actief andere
organisaties te volgen in de sector en hun posts te liken, bouwden we al
snel een netwerk uit via dit kanaal. Het zijn dan ook vooral erfgoedspelers,
maar ook archeologische bureaus en musea, die ons volgens. Het aandeel
particuliere volgers lijkt hier minder in vergelijking met Facebook, waar
we vooral door een geïnteresseerd particulier publiek worden gevolgd.
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Waar we de draad weer oppikten in mei 2018 met 26 volgers, was dat
aantal tegen het einde van het jaar al vertienvoudigd.

Als experiment werd ook een Facebook-groep opgestart, getiteld Erfgoed
Waasland. Het doel van de groep is om een actieve en deelnemende
gemeenschap te creëren, daar waar de Facebook-pagina vooral een
eerder passief en ontvangend publiek bedient. In de groep worden leden
aangemoedigd om zelf discussieonderwerpen aan te brengen of eigen
prangende vragen te stellen rond erfgoed in hun eigen omgeving. Zelf
gooien we ook vragen in de groep, maar vooralsnog beweegt er weinig.
Veel tijd wordt er niet in de groep gestoken, dus op zich schaadt het ook
niet dat ze bestaat. Niettemin dringt een evaluatie van de groep zich op en
moeten we nagaan welke acties we kunnen ondernemen om de groep wat
meer te activeren.

A.1.6. Projectcommunicatie

Voor de verschillende projecten die onder de vlag van publiekswerking
vallen, speelt externe communicatie een belangrijke rol. Hieronder een
greep uit de verschillende projecten waarbij op communicatie werd
ingezet.
Gegroet, Marius & Stella

Het EYCH18-project ‘Gegroet, Marius & Stella’ bestaat uit verschillende
onderdelen, waaronder een Facebook-saga en een reizende tentoonstelling.
Aan de hand van beide vormen van presentatie en vertellen wordt
een levendige blik gegund in het dagelijkse leven aan de rand van het
indrukwekkende Romeinse Rijk. Een fictief verhaal werd geschreven
en afbeeldingen verzameld door de collega’s met inhoudelijke kennis
van zaken. De taak van de communicatiemedewerker bestond erin
om de saga op een herkenbare, coherente en gestructureerde manier
op de Facebook-pagina te plaatsen, zodanig dat er een publiek werd
gevormd dat de saga ook daadwerkelijk zou volgen. Tegelijk diende de
saga als een promotie-instrument om de reizende tentoonstellingen
aan te kondigen. Voor deze tentoonstellingen werd ook ander, klassiek
promotiemateriaal gemaakt, zoals affiches, flyers en uitnodigingen op
papier. De communicatiemedewerker volgde hiervoor zowel de copy als
de vormgeving (gedaan door Marie Vandevoorde) en het drukproces op.
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‘Puls’ is het culinaire luik van ‘Gegroet, Marius & Stella’. Hiervoor werd,
naast de gemeenten, samengewerkt met Foodarcheoloog Jeroen Van
Vaerenbergh en het Vrouwencentrum Sint-Niklaas. Samen gingen we op
zoek naar dertien landgenoten met wortels binnen de ruime grenzen van
het Romeinse Rijk om een typisch familierecept met ons te delen. ‘Puls’ is de
populair Latijnse naam voor een graanpap die voor het overgrote deel van
de Romeinse bevolking dagelijkse kost was. Puls was levensnoodzakelijk:
zonder graan heerste er honger en onrust en was de samenleving in
gevaar. Het staat symbool voor gerechten die mensen verbinden. In de
kookbundel die we samen maakten, brengt de Foodarcheoloog ons op het
spoor van haast verloren gewaande Romeinse smaken die in de gerechten
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doorschemeren, van combinaties over de relatieve barrières van tijd
en landsgrenzen heen. Voor de bundel werden foto’s gemaakt van de
gerechten door fotografe Julie Scheurweghs. De vormgeving werd verzorgd
door Marie Vandevoorde. Voor de vorm kozen we voor een elegante map in
natuurlijk kartonkleur met daarin elf brochures, telkens volgens hetzelfde
stramien opgebouwd rond het centrale gerecht. De teksten zijn van de
hand van de Foodarcheoloog en de recepten werden aangeleverd door de
dertien deelnemers aan het project. Eindredactie en coördinatie van de
publicatie gebeurde door communicatiemedewerker Stefan Vanthuyne.
De bundel werd gedrukt op 500 exemplaren door Antilope/De Bie. De
persvoorstelling in het Vrouwencentrum kon op aardig wat aandacht
rekenen, met artikels in De Standaard (regionale editie) en Het Laatste
Nieuws als gevolg. ‘Puls’ is te koop in verschillende Wase filialen van Oxfam
Wereldwinkel en Standaard Boekhandel. De Foodarcheoloog zelf verkoopt
eveneens exemplaren van de bundel tijdens de kookworkshops die hij
verzorgt in elke gemeente waar de tentoonstelling halt houdt.
Cenotaaf

In het kader van onze werking rond funerair erfgoed ontwikkelde
consulent Jan De Kesel een creatief en artistiek project dat wil aanzetten
tot nadenken over een hedendaagse manier van herdenken. Om dat
concreet te maken, ontwierpen we een basispakket voor een cenotaaf, dat
we aan de zeven gemeenten in het Waasland aanbieden om zo samen een
hedendaags herdenkingsmonument te ontwikkelen. Het project richt zich
voornamelijk tot scholen. Om het project in de kijker te plaatsen, werden
mailings verstuurd naar scholen, kreeg het project een prominente
plaats op de website en in de nieuwsbrief en werd ingezet op sociale
media. Het Cenotaaf-project werd gelanceerd op Open Monumentendag
op 9 september op de begraafplaats van de gemeente Temse, met een
persconferentie in de vorm van een koffietafel. Dat resulteerde onder meer
in een reportage op Radio 2 Oost-Vlaanderen.

A.1.7. Pers

Erfpunt heeft een goed contact met de regionale geschreven pers in het
Waasland, en dan in het bijzonder met de journalisten van de Gazet van
Antwerpen en De Standaard/Het Nieuwsblad (Mediahuis) en Het Laatste
Nieuws (De Persgroep). Nieuwswaardige items worden opgepikt van op
onze sociale media en tijdens persvoorstellingen zijn de genoemde kranten
doorgaans aanwezig. Ook regionale radio (Radio 2) en televisie (TV Oost)
pikken sporadisch onze persberichten op.
Een greep uit de publicaties in de pers:
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• Inspiratienota Erfpunt: “Hart van lokale overheid sneller doen
kloppen” – TV Oost, 01/06/2018

• “Gemeenten in de bres voor 2.500 waardevolle gebouwen” – HLN,
06/06/2018
• “Nadenken over toekomst Wase begraafplaatsen” – HLN,
07/09/2018
• “Grafmonumenten in Waasland worden geïnventariseerd” – Radio
2/VRT, 08/09/2018
• “Overledenen herdenken met een bouwpakket” – GvA, 09/09/2018
• “Archeologen vinden wiel van 2000 jaar oud” – HLN, 14/09/2018
• “Archeologen vinden wiel van tweeduizend jaar oud” – GvA,
21/09/2018
• “Tweeduizend jaar oud wiel ontdekt” – De Standaard, 21/09/2018
• “Kook eens iets Romeins met de feestdagen” – De Standaard,
15/12/2018
• “Kookboek Puls legt voedselverleden bloot” – HLN, 17/12/2018

A.1.8. Vormingen
In het najaar van 2018 volgde communicatiemedewerker Stefan Vanthuyne
twee opleidingen:
• Zelf video’s maken met een smartphone (Publiek Centraal)
• Storytelling voor social profit en overheid (Publiek Centraal)

TEAM BEHEER
A.1.9. Externe communicatie
Team Beheer ondernam volgende acties inzake het naar buiten brengen
van hun kennis en resultaten, alsook het kennismaken met de eigen
werking. Dat gebeurde vooral aan de hand van publieke lezingen.
• Lezing: ‘Een kennismaking met Erfpunt’ – Gewestdag Davidsfonds
Waasland – 4 februari 2018.

• Lezing: ‘Herdenken’, een reflectie op het continu veranderende
begravingsritueel in Waasmunster, tussen steentijd en toekomst.
De lezing kadert binnen het herbestemmingstraject van het kerkhof
van Waasmunster – 15 april 2018.
• Artikel “Land in verandering: de herontdekking van de evoluties
in het Wase landschap.” in de Annalen van de Oudheidkundige
Kring van het land van Waas 2018. Een vulgariserend artikel over
de stand van zaken van de kennis van het regionaal onroerend
erfgoed.
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2.5. PERSONEELSFORMATIE EN -BELEID, ORGANISATIE
EN FINANCIERING
O.1. Investeren in een degelijk personeelsbeleid met als doel betrokken/
geëngageerde medewerkers te krijgen
De kracht van onze onroerenderfgoedorganisatie schuilt zowel in het
rijke verleden van het Waasland als in zijn menselijk kapitaal. Om zijn
medewerkers alle mogelijkheden en middelen te geven en om zijn missie
te realiseren, engageert Erfpunt zich binnen zijn beleidsplan om een
duurzaam en vooruitstrevend personeelsbeleid te realiseren.
Erfpunt kiest resoluut voor een strategisch en duurzaam personeelsbeleid
waarbij de aandacht evenredig wordt verdeeld over de missie van de
organisatie, zijn medewerkers en de maatschappij.
Als basis voor ons beleid werd het ROC-model gekozen, waarbij R staat
voor respect, O voor omgevingsbewustzijn en C voor continuïteit.

• Lezing Beveren heerlijk land aan de schelde. Erfpunt stelde kort
zijn werking voor én als primeur de reconstructie door Erfpunt
van de houten spieker, ingebouwd in het kasteel Ter Welle – 21 juni
2018.

• Lezing ‘Erfpunt in de kijker’: samenkomst heemkundige kringen uit
het Waasland in Hof ter Welle te Beveren, organisatie Erfgoedcel
Waasland. Aan de hand van enkele pragmatische voorbeelden
is de werking van Erfpunt voorgesteld én zijn er mogelijk
samenwerkingen voorgesteld. De reacties tot samenwerking en
kennisdeling waren bijzonder positief – 13 december 2018.
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Door de waarden van dit model te respecteren en om te zetten in gerichte
acties, biedt Erfpunt een solide basis om een lerende organisatie te blijven,
zijn zelfsturende teams te versterken, de betrokkenheid van medewerkers
te verhogen en hun kansen te bieden om hun sterktes en vaardigheden met
elkaar en met de missie van de organisatie te linken.
Dit personeelsbeleid is een van de hoekstenen van onze organisatie, waardoor
Erfpunt zijn positie als actor binnen het onroerenderfgoedwerkveld niet
alleen versterkt, maar ook zijn slagkracht als betrouwbare, creatieve en
innovatieve ondernemer verhoogt.

A.1.1. Vorming Timemanagement – pilootproject van Faro

Ter preventie van burn-out koos Erfpunt ervoor om een vorming te
organiseren over timemanagement voor al zijn medewerkers. De voordelen
van een goed timemanagement zijn legio. Goed timemanagement zorgt voor
minder stress. Wie zijn tijd goed indeelt, werkt zorgvuldiger en efficiënter.
Een goede planning maakt dat ook andere collega’s prettiger kunnen werken
omdat ze weten waar ze aan toe zijn. Goed timemanagement houdt ook in
dat er moet worden nagedacht over de juiste prioriteiten en het zorgt voor
een realistischere planning. Om deze vorming aan te bieden, deed Erfpunt
beroep op FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Mevrouw
Jacqueline Van Leeuwen, adviseur vorming en organisatieontwikkeling,
coördineerde de vorming.
Erfpunt kreeg de gelegenheid om samen met de medewerker van FARO
proef te draaien voor een nieuw concept van vorming. Elke ochtend werd
een lesmodule met informatie en een opdracht doorgestuurd naar alle
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medewerkers. De medewerkers kregen de vrijheid om zelf te beslissen
wanneer ze deze module doornamen en hoe actief ze ermee aan de slag
gingen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Volgende thema’s kwamen aan bod:
Wie steelt jouw tijd?
Wat zijn jouw prioriteiten?
Hoe plan je je week?
Wat doe je met een nieuwe vraag?
Hoe zorg je voor focus?
Kan je minder mailen?
Moet je wel zoveel vergaderen?
Kan je vereenvoudigen?
Ook last van uitstelgedrag?
Waar heb je groeimarge?

Hierna volgde een opvolgmoment met FARO ter plaatse waar o.m. volgende
vragen aan bod kwamen:
1. Welk idee uit de online modules werd met succes in de praktijk
omgezet?
2. Waar loopt het nu nog moeilijk? In welke situaties is het lastig?
3. Wat zou er binnen Erfpunt op langere termijn nog moeten
veranderen om goed aan time management te doen?
4. Wat zijn goede ideeën?
5. Wat kan er nu worden afgesproken?

A.1.2. Teambuilding

Traditiegetrouw organiseerde Erfpunt in 2018 opnieuw twee
teambuildingsmomenten voor heel het team. Op 31 mei ging Erfpunt
opnieuw op ontdekkingstocht in eigen streek. Met de fiets ging het richting
Steendorp waar een bezoek werd gebracht aan het fort. Daarna ging het
richting Hingene waar we lunchten in het kasteel en een begeleid bezoek
brachten aan de expositie ‘Winters in Brussel’.

Op 22 november 2018 zocht Erfpunt Gent op voor twee activiteiten.
In de voormiddag werd de groep in vier groepjes ingedeeld voor een
interactieve ontdekkingstocht in het centrum van Gent met Supersnap. Na
de lunch werden de medewerkers in twee nieuwe teams opgedeeld voor
een bezoek aan een escaperoom.

A.1.3. Acties en initiatieven voor een goed doel

In het kader van de bouwsteen Omgeving van ons personeelsbeleid
werd in 2018 gestart met het inzamelen van dopjes ten voordele van
het begeleidingscentrum voor geleidehonden. Die actie is gestart in
2005 en kent een groot succes. De verzamelde dopjes worden verkocht
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aan een recyclagefirma en de opbrengst gaat naar de opleiding van
geleidehonden en naar de algemene werking van het centrum. Een lid van
het schoonmaakteam van de kunst- en erfgoedsite overhandigde de oogst
van het afgelopen jaar tijdens een benefiet in Temse.

A.1.4. Opleidingen, vormingen en studiedagen

Erfpunt begrootte in 2018 een budget van 3.500 euro voor het volgen van
opleidingen en studiedagen. Verschillende medewerkers maakten hiervan
dankbaar gebruik (zie elders in het jaarverslag) (bouwsteen continuïteit).
O.2. Inzetten op professionaliseren van de organisatie

A.2.1. Uitwerken gedegen personeelsformatie
Een van de actiepunten van het eigen personeelsbeleid dat in 2017 door
de raad van bestuur werd goedgekeurd, houdt het opstellen van een
personeelsformatie in. Een personeelsformatie is de blauwdruk van de
doelstellingen en ambities van de organisatie. Samen met de raad van
bestuur werden op 8 maart 2018 personele middelen en een structuur
(met functieniveau) vastgesteld voor een adequate werking en dit werd
afgetoetst aan de financiële middelen. Tevens werden hieraan diverse
acties op korte of lange termijn verbonden.
Dynamiek binnen de dienstverlening, interne processen en werkvolume,
maakt dat de eigen personeelsformatie geen statisch beheerinstrument is,
wat in de loop van 2018 duidelijk werd. Door de vooropgestelde deadline
van het agentschap OE inzake het wegwerken van de achterstand van
archeologische rapportages, was de raad van bestuur genoodzaakt om het
organigram voor het team Onderzoek en Collectiebeheer bij te stellen.

A.2.2. Arbeidsreglement

Conform de bepalingen in het decreet over het lokaal bestuur dd. 15 februari
2018 en de vooropgestelde acties inzake de beleidscluster organisatie en
financiering van het eigen beleidsplan werd een arbeidsreglement voor
het personeel van Erfpunt uitgewerkt.
Dat document beantwoordt niet alleen aan de minimale wettelijke
inhoudelijke eisen, maar legt ook de procedures rond aanwerving,
evaluatie, functionele en hiërarchische loopbaan, interne mobiliteit,
opdrachthouderschap en waarneming hogere functie … vast.
Het ontwerp van dit arbeidsreglement beoogt geen stijlbreuk met het
huidige personeelsbeleid maar juist het formaliseren ervan. Hiermee
beantwoordt Erfpunt ook aan zijn plicht om zijn personeel duidelijk en

83

efficiënt te informeren. De basis voor het uitschrijven van deze procedures
en andere bepalingen in dit document zijn onder meer het arbeidsreglement
en de RPR van de stad Sint-Niklaas. Ook het arbeidsreglement van Interwaas
was een inspiratiebron, vooral voor de eenvoudig beschreven procedures.
Erfpunt gaf tevens aan de staf en alle medewerkers de mogelijkheid om
feedback over het ontwerp te geven.
Het voorgelegde document werd kritisch onder de loep genomen door
de heer Luc Verhulst, oud-gemeentesecretaris van de gemeente Temse
en oud-secretaris van onze organisatie. Zijn aanbevelingen werden in
het reglement opgenomen. De aanbevelingen van de juriste van Securex
en de personeelsdienst van de stad Sint-Niklaas zorgden ervoor dat het
document kon worden gefinaliseerd.
De finale versie van het arbeidsreglement werd op 15 november 2018
voorgelegd en goedgekeurd.
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HEADLIGHTS 2018
3. HIGHLIGHTS VAN 2018
3.1. TEAM BEHEER
3.1.1. INVENTARISATIE BOUWKUNDIG ERFGOED
A.1. BOUWKUNDIG ERFGOED
- Actualiseren van de (vastgestelde) inventaris bouwkundig erfgoed van de
leden-gemeentebesturen.

Gedurende juli, augustus en september 2018 heeft het team Beheer – samen
met vijf jobstudenten – door alle straten van Sint-Gillis-Waas en Temse
gewandeld of gefietst. Alle inventarisitems zijn gecontroleerd: er werd
een recente foto genomen en adres en toestand (bewaard, verbouwd of
gesloopt) werden gecontroleerd. De gegevens kunnen na verdere controle
en na het voorleggen aan de nieuwe gemeentebesturen doorgegeven
worden aan Onroerend Erfgoed ter opname.

Opmerkelijk: door de wijziging van huisnummers zijn verschillende
zogenaamd verdwenen relicten na grondig onderzoek door Erfpunt
teruggevonden. Hierbij de resultaten:
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Totaal Sint-Gillis-Waas: 187*
- Bewaard: 95 (51%)
- Verbouwd of gesloopt: 64 (34%)
- Beschermd: 28 (15%)

Resultaten actualisatie 2018
- Teruggevonden relicten: 6
- Verbouwd of gesloopt: 9
*Totaal relicten Waasland: +/- 2000
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Dorpswoning uit de 17de eeuw, Nieuwkerkenstraat 9.
Totaal Temse: 268*
- Bewaard: 173 (64,5%)
- Verbouwd of gesloopt: 79 (29,5%)
- Beschermd: 16 (6%)
Resultaten actualisatie 2018
- Teruggevonden relicten: 13
- Verbouwd of gesloopt: 11
*Totaal relicten Waasland: +/- 2000
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Tijdens de rondgang in Sint-Gillis-Waas en Temse heeft Erfpunt ook foto’s
genomen van zaken met erfgoedwaarde die nog niet in de inventaris
zijn opgenomen. Op termijn kunnen er, in overleg met de gemeente, uit
die voorlopige voorstellijst items worden geselecteerd ter opname in de
inventaris..

Onderhoud:

Erfpunt is aangesteld voor de opmaak van het beheersplan voor de 86
beschermde grafstenen op de begraafplaats te Temse. Erfpunt werkt hier
intens samen met gemeente Temse, Monumentenwacht en een bedrijf
voor sociale tewerkstelling en dit om een onderbouwde fasering en
werkmodellen uit te werken.

A.2. FUNERAIR ERFGOED
Omdat in 1971 de eeuwigdurende concessie werd omgezet naar maximum
50 jaar, zullen er in 2021 heel wat concessies van grafstenen komen te
vervallen. Hierdoor kan er heel wat erfgoed verloren gaan. Om die reden
achtte Erfpunt het noodzakelijk om proactief te werken en de gemeenten
te ondersteunen in hun beleid voor het funerair erfgoed.
Inventarisatie:

Erfpunt tracht zoveel mogelijk info te verzamelen van de 36 begraafplaatsen
in het Waasland. Op de begraafplaats van Tereken te Sint-Niklaas zijn
vrijwilligers Walther en Luc van de KOKW gestart met het fotograferen
van de graven. Aangezien de graven geen unieke nummering hadden, heeft
Erfpunt hiervoor een voorstel uitgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd
aan stad Sint-Niklaas. Het merendeel van de oude graven van de oude
begraafplaats zijn eind 2018 gefotografeerd.
Waardering:

In Stekene heeft heemkundige kring d’Euzie reeds de inventarisatie van de
begraafplaatsen uitgevoerd. Samen met d’Euzie, het Agentschap Onroerend
Erfgoed, gemeente Stekene en Erfpunt is eind 2018 een waarderingstraject
voor Klein Sinaai opgestart.
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Begraafplaats Temse, Graftrommel – keramiek – pleurante.
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3.2. TEAM ONDERZOEK
In 2018 voerde het team Onderzoek in totaal 43 projecten uit. In totaal
waren 27 projecten of 62,79% hiervan in opdracht van private partners.
Twee projecten werden uitgevoerd voor niet-deelnemende gemeenten,
namelijk Lochristi en Zwijndrecht. Voor de participerende gemeenten
werden veertien onderzoeken uitgevoerd. De meeste projecten (9) werden
uitgevoerd in opdracht van Sint-Niklaas, de overige (5) waren in opdracht
van Beveren. De overige participerende gemeenten hebben geen beroep
gedaan op onze diensten.

3.2.1. ONDERZOEK ZONDER INGREEP IN DE BODEM
A.1. BURCHT – BAARBEEK
Bureauonderzoek: 28 februari 2018
Dossiernummer: 2018B330
Locatie: Zwijndrecht, afdeling 2, sectie A, percelen 623D, 623E, 624E, 624F, 625F, 626G en 651E

Ter hoogte van Baarbeek 1 te Burcht (Zwijndrecht) zal Baarbeek Immo
NV een tijdelijke parking inrichten. In het kader van de geplande
werkzaamheden is een archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de
bodem (bureauonderzoek) verplicht.

Fig. 1. Evolutie van de onderzoeken voor participerende gemeenten sinds de
invoering van het nieuwe decreet.

Van alle onderzoeken dienden 37 rapporten bekrachtigd te worden
door het agentschap Onroerend Erfgoed. In totaal werden 29 rapporten
(78,38%) meteen bekrachtigd, de overige werden na enkele aanpassingen
bekrachtigd. De daling van directe bekrachtigingen (93,18% in 2017) kan
grotendeels verklaard worden door de herindeling van het agentschap
Onroerend Erfgoed, van provincies naar regio’s, waarbij andere
erfgoedconsulenten verantwoordelijk werden voor het Waasland

Van de uitgevoerde onderzoeken waren er zes niet onderworpen aan
bekrachtiging door het agentschap Onroerend Erfgoed. In twee gevallen
gaat het om bureauonderzoeken die nog niet ingediend werden omdat
het verdere vooronderzoek nog niet uitgevoerd werd in 2018. Het
onderzoek aan de Reepstraat te Sint-Gillis-Waas werd uitgevoerd in het
kader van een wetenschappelijke vraagstelling. De resultaten hiervan zijn
niet onderworpen aan bekrachtiging. De overige onderzoeken betreffen
telkens opgravingen waarbij geen bekrachtiging van toepassing is.
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Kaart 1. Overzicht van boringen die uitgevoerd werden in het kader van
milieuonderzoeken.

De totale oppervlakte van de percelen bedraagt 58306,41 m², de zone
waar werken zullen plaatsvinden is beperkt tot 7421,9 m².
Op basis van verscheidene bodemonderzoeken in het verleden kan gesteld
worden dat de ondergrond bestaat uit een laag opgevoerde grond met een
minimale dikte van 60 cm. Het resultaat van dit onderzoek sluit niet uit dat
er mogelijk archeologisch erfgoed aanwezig is binnen het projectgebied.
Aangezien de geplande graafwerken maximaal 40 cm diep zullen gaan,
zal het archeologisch relevante vlak echter niet geroerd worden bij de
werkzaamheden.
In het kader van de geplande werkzaamheden moeten bijgevolg geen
bijkomende maatregelen getroffen worden aangaande archeologie.
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A.2. HAASDONK – ROPSTRAAT

A.3. HAMME BIEZESTRAAT

Bureauonderzoek: 25 oktober – 28 november 2018
Dossiernummer: 2018K318
Locatie: Beveren, afdeling 10, sectie A, percelen 771T, 783G2, 783P, 783P2, 783T2, 783V2, 783X2,
784E, 789, 791M, 836V, 836W, 836X, 838B, 844B, 847G, 848B, 852C2, 852P en 852W.

Bureauonderzoek: 26 januari – 3 mei 2018
Dossiernummer: 2018A304
Locatie: Hamme, afdeling 1, sectie A, percelen 84A, 104A, 107H, 107K, 107M, 109C, 113A, 114C,
116G, 116H, 118L, 119C,119E en 128G

Achter de huizen gelegen aan de Ropstraat te Haasdonk zal de gemeente
Beveren een nieuwe verbindingsweg aanleggen. In het kader van de
geplande werkzaamheden is een archeologisch vooronderzoek zonder
ingreep in de bodem (bureauonderzoek) verplicht.

Langsheen de Biezestraat te Hamme (Oost-Vlaanderen) zal Groep
Vanhee verschillende handelspanden oprichten. In het kader
van het bureauonderzoek werd informatie verzameld over de
bewoningsgeschiedenis, de landschapshistoriek, de topografie, de
geologie, het bodemgebruik, de vegetatie, de aanwezige erfgoedwaarden
en de historische ingrepen.

Het projectgebied heeft een totale oppervlakte van 42223,76 m². De
zone waarbinnen werken zullen plaatsvinden is 2135,58 m² groot. Van

De totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt 18664,96 m². Hierbij
zal meer dan 1000 m² verstoord worden. Het projectgebied is momenteel
grotendeels in gebruik als weiland en deels begroeid met bomen, het
zuidelijke deel wordt ingenomen door winkelpanden en bijhorende
parking. Op basis van historische kaarten en luchtfoto’s kan gesteld
worden dat het gehele projectgebied – met uitzondering van één perceel
in het zuiden – sinds het midden van de 18de eeuw in gebruik was als
landbouwland. Vanaf 1972 begon de ontwikkeling van het zuidelijke deel.
Het projectgebied, gelegen op de rand van het traditioneel landschap
Durmevallei, wordt grotendeels gekenmerkt door matig natte, lemige
zandgronden met weinig duidelijk kleur B horizont en een matig natte,
lemige zandbodem zonder profiel. De potentiële bodemerosie binnen
het projectgebied is niet gekend, maar de potentiële bodemerosie van
percelen in de ruime omgeving van het projectgebied staan aangeduid
als ‘verwaarloosbaar’. De bewaring van potentieel archeologisch erfgoed
is vermoedelijk goed. In de ruime omgeving van het projectgebied zijn
er verscheidene archeologische sites aangetroffen. Het betreft hier
bewoningssporen en artefacten uit de Romeinse periode tot en met de
nieuwste tijd, evenals artefacten uit het mesolithicum en de metaaltijden.
Uit recent onderzoek is tevens gebleken dat de ligging aan de Durme een
verhoogde kans geeft op aanwezigheid van archeologische sporen uit de
vroege middeleeuwen.

Omwille hiervan dienen in het kader van het huidige project geen verdere
maatregelen getroffen te worden.

De vraagstelling voor het vervolgonderzoek is gericht op het waarderen
van het archeologisch potentieel van het projectgebied. Bij de prospectie
dienen eventueel aanwezige archeologische vondstenconcentraties en/
of sporen opgespoord en geëvalueerd te worden. Op basis hiervan dienen

Fig. 2. Zicht op bestaande gracht (foto Erfpunt).

die oppervlakte wordt 629,45 m² reeds ingenomen door een bestaande
gracht die teruggaat op een historische bolle akkergracht. Omwille hiervan
kan gesteld worden dat het grootste deel van het projectgebied ernstig
verstoord zal zijn door de typische bolle akkergrachten en ‘schijngrachten’
die ontstonden door de afgraving van de randen. Hoewel mogelijk nog
enkele geïsoleerde archeologische sporen aanwezig kunnen zijn, zal verder
onderzoek hiervan binnen dit projectgebied geen nuttige kenniswinst
kunnen opleveren. Daarenboven zullen de geplande werken slechts een
beperkte impact hebben, waarbij (bijna) nergens het archeologisch
relevante vlak geroerd zal worden.
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De geografische, historische en archeologische gegevens wijzen op een
mogelijke aanwezigheid van archeologisch erfgoed dat goed bewaard
kan zijn. Om de aanwezigheid hiervan vast te stellen, is verder onderzoek
noodzakelijk in de noordelijke zone, waar dit ernstig bedreigd wordt.
Concreet gaat het om een landschappelijk booronderzoek, gevolgd door
een prospectie met ingreep in de bodem in de vorm van archeologisch
booronderzoek en/of proefsleuven en proefputten.
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zones aangeduid te worden die al dan niet in aanmerking komen voor een
verder onderzoek.

Kaart 3. Situering op luchtfoto uit 2018 (AGIV WMS).

Kaart 2. Situering op de topografische kaart, het DHM en de VHA (AGIV WMS,
GDI-Vlaanderen 2015, 2018).

A.4. KRUIBEKE – CAMILLE HUYSMANSSTRAAT
Bureauonderzoek: 14 november – 10 december 2018
Dossiernummer: 2018K172
Locatie: Kruibeke, afdeling 1, sectie C, perceel 253B en delen van het openbaar domein

Ter hoogte van de Camille Huysmansstraat te Kruibeke zal de Gewestelijke
Maatschappij voor Huisvesting CVBA een nieuwbouwproject met 60
wooneenheden realiseren. In het kader van de geplande werkzaamheden
is een archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
(bureauonderzoek) verplicht. De totale oppervlakte van het projectgebied
bedraagt 10421,22 m². Hiervan zal meer dan 1000 m² verstoord worden.
In het kader van het bureauonderzoek werd informatie verzameld over de
bewoningsgeschiedenis, de landschapshistoriek, de topografie, de geologie,
het bodemgebruik, de vegetatie, de aanwezige erfgoedwaarden en de
historische ingrepen. Het projectgebied was tot de jaren 80 van de 20ste
eeuw in gebruik als landbouwgrond. De bolle akkers gaan waarschijnlijk
terug tot de 15de/16de eeuw. In de jaren 80 van de vorige eeuw werden
er op de grond rondom het projectgebied sociale huurwoningen gebouwd.
Het projectgebied zelf bleef grotendeels braakliggend.
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Het projectgebied bevindt zich in het doorbraakdal van Hoboken en wordt
gekenmerkt door zwak gleyige zandleemgronden met verbrokkelde
textuur B horizont en matig gleyige gronden op zandleem zonder
profielontwikkeling. Het projectgebied bevindt zich tussen twee beken
van tweede categorie. De bodemerosie binnen het projectgebied is niet
gekend, maar de bodemerosie van gronden in de omgeving van het
projectgebied staat aangegeven als ‘zeer laag’. De bewaring van potentieel
archeologisch erfgoed is dus vermoedelijk goed. In de omgeving van het
projectgebied zijn er sporen uit de Gallo-Romeinse periode en de postmiddeleeuwen aangetroffen. Daarnaast wijst het toponiem op een gebruik
in de middeleeuwen.

De geografische, historische en archeologische gegevens wijzen op
een mogelijke aanwezigheid van archeologisch erfgoed dat mogelijk
goed bewaard kan zijn. Om de aanwezigheid hiervan vast te stellen,
is verder onderzoek noodzakelijk. Gezien de mogelijke aanwezigheid
van prehistorische sites, dient in eerste instantie een landschappelijk
booronderzoek uitgevoerd te worden. Een verkennend archeologisch
booronderzoek kan eventueel volgen. Vervolgens moet een
proefsleuvenonderzoek plaatsvinden. Dat laatste dient uitgevoerd te
worden volgens de bepalingen in de Code Goede Praktijk. Concreet
betekent dit dat er een minimale dekking van 12,5% moet bereikt worden
door middel van proefsleuven en kijkvensters.
De vraagstelling voor het vervolgonderzoek is gericht op het waarderen van
het archeologisch potentieel van het projectgebied. Bij de prospectie dienen
eventueel aanwezige archeologische sporen opgespoord en geëvalueerd te
worden. Op basis hiervan dienen zones aangeduid te worden die al dan
niet in aanmerking komen voor een vlakdekkend onderzoek.
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A.5. KRUIBEKE – GOG (WOUDAAPHABITAT)
Bureauonderzoek: 27 november 2017 – 17 mei 2018
Dossiernummer: 2017K254
Locatie: Deel 1: Kruibeke, afdeling 2, sectie B, percelen 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226
en 227 (allen deels)
Deel 2: Kruibeke, afdeling 2, sectie B, percelen 521, 525 en 706 (allen deels)
Deel 3: Kruibeke, afdeling 2, sectie B, percelen 692 (deel), 693 (deel), 694, 695, 696, 700
(deel) en 701 (deel)
Landschappelijk booronderzoek: 15 mei 2018
Dossiernummer: 2018E133
Locatie: Kruibeke, afdeling 2, sectie B, percelen 692 en 701

In het bestaande, gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-BazelRupelmonde (GOG KBR) zal het agentschap Natuur en Bos drie zones
inrichten als habitat voor de woudaap. Ten gevolge hiervan werden een
bureauonderzoek en een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd.
Het projectgebied is gelegen in de Scheldepolders en wordt algemeen
gekenmerkt door kleiige overstromingssedimenten die een veenlandschap
afdekken. De eerste zone van het projectgebied werd in 2009 reeds
archeologisch onderzocht in het kader van een bosgrondtranslocatieproject.
Op basis hiervan kon reeds gesteld worden dat er geen sprake was van
relevant archeologisch erfgoed in deze zone. De tweede zone bevindt zich
op het dijklichaam van het Fasseit. De geplande werken zullen hier nergens
dieper gaan dan de antropogene lagen, waardoor de werken geen impact
zullen hebben. In de derde zone werd het restant van een voormalige geul
tussen de Rapenbergbeek en het Fasseit aangetroffen. Ook in die zone
wordt geen archeologisch erfgoed verwacht.

Kaart 4. Situering op de bodemkaart (DOV).
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Op basis van historische, archeologische en aardkundige gegevens kan
gesteld worden dat de geplande werken geen impact zullen hebben op
eventueel aanwezig archeologisch erfgoed. Omwille hiervan kan het
projectgebied vrijgegeven worden voor de voorziene werken.

A.6. MELSELE – SNOECKSTRAAT

Bureauonderzoek: 23 mei – 20 juni 2018
Dossiernummer: 2018E8
Locatie: Beveren, afdeling 9, sectie E, percelen 7A, 8D, 15A, 15C, 15E, 15F, 16, 17, 30, 31, 32/2F,
36G, 41L, 42B, 42G, 42K, 42L, 42M, 42N, 43C + openbaar domein

Ter hoogte van de Snoeckstraat en de Pauwstraat zal de gemeente Beveren
een gescheiden riolering aanleggen met bijhorend bufferbekken. De totale
oppervlakte van het projectgebied bedraagt 11471,10 m². In het kader
van de geplande werkzaamheden is een archeologisch vooronderzoek
zonder ingreep in de bodem (bureauonderzoek) verplicht.

In het kader van bureauonderzoek werd informatie verzameld over
de bewoningsgeschiedenis, de landschapshistoriek, de topografie, de
geologie, het bodemgebruik, de vegetatie, de aanwezige erfgoedwaarden
en de historische ingrepen.
Het projectgebied bevindt zich in het traditionele landschap ‘Land van
Waas’. De bodem wordt gekenmerkt door lemige zandgronden en lichte
zandleemgronden. De bodemerosie binnen het westelijke deel van het
projectgebied staat aangeduid als ‘zeer laag’. Het westelijke deel van
het projectgebied is in 2012 vrijwel volledig archeologisch onderzocht
geweest, enkel het noordelijke deel van het bufferbekken werd hierbij niet
onderzocht. Aangezien een vlakdekkend onderzoek heeft plaatsgevonden,
wordt hier geen archeologisch erfgoed meer verwacht. Het noordelijke
deel van het bufferbekken dient echter wel verder onderzocht te worden.

Plan 1. Overzicht van de sporen die in 2012 gevonden werden binnen de
grenzen van het geplande bufferbekken.
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In het oostelijke deel van het projectgebied is de potentiële bodemerosie
onbekend. Dat deel van het projectgebied is sinds enkele eeuwen in
gebruik als weg. Aangezien er geen gegevens zijn over de diepte van de
verstoring veroorzaakt door de aanleg en het onderhoud van die weg,
is het ook niet geweten in welke mate eventueel archeologisch erfgoed
bewaard is gebleven. De impact van de werken is echter dermate beperkt
dat een verder onderzoek niet noodzakelijk is, aangezien dat geen nuttige
kenniswinst zou kunnen opleveren.

Gezien de te verwaarlozen impact van de werken in het oostelijke deel
(Snoeckstraat) en de verbinding met het bufferbekken, en omwille van
het feit dat het zuidelijke deel van het geplande bufferbekken reeds
onderzocht werd, wordt voor deze zones geen verder onderzoek opgelegd.
Het sporenbestand van de opgraving uit 2012 wijst echter duidelijk op
het doorlopen van deze sporen in het noordelijke deel van het geplande
bufferbekken. Aangezien die zone nog niet archeologisch onderzocht
werd en het archeologisch erfgoed ernstig bedreigd wordt bij de geplande
ingreep, wordt hier een vlakdekkend onderzoek geadviseerd.

A.7. MELSELE – N450

Bureauonderzoek: 23 augustus – 4 september 2018
Dossiernummer: 2018H176
Locatie: Beveren, afdeling 9, sectie B, percelen 793A2, 793W, 793X, 796K, 834D, 835E, 835/2L,
837D, 840C, 947P2, 947W2, 947Y2, 948S5, 948V5 en sectie C, percelen 960M3, 961A3, 961A5,
961B5, 961C4, 961H3, 961L4, 961N3, 961R4, 961S2, 961S4, 961T3, 961W3, 961Y3, 961Y4,
961Z4, 961/2K, 962C2, 965V, 1106E, 1106/2F, 1108P, 1112G, 1113C, 1114B, 1120L en openbaar
domein

Naar aanleiding van de geplande heraanleg van de N450 werd een
vooronderzoek zonder ingreep in de bodem uitgevoerd door Erfpunt. In
het kader van dat bureauonderzoek werd informatie verzameld aangaande
de bewoningsgeschiedenis, de landschapshistoriek, de topografie, de
geologie, het bodemgebruik, de vegetatie, de aanwezige erfgoedwaarden
en de historische ingrepen.
De totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt 19691,61 m². Op
basis van historische bronnen kan gesteld worden dat het grootste deel
van het projectgebied ingenomen wordt door de Melseledijk. Die werd ten
laatste in de 14de eeuw opgericht en fungeerde als verbindingsweg tussen
Melsele en Kallo. Die functie bleef tot heden behouden. Het zuidelijke deel
van het projectgebied was in de 18de eeuw in gebruik als doodlopende
landwegel. In de 19de eeuw werd die wegel doorgetrokken en werd de
huidige Dijkstraat gevormd.
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Kaart 5. Situering (bij benadering) op de afbakening van de polders zoals
vermeld in het octrooi van 1414 (naar Van Gerven 1977, 183).

Het projectgebied is grotendeels gelegen in de Scheldepolders ten
westen van de Schelde. Het uiterst zuidelijke deel bevindt zich in het
traditionele landschap ‘Land van Waas’. Hoewel op de bodemkaart
meerdere bodemtypes aangegeven zijn voor het projectgebied, kan op
basis van historische gegevens gesteld worden dat deze nergens binnen
het projectgebied geroerd zullen worden omwille van de aanwezigheid
van het dijklichaam. Het zuidelijke deel (Dijkstraat) wordt omschreven als
‘bebouwde gronden’ (OB). De bodemerosie binnen het projectgebied werd
niet in kaart gebracht aangezien het gaat om wegen. Op archeologisch
vlak dient hoofdzakelijk melding te worden gemaakt van enkele volle tot
laatmiddeleeuwse sites in de omgeving van de Dijkstraat.
De geografische, archeologische en vooral historische gegevens tonen
duidelijk aan dat de Melseledijk een historische constructie is. Hoewel
er ongetwijfeld onderhoudswerkzaamheden zullen plaatsgevonden
hebben, zal het oorspronkelijke dijklichaam nog bewaard zijn. De
geplande rioleringswerken zullen toelaten om een groot deel van de
opbouw van deze dijk te onderzoeken. Op basis hiervan kan mogelijk de
datering bijgesteld worden van de oprichting en mogelijke (ongekende)
herstellingswerken. De studie van dit dijklichaam dient te gebeuren in
de vorm van een werfopvolging bij de aanleg van de RWA-leiding van de
Melseledijk. De lengte van dit traject bedraagt ± 262 m.
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A.8. MELSELE – N70
Bureauonderzoek: 2 mei – 18 december 2018
Dossiernummer: 2018E7
Locatie: Beveren, afdeling 1, sectie B, perceel 736K
Beveren, afdeling 9, sectie C, percelen 929, 930, 931, 932A en 1198A
Beveren, afdeling 9, sectie D, percelen 112F en 113X2
Beveren, afdeling 9, sectie E, percelen 2N, 2R en 2S
Beveren, afdeling 9, sectie G, percelen 773A6, 773B6, 773E4, 773Z5, 773/2 en 774W
Beveren, afdeling 2, sectie E, percelen 23E2, 23M2, 23P2, 23S2, 23V2, 23X2 en 24D

Het gemeentebestuur van Beveren zal – samen met het agentschap Wegen
en Verkeer – de doortocht van de N70 te Melsele, tussen de Essendreef en het
kruispunt met de Snoeckstraat - Burggravenstraat, heraanleggen. De totale
oppervlakte van het projectgebied bedraagt 74113,55 m². Hierbij zal meer
dan 1000 m² verstoord worden. In het kader van het bureauonderzoek
werd informatie verzameld over de bewoningsgeschiedenis, de
landschapshistoriek, de topografie, de geologie, het bodemgebruik, de
vegetatie, de aanwezige erfgoedwaarden en de historische ingrepen.
Het projectgebied verbindt twee hoger gelegen zones met elkaar. Het
hoogste deel bevindt zich op een rug die zich uitstrekt van Beveren tot
Melsele, de tweede hoger gelegen zone bevindt zich aan de oostelijke rand
van het projectgebied. Beide zones worden van elkaar gescheiden door de
vallei van de Molenbeek.

De bodem wordt algemeen omschreven als bebouwde zone (OB),
slechts enkele delen van de N70 worden omschreven als droge, lemige
zandgronden met structuur B horizont (Sbb) en droge zandgronden met
dikke antropogene humus A horizont (Zbm). De bodem in het bufferbekken
is een natte, lichte zandleembodem zonder profiel (Pep). De potentiële
bodemerosie binnen het projectgebied is niet gekend. Aangezien ook de
verstoring binnen het projectgebied niet gekend is, kan algemeen gesteld
worden dat potentieel archeologisch erfgoed goed bewaard zal zijn.
In de omgeving van de N70 werden sites uit de metaaltijden, Romeinse tijd en
middeleeuwen aangetroffen. De N70 zelf werd vrijwel overal voorafgegaan
door een bestaande weg waarvan de ouderdom niet gekend is. In de zone
van het bufferbekken wordt geen archeologisch erfgoed verwacht.

Gezien de archeologische verwachting, wordt een verder onderzoek
geadviseerd binnen het traject van de N70. Aangezien een vooronderzoek
niet mogelijk is en de archeologische waarde van het projectgebied gekend
is, dient dat te gebeuren in de vorm van een werfopvolging.

A.9. MELSELE – SABOT

Bureauonderzoek: 18 september – 11 oktober 2018
Dossiernummer: 2018I169
Locatie: Beveren, afdeling 9, sectie C, percelen 220P, 222M, 223E, 226R, 229D, 229E’

Op de locatie van het huidige parochiehuis Sabot te Melsele (Beveren-Waas,
Oost-Vlaanderen) zullen de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting
Beveren en het OCMW vijftig nieuwe woongelegenheden oprichten. Ten
gevolge hiervan werd een bureauonderzoek uitgevoerd.

Het projectgebied is gelegen in het centrum van Melsele, tussen de
Grote Baan (N70) en de Hazaarddam. Hydrografisch gezien valt het
binnen het Beneden-Scheldebekken. De dichtstbijzijnde waterloop is
op ± 270 m afstand gelegen. De huidige bodemopbouw is niet gekend
omwille van bebouwing, in het Quartair werden echter eolische zanden
afgezet. Daarnaast zijn in de omgeving diachrone, grindachtige, zandige
hellingssedimenten aanwezig.

Kaart 6. Situering op de topografische kaart, het DHM en de VHA (AGIV WMS;
GDI-Vlaanderen 2015, 2019b).
102

De historiek van Melsele gaat terug tot de 10de/11de eeuw, wanneer de
nabijgelegen kerk werd opgericht. De oudste beschikbare bron aangaande
het projectgebied betreft een 18de-eeuwse wijkkaart. Hierop is duidelijk
te zien dat er sprake was van landbouwland. Het is niet duidelijk hoe ver
die functie teruggaat in de tijd. Vanaf de late 18de of vroege 19de eeuw
begon men binnen het projectgebied te bouwen. In 1954 werd het huidige
parochiecentrum Sabot opgericht, waardoor een aanzienlijk deel verstoord
werd. In 1984 werd in het noordwestelijke deel een nieuw gebouw opgericht
met kelder, waardoor ook dat deel ernstig verstoord werd. De mate van
verstoring in het overige deel van het projectgebied is niet gekend.
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Bij de geplande werkzaamheden zal het gehele projectgebied ernstig
verstoord worden. Enkel in de zones die reeds ernstig verstoord werden,
zal er geen impact zijn op mogelijk aanwezig archeologisch erfgoed.
Omwille hiervan wordt een verder onderzoek geadviseerd in een zone
van ± 2070,56 m². Omwille van de archeologische verwachting dient
dit verder onderzoek te gebeuren in de vorm van proefsleuven en
proefputten. Aangezien het gehele projectgebied bebouwd is, kan dit
onderzoek niet uitgevoerd worden voorafgaand aan het bekomen van de
omgevingsvergunning.

Plan 2. Een overzicht van de impact van de werken met de geplande sleuven
daarop aangeduid.

A.10. SINT-GILLIS-WAAS – KLUIZENMOLEN
Bureauonderzoek: 27 februari 2018
Dossiernummer: 2018B317
Locatie: Sint-Gillis-Waas, afdeling 1, sectie C, perceel 1757C (deel)

In het kader van de geplande omgevingsvergunningaanvraag door
Raemdonck bvba voor de inrichting van een recyclagepark in de KMO-zone
Kluizenmolen te Sint-Gillis-Waas, moest een archeologienota opgesteld
worden.

De totale oppervlakte van het perceel bedraagt 9946,33 m². Lot 12a – waar
het recyclagebedrijf geplaatst zal worden – heeft een oppervlakte van
4733,41 m². Die oppervlakte zal vrijwel geheel verstoord worden.

Aangezien het projectgebied gelegen is binnen een zone die in 2009
reeds onderzocht werd door middel van proefsleuven en er toen geen
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archeologisch relevante sporen werden aangetroffen binnen het huidige
projectgebied, kan gesteld worden dat er geen archeologisch erfgoed
aanwezig is en volstaat een archeologienota met beperkte opmaak.
Voor de geplande werkzaamheden dienen geen verdere maatregelen
getroffen te worden aangaande archeologisch erfgoed.

Kaart 7. Detail uit de allesporenkaart van het onderzoek in 2009 met betrekking
tot het huidige projectgebied (GDI-Vlaanderen 2018).

A.11. SINT-NIKLAAS – INDUSTRIEPARK-NOORD

Bureauonderzoek: 2 oktober 2017 – 21 februari 2018
Dossiernummer: 2017I298
Locatie: Sint-Niklaas, afdeling 2, sectie C, percelen 783F2, 783K2, 783L2, 783M2 en 783N2

In het Industriepark Noord te Sint-Niklaas zal de stad Sint-Niklaas
de stadswerkplaatsen laten renoveren. In het kader van de geplande
werkzaamheden is een archeologisch vooronderzoek zonder ingreep
in de bodem (bureauonderzoek) verplicht. Daartoe werd informatie
verzameld aangaande de bewoningsgeschiedenis, de landschapshistoriek,
de topografie, de geologie, het bodemgebruik, de vegetatie, de aanwezige
erfgoedwaarden en de historische ingrepen.

De totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt 56391,13 m².
Hierbij zal meer dan 1000 m² verstoord worden. Het projectgebied wordt
momenteel ingenomen door verhardingen en gebouwen. Tot 1964 was het
echter in gebruik als landbouwgebied. Op basis van historische gegevens
kan gesteld worden dat deze functie teruggaat tot de 15de eeuw, toen de
bolle akkers aangelegd werden.
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Het projectgebied wordt gekenmerkt door matig droge zandbodems en
matig natte, lemige zandbodems. De bodemerosie binnen het projectgebied
is niet gekend. In de nabije omgeving zijn voorlopig nog geen archeologische
waarden gekend. De impact van de inrichtingswerken vanaf 1964 is niet
voldoende gekend om hier een gefundeerde uitspraak over te doen.

De geografische en historische gegevens wijzen op een mogelijke
aanwezigheid van archeologisch erfgoed dat mogelijk goed bewaard kan
zijn. Om de aanwezigheid hiervan vast te stellen, is verder onderzoek
noodzakelijk. Concreet gaat het om een prospectie met ingreep in de
bodem. Die prospectie dient uitgevoerd te worden volgens de bepalingen in
de Code Goede Praktijk. Concreet betekent dit dat er een minimale dekking
van 12,5% moet bereikt worden door middel van sleuven en kijkvensters.
De vraagstelling voor het vervolgonderzoek is gericht op het waarderen van
het archeologisch potentieel van het projectgebied. Bij de propsectie dienen
eventueel aanwezige archeologische sporen opgespoord en geëvalueerd te
worden. Op basis hiervan dienen zones aangeduid te worden die al dan
niet in aanmerking komen voor een vlakdekkend onderzoek.

A.12. SINT-NIKLAAS – PASTOOR COPSTRAAT
Bureauonderzoek: 17 januari – 26 juni 2018
Dossiernummer: 2018A214
Locatie: Sint-Niklaas, afdeling 6, sectie A, percelen 15E, 15F, 15G, 15M, 15N, 15R, 15S, 16Y, 17C,
18B, 19A3, 19B3, 19C2, 19C3, 19D2, 19E3, 19F3, 19G3, 19H3, 19N2, 19P2, 19R2, 19S2, 19T2,
19V2, 19W, 19W2, 19Y, 19Z, 19Z2, 20A, 22, 23A2, 23B2, 23S2, 23X, 23Y, 23Z, 24B, 31C3, 31K2,
31W2, 31Z2, 32H2, 36D, 36H, 84N, 85Y, 87C2, 88C5, 88T4 en openbaar domein

Ter hoogte van de Pastoor Copstraat en de Pastoor Stepmanlaan zal het
stadsbestuur van Sint-Niklaas een gescheiden riolering laten aanleggen.
Daarnaast zullen ook een nieuw bufferbekken en nieuwe wegverhardingen
worden aangelegd. In het kader van het bureauonderzoek werd informatie
verzameld aangaande de bewoningsgeschiedenis, de landschapshistoriek,
de topografie, de geologie, het bodemgebruik, de aanwezige erfgoedwaarden
en de historische ingrepen.

De totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt 15456,79 m²,
hiervan zal in totaal ± 14192,01 m² verstoord worden. Sinds het midden
van de 20ste eeuw is het noordelijke deel van het projectgebied ingenomen
door een verkaveling. In die zone dient geen archeologisch erfgoed meer
verwacht te worden. Historische kaarten wijzen op een voorafgaand
gebruik als landbouwgrond en bosgrond. Het zuidelijke deel was reeds
lange tijd in gebruik als landbouwgrond. Naar analogie met andere sites
binnen het Wase bolle akkergebied kan er van uitgegaan worden dat deze
functie teruggaat tot de 15de eeuw.

Kaart 8. Sleuvenplan.

Kaart 9. Situering op de Ferrariskaart (AGIV WMS).
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Het projectgebied wordt gekenmerkt door (matig) droge zandgronden.
Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen droge zandgronden
zonder en met profielontwikkeling met een humusarme bovengrond
(ZbP(z)), droge zandgronden met weinig duidelijke kleur B horizont
(Zbb) en matig droge zandgronden zonder en met profielontwikkeling
(ZcP). In de nabije omgeving zijn geen natuurlijke historische waterlopen
aanwezig, de dichtstbijzijnde waterloop is de Sint-Maartensbeek, een
waterloop die op ± 666 m ten noorden van het projectgebied ontspringt.
Aangaande de potentiële bodemerosie binnen het projectgebied is vrijwel
geen informatie voorhanden. Enkel op perceel 24B wordt deze aangeduid
als ‘verwaarloosbaar’. De bewaring van potentieel archeologisch erfgoed is
hier vermoedelijk goed. In de omgeving van het projectgebied zijn slechts
een beperkt aantal archeologische vaststellingen gedaan. Het betreft
een losse vondst van een gepolijste bijl en sporen van perceelindelingen
en mogelijke kolenbranderkuilen. Voor het projectgebied geldt een lage
verwachting voor sporen uit de prehistorie, middeleeuwen en nieuwe tijd.
Voor de metaaltijden en Romeinse tijd is er een matige verwachting.

Op basis van het bureauonderzoek kon niet vastgesteld worden of er binnen
het projectgebied al dan niet sprake is van archeologisch erfgoed. Om de
aanwezigheid hiervan vast te stellen, is verder onderzoek noodzakelijk.
Gezien de lage verwachting m.b.t. de aanwezigheid van steentijdsites is een
archeologisch booronderzoek niet noodzakelijk. Om de aanwezigheid van
sporen vanaf het neolithicum vast te kunnen stellen, dient een prospectie
met ingreep in de bodem in de vorm van proefsleuven en proefputten
uitgevoerd te worden.

Dat laatste dient uitgevoerd te worden volgens de bepalingen in de Code
Goede Praktijk. Concreet betekent dit dat er een minimale dekking van
12,5% moet bereikt worden door middel van sleuven en kijkvensters.
De vraagstelling voor het vervolgonderzoek is gericht op het waarderen van
het archeologisch potentieel van het projectgebied. Bij de prospectie dienen
eventueel aanwezige archeologische sporen opgespoord en geëvalueerd te
worden. Op basis hiervan dienen zones aangeduid te worden die al dan
niet in aanmerking komen voor een vlakdekkend onderzoek.

A.13. STEKENE – KIEKENHAAG
Bureauonderzoek: 8 – 17 januari 2018
Dossiernummer: 2018A87
Locatie: Stekene, afdeling 1, sectie A, percelen 276 en 277
Prospectie met ingreep in de bodem: 5 februari 2018
Dossiernummer: 2018A297
Locatie: Stekene, afdeling 1, sectie A, percelen 276 en 277 (beide deels)
Naar aanleiding van de geplande verkaveling aan de Kiekenhaag te Stekene (Oost-Vlaanderen)
werd een bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan werd aanbevolen om verder onderzoek
uit te voeren in een zone van 3600,19 m².
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Kaart 10. Situering van de steenbakkerijen op de Ferrariskaart (AGIV WMS).

Het proefsleuvenonderzoek werd uit uitgevoerd op maandag 5 februari
2018. Bij dit onderzoek werden vier continue sleuven met een breedte
van 2,5 m aangelegd waardoor in totaal 640,43 m² of 17,79% van het
projectgebied onderzocht werd. Er werden in de sleuven enkel resten
aangetroffen van uitgestrekte ontginningsactiviteiten uit het verleden.
Onder de ploeglaag bevond zich een complex geheel van diverse zandige
stortpakketten. Die worden gekenmerkt door plaatselijke bijmenging
van afval dat in verband kan worden gebracht met de productie van
bouwkeramiek. Op basis van fragmenten geglazuurd aardewerk kan
gesteld worden dat die pakketten dateren uit de periode van de late
middeleeuwen tot het einde van de 16de eeuw. Dat sluit aan bij wat er is
aangetroffen ten zuiden van het huidige projectgebied in 2006 en gekend
is uit historisch onderzoek.

Het huidige projectgebied is in 2006 deels verstoord geweest door de
inrichting ervan als werfzone voor de rioleringswerken die in de straat zelf
uitgevoerd werden. Restanten van die verstoring zijn terug te vinden in de
pakketten in de vorm van betontegels en industriële baksteen.
Op basis van de prospectie met ingreep in de bodem kan gesteld worden
dat er geen waardevol archeologisch erfgoed aanwezig is. In het kader
van de geplande werkzaamheden dienen geen bijkomende maatregelen
genomen te worden.
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A.14. VRASENE – BELGISCHE FRUITVEILING
Bureauonderzoek: 8 januari – 20 maart 2018
Dossiernummer: 2018A86
Locatie: Beveren, afdeling 4, sectie A, percelen 872A, 875, 876A, 878, 930A, 931A en 932B en
Sectie B, percelen 443B, 446 en 446/2A

Op de terreinen van de Belgische Fruitveiling in Vrasene zullen een nieuwe
loods en een nieuw bufferbekken worden aangelegd. Verder zal er een
groenbuffer worden aangelegd rondom het terrein. In het kader van de
geplande werkzaamheden is een archeologisch onderzoek zonder ingreep
in de bodem (bureauonderzoek) verplicht. De totale oppervlakte van
het projectgebied bedraagt 86460,38 m². Hiervan zal meer dan 1000 m²
verstoord worden. In het kader van het bureauonderzoek werd informatie
verzameld over de bewoningsgeschiedenis, de landschapshistoriek, de
topografie, de geologie, het bodemgebruik, de vegetatie, de aanwezige
erfgoedwaarden en de historische ingrepen. Het projectgebied is
momenteel deels in gebruik als bedrijventerrein en deels als landbouwland.
Er zijn drie zones die verstoord zullen worden. De eerste, waar de loods zal
gebouwd worden, wordt momenteel deels ingenomen door de skeletbouw
van de loods waarvoor in 2012 een vergunning werd bekomen. Het
overige deel ligt braak. De tweede zone, waar het bufferbekken gegraven
zal worden, is volgens de historische en cartografische gegevens de laatste
250 jaar in gebruik geweest als landbouwgrond. De laatste zone betreft
de geplande groenbuffer. Die zone stemt grotendeels overeen met de
zuidelijke en de noordelijke grens van het projectgebied. Deze zone was
volgens het historisch en cartografisch onderzoek tevens in gebruik als
landbouwgrond tot aan de aanleg van de huidige infrastructuur.

Het projectgebied bevindt zich ten noorden van de kern van Vrasene,
op de grens van de traditionele landschappen Scheldepolders ten
westen van de Schelde en het Land van Waas. Het projectgebied wordt
grotendeels gekenmerkt door zware gleyige gronden op zware klei, met
reductiehorizont zonder profielontwikkeling. In het westelijke deel van het
projectgebied komen er ook lemige zandbodems met antropogene humus
A horizont voor. De potentiële bodemerosie binnen het projectgebied
wordt op zeer laag tot verwaarloosbaar geschat. De bewaring van
potentieel archeologisch erfgoed is dus vermoedelijk goed. Binnen het
projectgebied maar buiten de zones waar de ingrepen zijn gepland, zijn er
funeraire sporen uit de bronstijd en nederzettingssporen uit de ijzertijd
aangetroffen. Ter hoogte van de geplande loods is er een cultuurlaag
aangetroffen bij eerdere proefsleuven. Verder onderzoek is hier, wegens
het gebrek aan belangrijke archeologische waarden, niet noodzakelijk. De
bewaring van potentieel archeologisch erfgoed in de nog niet opgegraven
zones van het projectgebied is vermoedelijk goed. De aanwezigheid van
een archeologische site binnen het projectgebied doet vermoeden dat de
kans op aanwezigheid van archeologisch erfgoed hoog is.
Om de aanwezigheid hiervan vast te stellen, is verder onderzoek
noodzakelijk, meer bepaald in de zone van het geplande bufferbekken.
Aangezien de aanwezige fruitbomen behouden moeten blijven tot wanneer
de vergunning bekomen wordt, dient dit in een uitgesteld traject te gebeuren.

A.15. ZWIJNDRECHT – POLDERSTRAAT

Bureauonderzoek: 14 november – 13 december 2018
Dossiernummer: 2018K160
Locatie: Zwijndrecht, afdeling 1, sectie A, perceel 763A en openbaar domein
Zwijndrecht, afdeling 1, sectie B, perceel 879E en openbaar domein

Ter hoogte van de Polderstraat te Zwijndrecht zal de gemeente Zwijndrecht
een gescheiden riolering aanleggen met een bijhorende buffergracht.
Vervolgens zullen zij de straat heraanleggen. De totale oppervlakte van
het projectgebied bedraagt 14.260,68 m². In het kader van de geplande
werkzaamheden is een archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de
bodem (bureauonderzoek) verplicht. In het kader van het bureauonderzoek
werd informatie verzameld over de bewoningsgeschiedenis, de
landschapshistoriek, de topografie, de geologie, het bodemgebruik, de
vegetatie, de aanwezige erfgoedwaarden en de historische ingrepen.

Plan 3. Overzicht van de sites Profruco 2007/2008 en Belgische Fruitveiling
2013 (ADW/Erfpunt).
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Het projectgebied bevindt zich op de grens van het traditionele landschap
‘Land van Waas’ en ‘Scheldevallei (stroomafwaarts van Gent)’. De bodem
wordt gekenmerkt door lemige zandgronden met weinig duidelijke kleur
B horizont en bebouwde zone. De potentiële bodemerosie binnen het
projectgebied is onbekend, maar de potentiële bodemerosie van enkele
aangrenzende percelen staat aangeduid als ‘verwaarloosbaar’. Het grootste
deel van het projectgebied was de afgelopen eeuwen in gebruik als weg.
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Het is niet duidelijk in hoeverre de aanleg en het onderhoud van die weg
het eventueel aanwezig archeologisch erfgoed heeft verstoord. De impact
van de werken in dit deel van het projectgebied is echter dermate beperkt
dat een verder onderzoek niet noodzakelijk, is aangezien dit geen nuttige
kenniswinst zou kunnen opleveren. Hier wordt dus ook geen verder
onderzoek opgelegd.

Het deel van het projectgebied waar de buffergracht staat ingepland, is
de laatste eeuwen in gebruik geweest als landbouwgrond en onbebouwd
gebleven. In de laatste jaren is deze zone omgevormd tot grasveld met
bomen. Centraal werd een semi-verhard pad aangelegd. De bewaring op
deze locatie is waarschijnlijk goed. Verder onderzoek in dit deel van het
projectgebied is dus wel aangeraden. De bodembewaring dient vastgesteld
te worden door middel van een landschappelijk booronderzoek. Op basis
hiervan dient de noodzaak van een archeologisch booronderzoek bepaald
te worden. Ten slotte moet een prospectie met ingreep in de bodem in de
vorm van proefsleuven uitgevoerd worden. Dat dient uitgevoerd te worden
volgens de bepalingen in de Code Goede Praktijk. Concreet betekent dit dat
er een minimale dekking van 12,5% moet bereikt worden door middel van
sleuven en eventueel kijkvensters.
De vraagstelling voor het vervolgonderzoek is gericht op het waarderen
van het archeologisch potentieel van het projectgebied. Bij de prospectie
dienen eventueel aanwezige archeologische sporen opgespoord en
geëvalueerd te worden. Op basis hiervan dienen zones aangeduid te worden
die al dan niet in aanmerking komen voor een vlakdekkend onderzoek.

Kaart 11. Detail van het advies, ter hoogte van de geplande buffergracht.
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3.2.2. ONDERZOEK MET INGREEP IN DE BODEM
B.1. BELSELE – PIJKEDREEF
Bureauonderzoek: 13 februari – 29 mei 2018
Dossiernummer: 2018E143
Locatie: Sint-Niklaas, afdeling 1, sectie A, percelen 933C, 934B, 935D, 935E, 940A2, 940E2, 940F2,
940R en 942D
Verkennend archeologisch booronderzoek: 3 oktober 2018
Dossiernummer: 2018J39
Locatie: Sint-Niklaas, afdeling 1, sectie A, percelen 935D, 935E, 940A2, 940E2, 940F2 en 942D
(deels)
Prospectie met ingreep in de bodem: 19 – 20 november 2018
Dossiernummer: 2018K103
Locatie: Sint-Niklaas, afdeling 1, sectie A, percelen 935D, 935E, 940A2, 940E2, 940F2 en 942D
(deels)

Aan de Pijkedreef te Belsele zal het stadsbestuur van Sint-Niklaas een
BMX-piste en baseballveld aanleggen. Ten gevolge hiervan werd een
bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis van dat onderzoek kon worden
vastgesteld dat er potentieel archeologisch erfgoed aanwezig was binnen
het projectgebied. Daarom werd een prospectie met ingreep in de bodem
opgelegd. Dat onderzoek kon niet meteen uitgevoerd worden vanwege
maatschappelijke redenen.

Het verkennend archeologisch booronderzoek werd uitgevoerd op
3 oktober 2018. Het onderzoek door middel van proefsleuven werd
uitgevoerd op 19 en 20 november 2018. Hierbij werd 15,40% van het
projectgebied onderzocht door middel van proefsleuven.
Op basis van de prospectie met ingreep in de bodem kan gesteld worden
dat er geen archeologisch erfgoed aanwezig is binnen het projectgebied.
In het kader van de geplande werkzaamheden dienen geen bijkomende
maatregelen genomen te worden.

Fig. 3. Overzicht van werkputten 1 tot en met 6.
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B.2. BEVEREN – BEUKENHOFLAAN

B.3. BEVEREN – POLDERDREEF

Prospectie met ingreep in de bodem: 10 september 2018
Dossiernummer: 2018I43
Locatie: Beveren, afdeling 2, sectie B, percelen 470A2, 470B2, 470C2, 470D2, 470E2, 470F2,
470G2, 470H2, 470K2 en 470Z
Beveren, afdeling 2, sectie D, percelen 278Y en 278Z

Prospectie met ingreep in de bodem: 22 maart 2018
Dossiernummer: 2018B220
Locatie: Beveren, afdeling 1, sectie B, perceel 157A

Naar aanleiding van de geplande verkaveling van de gronden aan de
Beukenhoflaan te Beveren werd een archeologisch vooronderzoek
uitgevoerd. Op basis van het bureauonderzoek werden archeologische
sporen uit de ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen verwacht. Om dat
vast te stellen, werd een prospectie met ingreep in de bodem (proefsleuven
en proefputten) uitgevoerd in het projectgebied.

Het onderzoek werd uitgevoerd op maandag 10 september 2018. Tijdens het
onderzoek werden een brandrestengraf en enkele greppels aangetroffen.
Daarnaast kon worden vastgesteld dat het gehele projectgebied ernstig
verstoord werd door vergravingen in de 20ste eeuw.

In het kader van de geplande riolerings- en wegenwerken door het
gemeentebestuur van Beveren werd een bureauonderzoek uitgevoerd door
de cel Onderzoek van Erfpunt. Op basis van dit onderzoek werd vastgesteld
dat een verder onderzoek nodig was binnen het huidige projectgebied. Dat
onderzoek kon niet uitgevoerd worden voorafgaand aan het indienen van
de omgevingsvergunning aangezien de gronden nog niet in eigendom van
de gemeente waren. Na het aankopen van de gronden werd de prospectie
met ingreep in de bodem uitgevoerd op 22 maart 2018.

Ondanks de hoge verwachting m.b.t. de aanwezigheid van sporen uit de
middeleeuwen, bleken er binnen het huidige projectgebied vrijwel geen
archeologisch relevante sporen aanwezig te zijn. Behalve een greppeltje
werden enkel twee natuurlijke sporen aangesneden. Dat lijkt te wijzen op
het feit dat het projectgebied enkel in gebruik was als agrarisch gebied.
Aangezien er binnen het projectgebied geen sprake is van een waardevolle
archeologische site kan het projectgebied vrijgegeven worden voor de
geplande werkzaamheden.

Fig. 4. Vlakfoto van S1, crematiegraf.

Aangezien er geen aanwijzingen waren voor de aanwezigheid van verder
relevant archeologisch erfgoed, werd het brandrestengraf reeds volledig
onderzocht. Het volledige kennispotentieel van het terrein kan dan
ook bereikt worden door verder natuurwetenschappelijk onderzoek
van de ingezamelde stalen. Omdat een verder onderzoek in de vorm
van een opgraving geen reële kenniswinst zou opleveren, wordt dit niet
aangeraden. Het terrein kan dan ook vrijgegeven worden voor de geplande
werkzaamheden.
114

Kaart 12. Allesporenkaart met geïnterpoleerd hoogtemodel met het
archeologisch vlak op het kadaster (GDI-Vlaanderen).
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B.4. DENDERMONDE – DE BRUYNLAAN/NOORDLAAN
Prospectie met ingreep in de bodem: 8 maart 2018
Dossiernummer: 2018C1
Locatie: Dendermonde, afdeling 1, sectie C, perceel 428D

In het kader van de geplande oprichting van een meergezinswoning aan
de De Bruynlaan/Noordlaan te Dendermonde werd een prospectie met
ingreep in de bodem (proefsleuven en proefputten) uitgevoerd. Tijdens dit
onderzoek werd 343,41 m² of 14,58% van het projectgebied onderzocht.
Het proefsleuvenonderzoek bevestigde in grote lijnen de gegevens die
gekend waren uit de iconografische/cartografische bronnen. Die tonen
bewoning aan de zijde van de Veerstraat aan (de huidige De Bruynlaan),
met in de westelijke terreinhelft slechts braakliggend terrein, dat omwille
van zijn lage ligging in de onmiddellijke nabijheid van de Schelde en de
tweede stadsgracht vermoedelijk te nat was voor bewoning, althans
sinds de late middeleeuwen (in het licht van de waterpeilstijging van de
Schelde). Het enige archeologisch relevante spoor dat tijdens het veldwerk
in de westelijke terreinhelft werd aangetroffen, betrof een stortpakket uit
de 17de tot 18de/vroege 19de eeuw, dat op grotere diepte (ca. 3-3,5 m
onder het maaiveld) werd aangesneden.

eventueel verstoord door de plaatsing van funderingspalen. De overige
muurresten zullen door een ophogingspakket worden afgedekt.
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek achten wij een
vervolgonderzoek onder de vorm van een archeologische opgraving niet
noodzakelijk. Voor de resten in het oostelijke deel van het projectgebied
wordt een behoud in situ voorzien.

B.5. MELSELE – KOOLPUTSTRAAT

Prospectie met ingreep in de bodem: 12 maart 2018
Dossiernummer: 2018C7
Locatie: Beveren, afdeling 9, sectie C, percelen 962K2, 962Y, 965G, 965W, 965X, 965Y, 966D en
968V

Naar aanleiding van een verkaveling ter hoogte van de Koolputstraat te
Melsele werd een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem uitgevoerd
door de cel Onderzoek van Erfpunt. Op basis hiervan werd beslist om een
voorafgaande archeologische prospectie met ingreep in de bodem uit te
laten voeren.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de cel Onderzoek van Erfpunt
op maandag 12 maart 2018 door archeologen Thierry Van Neste
(veldwerkleider) en Marjolijn De Puydt. Het team werd vervolledigd door
Dirk Boel en Erik Pijl, geschoolde veldtechnici van Erfpunt en Bart Roels,
vrijwilliger bij Erfpunt.
Tijdens het onderzoek werden veertien archeologisch relevante sporen
aangetroffen. Het betrof hier voornamelijk greppels. Verder zijn er ook
nog een gracht en een postmiddeleeuws krengengraf aangetroffen. Het
grootste en belangrijkste spoor bevond zich in de noordoostelijke hoek
van het projectgebied en betrof een waterkuil. Gezien het beperkte aantal
relevante sporen werd er besloten om deze waterkuil volledig op te graven.
De waterkuil was ongeveer 1,50 m diep en kon dankzij een kogelput met
standvinnen gedateerd worden in de late middeleeuwen.

Kaart 13. Projectie van de allesporenkaart op een geïllustreerde kaart uit 1652
door Vedastus du Plouich.

Het blijft tot dusver onduidelijk of in de aangetroffen muurresten in de
oostelijke terreinhelft delen bewaard bleven van de bewoning die op
het 17de-eeuwse kaartmateriaal wordt afgebeeld. Mogelijk dateren de
zichtbare muren alle uit de 18de-19de eeuw, maar bleven op grotere diepte
wel resten van deze 17de-eeuwse of zelfs oudere bewoning bewaard.
De zone met muurwerk wordt slechts beperkt geïmpacteerd door de
voorziene werken: alleen de meest westelijk gelegen muren worden
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Aangezien het enige archeologisch relevante spoor reeds is opgegraven,
kan gesteld worden dat een vlakdekkende opgraving geen kenniswinst
zal opleveren. Het projectgebied kan dan ook vrijgegeven worden voor de
geplande ontwikkeling. Tevens kan het projectgebied toegevoegd worden
aan de GGA-zones.
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Dit onderzoek werd uitgevoerd door Erfpunt tussen 15 en 22 oktober
2018. Tijdens de opgraving werden er een gebouwplattegrond en een
waterput aangetroffen die te dateren zijn in de middeleeuwen. Afgaande
op het type gebouwplattegrond kan gesteld worden dat de structuren
vermoedelijk dateren uit de volle middeleeuwen. Verder zijn er nog enkele
greppels aangetroffen die niet direct in verband kunnen gebracht worden
met de gebouwplattegrond of de waterput. De jongste van die greppels
kan, gebaseerd op de vondsten, geplaatst worden in de late middeleeuwen.
Verder onderzoek zal de datering mogelijk nog verfijnen.

Fig. 5. Tekening van de kogelpot uit spoor 12 (Tekening: Erik Pijl, Erfpunt).

B.6. MELSELE – PAUWSTRAAT
Opgraving: 15 – 22 oktober 2018
Dossiernummer: 2018J137
Locatie: Beveren, afdeling 9, sectie E, percelen 34e, 34f, 34g, 34h en 34k

Aan de Pauwstraat te Melsele zal een nieuwe verkaveling worden
gerealiseerd. Ten gevolge hiervan werd een archeologisch vooronderzoek
uitgevoerd. Dat wees uit dat er archeologische sporen aanwezig waren
in het zuidelijke deel van het projectgebied. Er werd dan ook besloten
om een zone van 1725 m² verder te onderzoeken door middel van een
vlakdekkend onderzoek.

Fig. 6. Coupe van de waterput (S15).
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Aangezien het terreinwerk geheel afgerond werd, kan het projectgebied
vrijgegeven worden voor de werkzaamheden. Tevens kan het toegevoegd
worden aan de GGA-kaart.

B.7. MELSELE – SCHAARBEEKSTRAAT

Bureauonderzoek: 8 – 18 januari 2018
Dossiernummer: 2018A88
Locatie: Beveren, afdeling 9, sectie D, percelen 1336, 1338, 1339 en 1340 (deel)
Prospectie met ingreep in de bodem: 7 februari
Dossiernummer: 2018A296
Locatie: Beveren, afdeling 9, sectie D, perceel 1336

Ter hoogte van de Schaarbeekstraat te Melsele (Beveren) zal StructaPlan Industriebouw bijkomende kmo-units bouwen. Ten gevolge hiervan
werd een bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis van dat onderzoek
werd aanbevolen om een verder onderzoek uit te voeren in een zone van
2870,57 m². Hoewel percelen 1338 en 1339 eveneens verstoord zullen
worden bij de geplande inrichtingswerken, kon verder onderzoek hier niet
gebeuren omwille van de aanwezigheid van bomen.

Kaart 14. Situering van de projectgebieden van het bureauonderzoek en
sleuvenonderzoek op het kadaster (GDI-Vlaanderen 2018).
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Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op woensdag 7 februari 2018.
Bij dit onderzoek werden vier continue sleuven met een breedte van 2,5 m
aangelegd waardoor in totaal 526,40 m² of 18,34% van het projectgebied
onderzocht werd. In de sleuven werden enkel de resten van een gracht uit
de nieuwste tijd en enkele verstoringen uit de late 20ste of 21ste eeuw
aangetroffen. Op basis van die vaststellingen kan gesteld worden dat er
op perceel 1336 geen archeologisch erfgoed aanwezig is en dat hier geen
verder onderzoek nodig is.

Romeinse erven op 87 tot 170 m van het huidige projectgebied doet
vermoeden dat de sporen uit de Gallo-Romeinse periode stammen.

Tijdens het veldwerk kon worden vastgesteld dat percelen 1338 en
1339 duidelijk afgegraven waren in het verleden. Aangezien de hoogte
van het maaiveld op deze percelen ongeveer overeenkomt met de diepte
van het archeologische vlak op perceel 1336, kan gesteld worden dat
het archeologische vlak op deze percelen reeds geroerd werd in het
verleden. De begroeiing met bomen zal voor een verdere verstoring van
het vlak gezorgd hebben, waardoor ook op percelen 1338 en 1339 geen
archeologisch erfgoed meer verwacht moet worden.
Op basis van de prospectie met ingreep in de bodem kan gesteld worden
dat er geen archeologisch erfgoed aanwezig is. In het kader van de
geplande werkzaamheden dienen geen bijkomende maatregelen genomen
te worden.

B.8. NIEUWKERKEN-WAAS – GEMEENTEPARK

Bureauonderzoek: 30 januari – 28 februari 2018
Dossiernummer: 2018A379
Locatie: Sint-Niklaas, afdeling 8, sectie B, percelen 355C, 355D, 356A, 362C, 363, 365A en 368
Prospectie met ingreep in de bodem: 6 – 7 november 2018
Dossiernummer: 2018D174
Locatie: Sint-Niklaas, afdeling 8, sectie B, percelen 356A, 365A en 368

In het binnengebied ten westen van de Nieuwkerkenstraat te NieuwkerkenWaas zal de stad Sint-Niklaas een nieuw gemeentepark inrichten. Ten
gevolge hiervan werd een bureauonderzoek uitgevoerd dat uitwees dat er
een groot potentieel was voor de aanwezigheid van archeologisch erfgoed.
Omwille hiervan werd een prospectie met ingreep in de bodem opgelegd.
Wegens de ontoegankelijkheid van het terrein kon dit onderzoek niet
meteen uitgevoerd worden.

Het uitgestelde onderzoek werd uitgevoerd op 6 en 7 november 2018.
Hierbij werd 16,55% van het projectgebied onderzocht door middel van
proefsleuven en proefputten. Hierbij werden 59 archeologisch relevante
sporen aangetroffen. Het betrof (paal)kuilen, crematiegraven, grachten
en greppels. Enkele van die sporen konden op basis van handgevormd
aardewerk ruim gedateerd worden in de metaaltijden of de GalloRomeinse periode. Het feit dat de meeste sporen gelijkaardige vullingen en
aflijningen hadden, doet vermoeden dat de sporen binnen dit projectgebied
uit dezelfde periode stammen. De aanwezigheid van verschillende Gallo120

Fig. 7. Vlakfoto van S20, crematiegraf.

Op basis van de vaststellingen bij het vooronderzoek kan gesteld worden
dat een deel van het projectgebied relevant is voor verder onderzoek.
Rekening houdend met een buffer rond de aangetroffen archeologische
sporen kan een zone van ongeveer 8921,74 m² afgebakend worden
waarbinnen verder onderzoek nodig is.

B.9. NIEUWKERKEN-WAAS – ZONNESTRAAT
Verkennend archeologisch booronderzoek: 23 augustus 2018
Dossiernummer: 2018H174
Prospectie met ingreep in de bodem: 12 november 2018
Dossiernummer: 2018K71
Locatie: Sint-Niklaas, afdeling 8, sectie B, perceel 114 (deels)

Ter hoogte van de Zonnestraat te Nieuwkerken-Waas zal de familie
Lesseliers een verkaveling realiseren. Ten gevolge hiervan hiervan werd
een bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis van dat onderzoek werd
aanbevolen om een verder onderzoek uit te voeren in een zone van 4065
m².

Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek werd vastgesteld
dat de bodem in het centrale deel van het projectgebied bestond uit een
Ap horizont die een kleur B horizont en C horizont afdekte. Aan de randen
van het perceel was de B horizont verdwenen. Dat kan waarschijnlijk
verklaard worden door de aanleg van de bolle akkers omstreeks de 15de
eeuw.
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Het uitzeven en uitselecteren van de opgeboorde sedimenten leverde geen
archeologisch relevante vondsten of indicatoren op. Aangezien er nergens
aanwijzingen waren voor de aanwezigheid van steentijd-artefactensites
lijkt er sprake te zijn van een historische realiteit.
Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 12 november 2018. Bij
dit onderzoek werden drie sleuven met een breedte van 2 m aangelegd
waardoor in totaal 485,82 m² of 12,56% van het projectgebied onderzocht
werd. Er werden enkel recente verstoringen aangetroffen in de oostelijke
en de zuidwestelijke hoek van het projectgebied.

Naar aanleiding van de geplande start van de ontginning van fase IV van
de bestaande kleigroeve aan de Reepstraat te Sint-Gillis-Waas, liet EKOSTO
nv vrijwillig een archeologisch onderzoek door middel van proefsleuven
en proefputten uitvoeren. Dat onderzoek werd uitgevoerd door de cel
Onderzoek van Erfpunt en leverde 439 archeologisch relevante sporen
op. Hierop werd in samenspraak met het agentschap Onroerend Erfgoed
besloten om voorafgaand aan de ontginning een archeologisch onderzoek
te laten uitvoeren. De volledige oppervlakte werd afgegraven tot op het
archeologisch niveau en de aangetroffen sporen werden geregistreerd,
opgegraven en bemonsterd. Het onderzoek ging door van 2 juli tot 30
augustus 2018.
Bij de opgraving zijn er in totaal 365 archeologische sporen aangetroffen.
Het betreft hier paalsporen, kuilen, crematiegraven, greppels, grachten
en een waterput. De sporen lagen verspreid over de gehele waterput,
plaatselijk waren er kleine concentraties waarneembaar. Binnen die
clusters waren er ook enkele structuren herkenbaar; het betreft hier vier
spiekers en twee palenrijen.

De aanwezigheid van spiekers en een waterput duiden op een erf. De
spiekers konden niet precies gedateerd worden omwille van een gebrek
aan vondsten en houtskool in de sporen. Afgaande op de vulling en de
afmetingen van de sporen en de oriëntatie van de structuren kan echter
gesteld worden dat ze waarschijnlijk dateren uit de ijzertijd. De waterput
moet waarschijnlijk eveneens in de ijzertijd geplaatst worden.

Kaart 15. Allesporenkaart met geïnterpoleerd hoogtemodel van het
archeologisch vlak op het kadaster (GDI-Vlaanderen 2018).

Op basis van de prospectie met ingreep in de bodem kan gesteld worden
dat er geen archeologisch erfgoed aanwezig is binnen het projectgebied.
In het kader van de geplande werkzaamheden dienen geen bijkomende
maatregelen genomen te worden.

B.10. SINT-GILLIS-WAAS – REEPSTRAAT

Prospectie met ingreep in de bodem: 4- 16 april 2018
Dossiernummer: 2018D11
Locatie: Sint-Gillis-Waas, afdeling 1, sectie C, percelen 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1470A,
1471A, 1472A, 1477, 1478, 1479, 1481 en 1482
Opgraving: 2 juli – 30 augustus 2018
Dossiernummer: 2018F289
Locatie: Sint-Gillis-Waas, afdeling 1, sectie C, percelen 1464 (deels), 1465 (deels) en 1470A
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Fig. 8. Fragment van een houten wiel aangetroffen onderin de waterput.
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De aanwezigheid van crematiegraven uit de Gallo-Romeinse periode,
evenals verschillende kuilen, paalkuilen, greppels en grachten, doet
vermoeden dat hier tevens het perifeer deel van een Gallo-Romeinse site
werd aangesneden. Mogelijk kunnen deze resten in verband gebracht
worden met de Romeinse sporen die in het verleden zijn aangetroffen
op de site Sint-Gillis-Waas – ’t Hol, ter hoogte van de huidige kleiput, ten
oosten van de werkput. Hier werd onder andere een hoofdgebouw uit de
Gallo-Romeinse periode aangetroffen.

Verder duiden een gracht met aardewerk uit de 14de-15de eeuw,
een vermoedelijke rootkuil uit de post-middeleeuwse periode en de
aanwezigheid van verschillende bolle akkergrachten op agrarische
activiteiten vanaf de late middeleeuwen tot het heden.
Aangezien het voorziene archeologische onderzoek geheel werd
afgerond, kan het projectgebied vrijgegeven worden voor de geplande
werkzaamheden. Tevens kan het projectgebied toegevoegd worden aan de
gebieden waar geen archeologie verwacht moet worden (GGA).

B.11. SINT-GILLIS-WAAS – SINT-NIKLAASSTRAAT

Verkennend archeologisch booronderzoek: 16 – 23 januari 2018
Dossiernummer: 2018A130
Locatie: Sint-Gillis-Waas, afdeling 1, sectie D, percelen 635G, 640C, 641C en 644A
Prospectie met ingreep in de bodem: 5 – 6 maart 2018
Dossiernummer: 2018A298
Locatie: Sint-Gillis-Waas, afdeling 1, sectie D, percelen 635G, 640C, 641C (deel) en 644A (deel)

Ter hoogte van de Sint-Niklaasstraat te Sint-Gillis-Waas zal De Paep bvba
een infrastructuur voor glastuinbouw oprichten. Ten gevolge hiervan
werd een bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis van dat onderzoek
werd aanbevolen om een verder onderzoek uit te voeren in een zone van
17362,69 m². Dat verder onderzoek bestond eerst uit een verkennend
archeologisch booronderzoek en daarna een proefsleuvenonderzoek.
Bij het verkennend archeologisch booronderzoek werden 104 boringen
uitgevoerd met een edelmanboor van 12 cm diameter. De boringen waren
geplaatst in een verspringend driehoeksgrid van 10 x12 m. Alle opgeboorde
sedimenten werden op het terrein ingezameld en nadien uitgezeefd met
een zeef met maximale maaswijdte van 2 mm. In de loop van dit onderzoek
werden nergens duidelijke aanwijzingen gevonden voor de mogelijke
aanwezigheid van steentijd-artefactensites. Gezien het gebrek hieraan is
er geen noodzaak om een verder onderzoek naar prehistorische resten uit
te voeren.
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Kaart 16. Herwerking van de bodemkaart naar bodemserie op basis van de
boorresultaten.

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op maandag 5 en dinsdag 6
maart 2018. Bij dit onderzoek werden veertien sleuven met een breedte
van 2,5 m aangelegd waardoor in totaal 3093,69 m² of 17,82% van het
projectgebied onderzocht werd. In het zuidelijke deel van het projectgebied
werden enkele sporen aangetroffen. Het betrof hier twee greppels en
enkele vierkante paalkuilen. Aangezien die sporen dezelfde kleur als de Ap
horizont hadden, evenals een zeer scherpe aflijning, werden ze geklasseerd
als recent.
Op basis van de prospectie met ingreep in de bodem kan gesteld worden
dat er geen archeologisch erfgoed aanwezig is binnen het projectgebied.
In het kader van de geplande werkzaamheden dienen geen bijkomende
maatregelen genomen te worden.

B.12. SINT-NIKLAAS – HEIDEBAAN-NOORD

Prospectie met ingreep in de bodem: 19 – 25 september 2018
Dossiernummer: 2018I34
Locatie: Sint-Niklaas, afdeling 6, sectie B, percelen 1008, 1009, 1043, 1044, 1045, 1046 en 1383B

Ter hoogte van de Heidebaan te Sint-Niklaas zal Interwaas de huidige
kmo-zone uitbreiden. Ten gevolge hiervan werd een bureauonderzoek
uitgevoerd. Hierbij werd vastgesteld dat er een mogelijke aanwezigheid
was van archeologisch erfgoed. Omwille hiervan werd een prospectie
met ingreep in de bodem opgelegd. Wegens juridische redenen kon dit
onderzoek niet meteen uitgevoerd worden.
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Het uitgestelde onderzoek werd uitgevoerd van 19 tot en met 25 september
2018. Hierbij werd 13,65% van het projectgebied onderzocht door middel
van proefsleuven en proefputten. De enige archeologisch relevante sporen
die aanwezig waren, waren greppels/grachten die naar analogie met
omliggende sites gedateerd kunnen worden vanaf de late middeleeuwen.
De uiterst goede bodembewaring toont aan dat er in deze periode enkel
sprake was van een extensief landgebruik. Vanaf de 15de eeuw begon
men in het Waasland met het aanleggen van bolle akkers, zo ook binnen
het huidige projectgebied. Omwille van de aanleg van deze bolle akkers
vertoonden de percelen een ‘klassieke’ variabele bodembewaring met een
zeer goede bodembewaring in het centrale deel van het perceel en een
slechte bodembewaring aan de randen.

Tijdens het onderzoek werden in totaal 327 archeologisch relevante sporen
aangetroffen. Die kunnen ruim ingedeeld worden in kuilen, greppels en
een waterput, waarbij het leeuwendeel gevormd wordt door de kuilen.
Binnen de palenclusters konden voorlopig slechts twee vierpostenspiekers
herkend worden. Op basis van de artefacten kunnen beide structuren
voorlopig ruim in de Romeinse tijd gedateerd worden. De overige sporen
kunnen voorlopig slechts gedateerd worden in de metaaltijden en/of
Romeinse tijd en de middeleeuwen. Nader onderzoek van de aangetroffen
artefacten kan vermoedelijk zorgen voor een duidelijker onderscheid qua
datering en kan er mogelijk voor zorgen dat verdere structuren herkend
worden.
Binnen het projectgebied werd een waterput aangetroffen. Die kan
voorlopig gedateerd worden in de Romeinse tijd. Verder onderzoek van
het aangetroffen hout zal de datering kunnen verfijnen. Op basis van
pollenstalen en macroresten die ingezameld werden tijdens het onderzoek
van de waterput zal een beeld gevormd worden van het landschap ten tijde
van het gebruik hiervan.

Fig. 9. Luchtfoto van perceel 1008.

Gezien de goede bodembewaring kan gesteld worden dat het ontbreken
van verdere archeologische sporen wijst op een historische realiteit.
Het projectgebied lijkt dan ook enkel in gebruik te zijn geweest als
landbouwgebied vanaf de late middeleeuwen tot nu. Aangezien verder
archeologisch onderzoek geen relevante kenniswinst zou opleveren,
wordt dit niet aangeraden. Het projectgebied kan vrijgegeven worden voor
de werkzaamheden.

B.13. SINT-NIKLAAS – HEIMOLENSTRAAT 114
Opgraving: 23 mei – 2 juli 2018
Dossiernummer: 2018E218
Locatie: Sint-Niklaas, afdeling 4, sectie D, perceel 2074N

Ter hoogte van de Heimolenstraat 114 zal Berfi nv een verkaveling inrichten.
Ten gevolge hiervan werd een vlakdekkend onderzoek uitgevoerd op een
deel van het projectgebied. Dat onderzoek werd van 23 mei tot 28 juni
2018 uitgevoerd door de cel Onderzoek van Erfpunt.
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Kaart 17. Allesporenkaart Sint-Niklaas - Heimolenstraat 114.

Aangezien het voorziene archeologische onderzoek geheel werd
afgerond, kan het projectgebied vrijgegeven worden voor de geplande
werkzaamheden. Tevens kan het projectgebied toegevoegd worden aan de
gebieden waar geen archeologie verwacht moet worden (GGA).
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B.14. SINT-NIKLAAS – VLYMINCKSHOEK

B.15. WAASMUNSTER – KORTE HEESDONKSTRAAT

Prospectie met ingreep in de bodem: 8 oktober 2018
Dossiernummer: 2018J50
Locatie: Sint-Niklaas, afdeling 1, sectie A, perceel 1209A

Verkennend archeologisch booronderzoek: 26 februari 2018
Dossiernummer: 2018B256
Prospectie met ingreep in de bodem: 19 maart 2018
Dossiernummer: 2018C124
Locatie: Waasmunster, afdeling 1, sectie A, percelen 1853A en 1858A (deels)

In het kader van de aanpassing en uitbreiding van het bestaande
containerpark aan de Vlyminckshoek te Sint-Niklaas voerde Erfpunt
een bureauonderzoek uit voor MIWA. Op basis hiervan werd een verder
onderzoek opgelegd op de toenmalige percelen 915B en 916G. Die
percelen zijn ondertussen samengevoegd tot perceel 1209A. Omwille van
juridische redenen, kon dit onderzoek niet voorafgaand aan het bekomen
van de omgevingsvergunning uitgevoerd worden.
Het uitgestelde proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 8 oktober
2018. Tijdens het onderzoek werd in totaal 15,25% van het projectgebied
onderzocht door middel van proefsleuven. Op geen van beide percelen
werden hierbij archeologisch relevante sporen aangetroffen.

Naar aanleiding van een verkaveling ter hoogte van de Korte Heesdonkstraat
te Waasmunster werd een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
uitgevoerd door de cel Onderzoek van Erfpunt. Op basis hiervan werd
beslist om een voorafgaand verkennend archeologisch booronderzoek en
archeologische prospectie met ingreep in de bodem uit te laten voeren.
Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek werd vastgesteld
dat de bodem opgebouwd was uit een dikke antropogene humus A horizont
(± 65 cm) die onmiddellijk boven de C horizont rustte. In enkele boringen
werden indicaties aangetroffen voor de aanwezigheid van archeologische
sporen.
Het uitzeven van het opgeboorde sediment leverde geen archeologisch
relevante vondsten op. Gezien er sprake is van een totaal gebrek aan
aanwijzingen voor de aanwezigheid van steentijd-artefactensites lijkt er
sprake te zijn van een historische realiteit.

De prospectie met ingreep in de bodem werd uitgevoerd door de cel
Onderzoek van Erfpunt op maandag 19 maart, door archeologen Thierry
Van Neste (veldwerkleider) en Marjolijn De Puydt. Het team werd
vervolledigd door Dirk Boel en Erik Pijl, geschoolde technici van Erfpunt
en Bart Roels, vrijwilliger bij Erfpunt.

Fig. 10. Overzicht van werkputten 3 tot en met 5.

Op basis van de resultaten van het onderzoek kan het huidige projectgebied
toegevoegd worden aan de GGA-kaart. De betrokken percelen kunnen
vrijgegeven worden voor de geplande werkzaamheden.
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Tijdens het archeologisch onderzoek werden er 26 relevante
archeologische sporen aangetroffen. Het betrof hier voornamelijk greppels
en grachten. Daarnaast werden er ook drie kuilen aangetroffen. De meeste
greppels en grachten hadden een donkerbruine vulling en een duidelijke
aflijning. De greppels en grachten hadden verschillende oriëntaties en
er waren verschillende oversnijdingen. Omwille van de gelijkaardige en
donkere vulling was het echter niet mogelijk om de precieze aard van
de oversnijdingen vast te stellen. Enkele greppels en grachten konden
gedateerd worden in de late middeleeuwen aan de hand van aangetroffen
aardewerk, waaronder hoogversierd aardewerk en een drinktuit in grijs
aardewerk.
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Op de locatie van het voormalige complex Uyttenhove te Zeveneken
(Lochristi) zal het gemeentebestuur van Lochristi een nieuw complex
oprichten met sporthal en ruimte voor culturele evenementen. Ten gevolge
hiervan werd in 2016 een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
uitgevoerd door Erfpunt. Op basis van dat onderzoek werd beslist om een
archeologische prospectie met ingreep in de bodem uit te laten voeren.
Het uitgestelde onderzoek werd op 27 maart 2018 uitgevoerd door de cel
Onderzoek van Erfpunt en stond onder leiding van archeologen Thierry Van
Neste (veldwerkleider) en Marjolijn De Puydt. Het team werd vervolledigd
door Dirk Boel en Erik Pijl, geschoolde veldtechnici van Erfpunt.
Hoewel vrijwel het gehele projectgebied gekenmerkt werd door een
matig natte zandbodem met verbrokkelde humus B horizont werden
geen archeologisch relevante sporen aangetroffen. De enige resten van
menselijke aanwezigheid konden steeds toegewezen worden aan de
voormalige infrastructuur die sinds 1931 op deze locatie werd opgericht
en aangepast. Gezien de relatief goede bodembewaring kan gesteld
worden dat het gebrek aan archeologisch relevante sporen wijst op een
historische realiteit en aantoont dat er binnen het overige deel van het
huidige projectgebied evenmin archeologische resten aanwezig zullen zijn.

Fig. 11. Tekeningen van de vondsten uit spoor 14: bodem in vroegrood
aardewerk (boven) en ‘drinktuit’ (onder). (Tekening: Erik Pijl, Erfpunt).

Tijdens het onderzoek bleek de oorspronkelijke bodemopbouw volledig
verstoord te zijn. Hierdoor is enkel de onderkant van de aangetroffen
sporen bewaard gebleven. Eventueel oorspronkelijk aanwezige, ondiepere
sporen zijn opgenomen in de Ap horizont en als dusdanig niet meer
herkenbaar.

Gezien de slechte bewaring van de aanwezige archeologische sporen en
het ontbreken van duidelijke aanwijzingen van een archeologische site
kan gesteld worden dat een vlakdekkende opgraving uitermate weinig
tot geen reële kenniswinst zal opleveren. Het projectgebied kan dan ook
vrijgegeven worden voor de geplande ontwikkeling.

B.16. ZEVENEKEN – UYTTENHOVE

Prospectie met ingreep in de bodem: 27 maart 2018
Dossiernummer: 2018C236
Locatie: Lochristi, afdeling 3, sectie A, percelen 1362H, 1362K, 1362M, 1362N, 1362P, 1362R en
1362S
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Fig. 12. Foto van putwandprofiel 1.

Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek kan het
projectgebied vrijgegeven worden voor de werkzaamheden. Daarnaast
kan het huidige projectgebied toegevoegd worden aan de gebieden waar
geen archeologie te verwachten valt.
131

3.3. TEAM COLLECTIEBEHEER
3.3.1. STUDIEDAG CALAMITEITEN
Vanuit de denktank, in 2017 georganiseerd voor alle Wase erfgoedactoren,
pikten Erfpunt en de Erfgoedcel Waasland het signaal op van een nood
aan vorming inzake collectiebeheer. In samenwerking met Provincie
Oost-Vlaanderen (meer bepaald de erfgoedconsulenten archeologie en
collectiebeheer) werd op 11 juni 2018 een studiedag georganiseerd rond
calamiteiten met aandacht voor de verschillende soorten calamiteiten, de
opmaak van een calamiteitenplan en enkele goede cases.

3.3.2. PUBLIEKSPROJECT ‘GEGROET, MARIUS EN STELLA’ –
LAUREAAT EYCH18 - PROJECTSUBSIDIES
2018 was het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (EYCH18). Een
jaar lang werd de diversiteit en rijkdom van alle soorten erfgoed in
Europa gevierd. Erfgoed speelt een belangrijke rol in de levenskwaliteit
van de Europese burgers en het draagt bij tot de ontwikkeling van een
gevarieerde, gemeenschappelijke Europese identiteit. Het doel van de
Europese Gemeenschap om dit themajaar te organiseren is om mensen
in Europa bewuster te maken van hun geschiedenis(sen) en de waarden
en het gevoel van identiteiten in Europa te bevragen, te verrijken en te
versterken.
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Vlaanderen sloot zich aan bij het Europees initiatief. Tot 31 januari konden
instellingen of organisaties een subsidie aanvragen voor een erfgoedproject
dat in 2018 (en deels 2019) op educatie en participatie zou focussen. Een
veertigtal organisaties gingen in op de oproep. Uiteindelijk ontvingen 20
projecten een subsidie, waaronder het project ‘Gegroet, Marius en Stella’.
In ‘Gegroet, Marius en Stella’ wordt het verhaal van het dagdagelijkse
leven aan de rand van het Romeinse Rijk gebracht via drie trajecten: een
Facebooksaga, een rondreizende pop-up-expo en een participatieproject.

Uit de onroerenderfgoeddepots van Erfpunt en het Archeologisch
centrum Velzeke werden verschillende archeologische objecten uit de
Romeinse periode geselecteerd. Die voorwerpen vormden de basis voor
een fictief verhaal van twee Romeinse families: de familie van Marius van
de vicus Pontrave en de familie van Stella van Velzeke. In 20 episoden
wordt het wel en wee van die twee families verteld en krijgen de drie
eeuwen Romeinse geschiedenis van onze regio een persoonijke toets.
Nevenverhaallijnen brengen terzelfdertijd het verhaal van de archeologica
en het relaas van de archeologische opgravingen die als bouwstenen van
de saga fungeren. Illustratrice Emilie Lauwers zorgde voor de illustraties.
Eind september ging de saga online via Facebook met als doel rond deze
familie een erfgoedgemeenschap te verzamelen. De respons op de saga
was verrassend: hartverwarmende reacties op tragedies, enthousiasme bij
de toelichting over opgravingen en vondsten. Via de saga boeken scholen
uit heel Vlaanderen rondleidingen voor de pop-up-expo en bijhorende
educatieve pakketten.
De rondreizende expositie ‘Gegroet, Marius en Stella’ belicht aan de hand
van archeologische vondsten de vele facetten van het dagelijkse leven aan
de rand van het Romeinse imperium, zoals wonen, de lokale economie,
de globalisering van weleer, geloofsbeleving, de dood en zelfs nieuwe
inwijkelingen en vluchtelingen. De expositie gunt niet alleen een blik in het
verleden, maar slaat ook een brug met het heden. Hoe verhouden Rome
en Europa zich tot elkaar? Waar liggen hun wortels? Welke dynamische
ontwikkeling ontketenen ze en met welke uitdagingen werden/worden
ze geconfronteerd? Zijn er gelijkenissen of juiste grote verschillen in hun
geschiedenis of organisatiestructuur te vinden? Begin december werd de
expo voor het eerst geopend in het kasteel Blauwendael van de gemeente
Waasmunster. De eerste locatie resulteerde reeds in een fijn contact
met een re-enactor die spontaan aanbood om mee te participeren in het
educatieve luik van de expo.
Erfpunt voorziet ook twee nieuwe educatieve pakketten voor derde graad
lager onderwijs en eerste graad secundair onderwijs.

Met ‘Aan de slag’ gaan de leerlingen als echte archeologen aan het werk.
Door het onderzoeken van munten en andere archeologische voorwerpen
en het remonteren van scherven ontdekken ze gaandeweg de functie van
een mysterieuze kuil.
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Het participatieproject Puls ontleent zijn naam aan een eenvoudig Romeins
gerecht dat voor het overgrote deel van de Romeinse bevolking dagelijkse
kost was. Puls was levensnoodzakelijk. Zonder graan heerste er honger en
onrust en was de samenleving in gevaar. Het staat symbool voor gerechten
die mensen verbinden.

De tweede workshop ‘Rome versus Europa’ is een interactief spel, waarbij
de klas in twee kampen wordt ingedeeld: Rome en Europa. Elk kamp wordt
aan de hand van vragen getoetst op de kennis van zijn tegenstander. Wie
het best scoort, smokkelt uiteindelijk de meeste medestanders in het
vijandig kamp en wint het duel. Het doel van deze workshop is om op een
originele manier de kennis over het Antieke Rome en de Europese Unie
aan te scherpen.
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Voor dit project werkte Erfpunt samen met de Foodarcheoloog, Jeroen
Van Vaerenbergh, en het Vrouwencentrum te Sint-Niklaas. 13 families
met 11 verschillende nationaliteiten (Roemenië, Kosovo, Syrië, Duitsland,
Italië, Spanje, Marokko, Israël, Turkije, Verenigd Koninkrijk en België)
en wortels binnen de ruime grenzen van het Romeinse Rijk gingen
op onze uitnodiging in om een typisch familierecept te delen. Tijdens
verschillende ontmoetingsmomenten namen alle deelnemers plaats rond
dezelfde tafel, ze praatten met elkaar en deelden verhalen over leven en
voedsel. Elk authentiek recept werd door de maker/maakster van het
gerecht zelf uitgeschreven, in zijn of haar eigen stijl, met zijn of haar eigen
maten en gewichten. De aanwezige smaakcombinaties en ingrediënten
werden gekoppeld aan etensresten, gevonden in een waterput in een
vergeten Romeinse handelsplaats in het Waasland, op de grens van de
‘geciviliseerde’ wereld. Aan de hand van een interview werd het gerecht in
een persoonlijke, maar tegelijk ook culturele context geplaatst. Dit intense
werk resulteerde in de gelijknamige kookbundel Puls. Op de locaties van
de pop-up-expo wordt in samenwerking met de Foodarcheoloog en een
van de families ook een degustatielezing georganiseerd.
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3.3.3. ERFGOEDEDUCATIE
A.1. ROMEINSE THEMAWEEK VOOR SCHOLENGEMEENSCHAP
WAASMUNSTER
Samen met de gemeente Waasmunster organiseerde Erfpunt voor de vierde
maal een themaweek rond het Romeinse verleden van de gemeente voor
de leerlingen van de derde graad. Legioensoldaat Quintus (Bernard Van
Daele) gaf de leerlingen een boeiend relaas over het leven in het Romeinse
leger en zijn soldaten. Later in de week werden in het kasteel Blauwendael
archeologieateliers georganiseerd waar Romeins vondstenmateriaal
bijzondere aandacht kreeg.

A.2. PARTNERSHIP IN STEM

Als partner in het SteM of Stedelijk Museum van Sint-Niklaas ontwikkelde
Erfpunt doorheen de jaren een rijk aanbod aan verschillende thematische
workshops en rondleidingen voor het onderwijs: archeologieateliers,
paleo-ateliers, kledijatelier, rondleidingen rond mythen en sagen …
Afgelopen jaar namen 60 klassen deel aan een van die workshops/
rondleidingen.
In 2018 werd voor de laatste maal ‘Maand van de archeologie’ georganiseerd
met als thema ‘muziek’. Tijdens de familiezondag Troubadour konden
verschillende middeleeuwse muziekinstrumenten worden gemaakt.
In samenwerking met het SASk vond het muziekevent ‘A winters tale’
plaats in de archeologische verhaallijn van het SteM. Ook de traditionele
Halloween op een van de museumsites mocht niet ontbreken met als
thema ‘kriebelende beestjes’.

3.4. TEAM CONSERVATIE
3.4.1. OPDRACHTEN IN 2018
Het afgelopen jaar werden voornamelijk archeologische metalen
behandeld.

A.1. EVALUATIE ARCHEOLOGISCHE METALEN

Essentieel bij de start van het behandelen van archeologische metalen is
het verkennend onderzoek, waarbij vooral de conditie van het voorwerp
en de samenstelling van de corrosielaag alle aandacht krijgen. Bij
ijzeren voorwerpen die doorgaans in een cocon van omgevingsmateriaal
verborgen zitten en quasi onherkenbaar zijn, wordt tevens overgegaan
tot het röntgenen. Op basis van die röntgenopnamen kan vervolgens een
identificatie en een evaluatie van de bewuste archeologica gebeuren.

In 2018 brachten Groep Monument en Provincie Antwerpen onherkenbare
archeologische metalen ter evaluatie binnen. Alle voorwerpen werden
in het Radiologisch Centrum van het Waasland geröntgend, vaak met
verrassende resultaten.
Voor de Groep Monument werden diverse corrosieklompen uit
inhumatiegraven van het merovingisch grafveld Temse-Klein Broek
doorgelicht. Voor Provincie Antwerpen betreft het een selectie klompen
uit een vroegere opgraving te Vorselaar.

A.2. HET ONTZOUTEN VAN IJZEREN ARCHAEOLOGICA

Het ontzouten van archeologisch ijzer (mits het nog gereduceerd metaal
bevat) is essentieel om de verdere aftakeling tegen te gaan. Er zijn twee
methodes om een ontzouting uit te voeren.

Methode één is het object ontzouten met gedemineraliseerd water tot de
zilvernitraattest negatief is. Hier kunnen objecten die een lichte aantasting
van post-opgravingscorrosie hebben mee behandeld worden. Het voordeel
is dat de termijn van ontzouting veel korter is dan bij methode twee.
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Via methode twee worden de objecten behandeld die een zware aantasting
van post-opgravingscorrosie hebben en volledig uit elkaar dreigen te
vallen.
Ze worden in een bad gelegd op temperatuur, met een aantal
chemicaliën(natriumsulfiet en natriumhydroxide) in lage dosis, en
langdurig behandeld. De toevoeging van de chemicaliën zorgt ervoor dat
de voor het object schadelijke chloriden eruit gehaald worden, waardoor
die stabiel worden.
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In 2018 lagen verschillende ensembles of individuele objecten uit ijzer in
de ontzoutingsbaden. Het opdrachten voor de archeologische dienst van de
stad Mechelen, het onroerenderfgoeddepot van de Provincie Antwerpen
en de intergemeentelijke onroerenderfgoedorganisatie Raakvlak. De
meeste van deze ensembles en objecten zijn in de loop van 2018 uit de
baden gehaald. Verdere behandeling is lopende. Tevens zijn er een aantal
objecten (o.a. uit het onroerenderfgoeddepot van de Provincie Antwerpen)
behandeld met gedemineraliseerd water.

A.3. HET CONSOLIDEREN, VRIJLEGGEN OF TERUG SAMENSTELLEN VAN (NON-)FERRO-EENHEDEN

Het stoppen van het corrosieproces bij non-ferro-eenheden is
minder complex. De voorwerpen worden 24 uur in een bad met een
corrosieremmende vloeistof gelegd. Na het spoelen en het drogen van de
ontzouten ijzeren archaeologica en het drogen van de non-ferro-objecten
kan gestart worden met het mechanisch vrijleggen van het oorspronkelijk
oppervlak van de voorwerpen. Indien gewenst, worden de voorwerpen
vervolgens gerestaureerd. Tot slot worden de archeologica voorzien van
een beschermlaag.

A.5. MASTERSCRIPTIE 2018-2019
Tijdens het academiejaar 2017-2018 werd met de opmaak van de
masterscriptie gestart. Het voorstel om de legering van Romeinse nummi
subferrati1 te onderzoeken werd door de jury met veel enthousiasme
onthaald. Voor dit onderzoek worden zes munten bemonsterd ( twee van
de Romeinse vicus Asse en vier van de Romeinse vicus WaasmunsterPontrave) om een metallografisch-metallurgisch onderzoek uit te voeren
naar de productiemethode en de bestaansreden2 van dit type munten.
Dit om de munten uit een ander onderzoek dat in Oostenrijk is gevoerd te
vergelijken met de munten die in onze gewesten voorkomen (foto 07-08).
De titel van de scriptie luidt als volgt:
Romeinse bronzen nummi subferrati: Noodgeld, offergeld of
valsmunterij.

In 2018 consolideerde het metaalrestauratieatelier archeologische
metalen van diverse sites voor Baac (foto 03-04), archeologische metalen
van Groep Monument uit Gent (foto 05), archeologische metalen van
diverse sites uit het onroerenderfgoeddepot van de Provincie Antwerpen
en metalen archeologica voor de stad Antwerpen (afkomstig van
archeologisch onderzoek van de leien naar aanleiding van de aanleg van
de tram) (foto 06).

A.4. HET MAKEN/HERSTELLEN VAN REPLICA’S + UITWERKEN
EN VERVAARDIGEN STEUNEN IN FUNCTIE VAN MUSEALE
PRESENTATIE

Het afgelopen jaar werden voor het EYCH18 project ‘Gegroet, Marius en
Stella’ diverse replica’s vervaardigd voor Erfpunt, waaronder een replica
van diverse kledingaccessoires (fibula’s, armband, munten, godenbeelden
en ring met intaglio)
Foto 1. Merovingisch gordelgarnituur met zilver inlegwerk met geometrische
in elkaar gevlochten patronen.

1 Subferrati zijn munten die een ijzeren kern hebben en met een dun laagje brons belegd zijn
waardoor ze lijken op massief bronzen munten.
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2 Was het nu noodgeld, offergeld, vals geld?
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Foto 2. Merovingisch gordelgarnituur met zilver inlegwerk met centraal een
stilistische voorstelling van twee slangen die in elkaars staart bijten. Een
voorstelling die stamt uit de Germaanse mythologie.

Foto 3. Pelgrimsinsigne (13de-14de eeuw) in samengedrukte toestand voor
de behandeling.
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Foto 4. Dezelfde pelgrimsinsigne na de behandeling.

Foto 5. Pelgrimsinsigne (13de-14de eeuw), na de behandeling, die Moeder
Maria met kind voorstelt.
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Foto 6. Alchemistenpenning met magische symbolen die naar de hemellichamen
verwijzen.

Foto 8. Zicht op een onderzoeksmicroscoop die gebruikt wordt voor het
metallurgisch onderzoek voor de masterscriptie.

Foto 7. Romeinse subferrati uit de collectie Moens (nu Van Peteghem). De
zwarte delen zijn de plaatsen waar de bronzen coatinglaag verdwenen is en de
gecorrodeerde ijzeren kern doorkomt.
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