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2019 IN
CIJFERS

ARCHEOLOGIE

41

TEAM ONDERZOEK

De archeologen van het team Onderzoek verzorgen voor zowel de overheid
als private ruimtelijke ontwikkelaars en
particulieren het archeologisch traject
bij hun projecten, van het opmaken van
een archeologienota tot vlakdekkende
opgravingen.

86

uitgevoerde
archeologieonderzoeken

199

Vier teams actief binnen het
Wase onroerend erfgoed
Als erkende onroerenderfgoedorganisatie
heeft Erfpunt de taak om een integrale en
geïntegreerde werking uit te bouwen rond elk
vakdomein van onroerend erfgoed. Dit jaar
klokten onze medewerkers af op 15.200 uren
enthousiaste inzet op vlak van archeologie,
bouwkunde en landschappen.

SYNTHESEONDERZOEK

69

dagen op het terrein

gebouwplattegronden
maken deel uit van ons
syntheseonderzoek
daarvan bevinden
zich in Vlaanderen,
in het Waasland

structuren
gedetecteerd

individuele sporen
geregistreerd

534

500

stalen
geregistreerd

vondstnummers
toegekend

Afgelopen jaar gingen ze verder met de
actualisatie van de inventaris onroerend erfgoed, waarvoor ze 356 panden
noteerden in de stad Sint-Niklaas.
Wil jij je ook aansluiten bij de
erfgoedgemeenschap als vrijwilliger?
Neem dan contact met ons op via
admin@erfpunt.be
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reguliere workshops
aan scholen

leerlingen uit zes klassen namen
deel aan workshops tijdens de
Romeinse week in Waasmunster

45

TEAM BEHEER

De erfgoedconsulenten van het team
Beheer bieden de Wase gemeenten en
erfgoedprofessionals advies en ondersteuning bij het uitwerken en uitvoeren
van een hedendaags beleid rond onroerend erfgoed en ruimtelijke ordening.
Wase burgers kunnen bij hen terecht
voor vragen omtrent premies, subsidies,
renovatiewerken vastgestelde panden…

52 174

6

leerlingen testen onze
nieuwe erfgoedwandeling
en atelier in Belsele uit

ACTUALISATIE & INVENTARIS

356

300

4

panden genoteerd tijdens de
actualisatie van de inventaris
bouwkundig erfgoed

panden met potentiële
erfgoedwaarde

slechts

10

bijkomende zullen
worden gedaan

items bleken
gesloopt

jobstudenten doorkruisten
daarvoor Sint-Niklaas

workshops
aan scholen

97

70

EDUCATIEVE WERKING

107

28

37

CENOTAAF 2.0/FUNERAIR ERFGOED

Vereist jouw project een archeologisch
traject? Neem dan gerust contact op via
onderzoek@erfpunt.be

67

Het conservatieatelier conserveert
kwetsbare archeologische vondsten
uit metaal, prehistorisch aardewerk en
organisch materiaal voor zowel diverse
musea en archeologische depots in
Vlaanderen als particulieren.

radiokoolstofdateringen
zijn al gebeurd

REGISTRATIE (SNEUZ2009)

1128
48

TEAM CONSERVATIE

opdrachten
werkte het
conservatielabo af

GEGROET, MARIUS & STELLA/PULS

leerlingen namen deel
aan de workshops

kunstwerken gemaakt
door leerlingen

5

590

leerlingen (ongeveer)
namen deel
aan workshops

PULS-degustatielezingen
gaf de Foodarcheoloog

COLLECTIEBEHEER

64

terra sigillata stempels en versieringen
werden geïdentificeerd
(op scherven van aardewerk)

272

crematiecontexten in onderzoek in
het internationale Crumbelproject

76

skeletten van op de
Baudelo-site werden
opnieuw en beter verpakt

550

uur gepresteerd
door vrijwilligers

ADVIES

25

concrete en
afgewerkte
adviezen

TEAM COLLECTIEBEHEER

Het team Collectiebeheer staat in voor
het optimaal bewaren van opgegraven
archeologische ensembles (vondstenmateriaal en archief) uit het Waasland
in ons erkend onroerenderfgoeddepot.
De opgeborgen archeologische verhalen en voorwerpen krijgen een nieuw
leven in workshops en tentoonstellingen. In het SteM zijn 400 stukken uit
ons depot te bewonderen. Ook staan
onze depotdeuren wagenwijd open
voor onderzoekers die zich willen
verdiepen in het Wase archeologisch
verleden.
Heb je een vraag rond onze erfgoededucatie? Mail deze naar
admin@erfpunt.be
Wil je jouw archeologische collectie
toevertrouwen aan ons depot?
Of ben je op zoek naar specifiek
vondstenmateriaal voor jouw
onderzoek? Neem contact op via
collectiebeheer@erfpunt.be
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INLEIDING
Met het jaarverslag van 2019 breken we met een jarenlange traditie om jaarlijks een ellenlange oplijsting te maken van al onze
acties in het onroerenderfgoedwerkveld, en dat aan de hand van
onze strategische en operationele doelstellingen. Duizenden
woorden, dat wel, maar de Wase erfgoedverhalen en de beleving
rond het Wase erfgoed bleven op die manier achterwege. Dat
moest anders. Eind 2019, bij de opmaak van de werkplanning voor
het jaarverslag, stelden we ons daarom de volgende vragen: wat
dient er centraal te staan in ons jaarverslag? En voor wie schrijven
we een jaarverslag?
Voor wie willen we dit verslag schrijven? Voor u natuurlijk als
politiek beleidsmaker of ambtenaar die elk jaar samen met onze
organisatie werk maakt van een lokaal erfgoedbeleid. Ook voor u,
Wase burger, die de parels binnen het Wase archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed aan het ontdekken is of reeds
als enthousiast lid participeert binnen de Wase erfgoedgemeenschap. En niet te vergeten voor u, erfgoedprofessional, die actief
is in het Waasland en wel eens wilt weten wat Erfpunt voor u kan
betekenen.
Wat dient er in ons jaarverslag centraal te staan? Daar bestaat
geen twijfel over: het Wase onroerend erfgoed en de beleving
errond. Doorheen het jaar maakten we via diverse kanalen –
overlegmomenten, publieksinitiatieven, nieuwsbrieven, sociale
media … – reeds vele erfgoedverhalen of acties bekend. Voor het
jaarverslag selecteerden we enkele parels uit al die initiatieven.
Archeologische onderzoeksprojecten met een bijzonder verhaal,
collectiebeheer met een hart voor onderzoek, lange wandelingen
voor inventarisatie, fantasievolle ideeën voor het hertekenen van
Wase begraafplaatsen … Kortom, dit jaar kunt u in het jaarverslag
het Wase erfgoed bijna letterlijk voelen en proeven.
Goesting in meer? Dat kan, sluit u bij onze Wase erfgoedgemeenschap aan. Met uw ideeën en helpende handen bouwen we samen
aan een duurzame en open samenleving! Want erfgoed is van en
voor iedereen!
Johan Smet, voorzitter Erfpunt
Inge Baetens, directeur Erfpunt
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ARCHEOLOGIE
De nabijheid van de Waaslandhaven zorgt binnen onze regio al
decennialang voor een sterke dynamiek rond wonen, werken en
mobiliteit. Die ontwikkelingsprojecten geven aanleiding tot het
onderzoek van vele archeologische sites. Dankzij deze talrijke en
unieke onderzoeksprojecten bouwde ons team Onderzoek een
veelzijdige expertise op, met kundigheid en innovatie als speerpunten. Hierdoor worden onze archeologietrajecten van a tot z
efficiënt uitgevoerd in het Waasland, maar ook daarbuiten. Van
de 41 uitgevoerde onderzoeksprojecten dit jaar krijgen vijf onderzochte archeologische sites hier een forum.
Met zorg krijgen oude en nieuwe Wase archeologische archieven
van terreinonderzoeken een plaats in het onroerenderfgoeddepot
Waasland. Deze dozen gevuld met scherven, leder, hout, steen of
metaal blijven daar niet onaangeroerd. Het team Collectiebeheer
werd in 2019 verder versterkt. Onze nieuwe collega-collectieregistrator startte met het afstoffen van onafgewerkte dossiers en
zette haar tanden dit jaar in het megagroot project Europark-zuid.
De komende jaren zal haar werk resulteren in onderzoeksvoer
voor vele archeologische vorsers in Vlaanderen. Onze eigenste
collectiebeheerder behaalde dit jaar ook zijn master in de conservatie met een excellente studie naar de kern van de Romeinse
nummi subferratie. Het team Collectiebeheer verleende zijn medewerking aan de projecten ‘Crumbel’ en ‘flepostore’. Tevens verwelkomden onze collega’s de enthousiaste gepensioneerde legerofficier en archeologiestudent Marcel Danau, die de aanwezige
gestempelde terra-sigillata-scherven bestudeerde.
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Nieuw woonerf met
pedigree: ijzertijd in de
schaduw van de
Sint-Pietersbandenkerk
Waar: Hamme, hoek Marktplein-Peperstraat
Uitvoering: 2019

In de zomer van 2019 groeven onze archeologen op in Hamme, op de hoek van
het Marktplein en de Peperstraat. De sociale huisvestingsmaatschappij De Zonnige
Woonst bouwt er meergezinswoningen met
een bijhorende ondergrondse parking. Gezien de ligging van het toekomstige woonerf
in de historische dorpskern van Hamme was
de kans op archeologische sporen zeer reëel. Een plattegrond van een woonhuis uit de
vroege ijzertijd (ca. 800-500 v.Chr.) overtrof
echter alle verwachtingen. Het was dan ook
echt ongewoon om pal in het centrum van
een middeleeuwse dorpskom, waar al zovele eeuwen intensief is gewoond, gebouwd en
gegraven, nog zo’n oude sporen aan te treffen.

Nabij het gebouw werd ook een gracht aangetroffen, wellicht uit dezelfde periode als
het huis. Andere zaken die onlosmakelijk tot
een woonerf uit die tijd behoorden, zoals een
waterput of graanschuurtjes, vonden de archeologen helaas niet terug. Wellicht bevinden die zich onder de naburige woningen.
Het toekomstige woonerf gaf wel nog andere
archeologische sporen prijs. Een laatmiddeleeuwse gracht die in de 15de en 16de eeuw
door de plaatselijke bewoners werd gebruikt
als afvalstort. Dat leverde een massa scherven op van kookpotten, schotels, pispotten …
maar ook bijvoorbeeld de botten van vleesmaaltijden. Al dat materiaal wordt de komende maanden onderzocht en uiteindelijk
in een rapport gegoten.

Bewijzen van boter- of
kaasproductie op de
Wase Cuesta?

In samenspraak met de opdrachtgever, de
gemeente Hamme en de IOED binnen de
Regionale Landschappen Schelde-Durme
werd de pers op 2 augustus op de opgraving
uitgenodigd om de resultaten uit eerste hand
te vernemen. De gemeente toonde zich erg
enthousiast over de resultaten, en wil de
vondsten een definitieve bestemming geven
in het archeologisch museum Van BogaertWauters.

Deze Romeinse site bevond zich binnen de
civitas Menapiorum, een onderverdeling van
de provincie Gallia Belgica. In de midden-Romeinse tijd kende deze regio een grote bevolkingstoename, met een piek tussen circa
50 en 175 na Chr. Tot vandaag zijn archeologen er nog niet uit of het hier gaat om een
natuurlijke bevolkingsaangroei of om een
Romeinse relocatiepolitiek, waarbij goedschiks of kwaadschiks bevolkingsgroepen
van elders naar het Menapisch grondgebied
werden overgebracht. Wat wel een feit is, is
dat verschillende nieuwe erven werden opgericht op plaatsen die daarvoor niet in gebruik waren, zoals hier.

Waar: Vrasene (Beveren) - Smisstraat
Uitvoering: opgraving in 2017 - rapportering
in 2019

Afgelopen jaar kon met de studie van het
archeologisch vondstenmateriaal, een grondige analyse van de aangetroffen gebouwtypes en natuurwetenschappelijk onderzoek
de laatste hand worden gelegd aan het onderzoeksrapport van de site Vrasene-Smisstraat.

De drie erven die werden aangetroffen, konden op basis van de vondsten, 14C-dateringen
en gebouwplattegronden worden gedateerd.
Twee van de drie erven lijken elkaar in de
tijd op te volgen. De oudste hoeve is te dateren in de 1ste eeuw. De andere hoeve wordt
gesitueerd aan het einde van de 2de eeuw en
de 3de eeuw. De datering van het derde erf
blijft onzeker. Vermoedelijk is dit gebouw te
dateren in de 2de eeuw of misschien de 3de
eeuw.
Naast de gebouwen werd nog een waterput
uit de 2de eeuw gevonden. Op basis van de
pollen, zaden en vruchten die in de waterput
aanwezig waren, was het mogelijk om de nabije en ruime omgeving te reconstrueren. Zo
waren er aanwijzingen voor een uitgestrekt
moerasbos dat waarschijnlijk ter hoogte
van de huidige polders gesitueerd kan worden. Op de hogere delen van het landschap
10 | ERFPUNT / JAARVERSLAG 2019

was het bos ontgonnen om plaats te maken
voor bouw- en grasland. Aan de bosranden
konden noten en fruit, zoals hazelnoten,
sleepruimen en bramen of frambozen, gevonden worden. Binnen de nederzettingen
werden granen, vlas en waarschijnlijk rapen
verbouwd. Het grasland rond de site werd
gebruikt als weidegrond. In de ruimere omgeving was ook heidegebied aanwezig. Dat
was mogelijk ontstaan door overbeweiding.
Op basis hiervan kan ook gesteld worden dat
veeteelt waarschijnlijk een belangrijk onderdeel van het erf vormde.
De site leverde tal van bijzondere vondsten
op. Zo is er de grotendeels bewaarde dolium,
een grote voorraadpot uit aardewerk, die bij
de aanleg van een werkput werd aangetroffen. De residu-analyse van de dolium leverde
niet de verwachte componenten van zoetwater- of mariene producten van de befaamde
Romeinse vissaus op, maar toonde aan dat
dit recipiënt werd gebruikt om zuivel in op
te slaan. Dat is nieuw, want historische bronnen, graffiti op en vondsten uit andere dolia
wezen er steeds op dat ze werden gebruikt
om droge voedingswaren (bv. graan of fruit)
of vloeistoffen zoals wijn, olie of vissaus in
op te slaan. De aanwezigheid van zuivelproducten werd nog nooit eerder geattesteerd.
De opening van de dolium was afgedekt door
een volledige maalsteen. Die maalsteen was
het onderste deel van een met de hand aangedreven maalsteenkoppel en wordt ook wel
de meta (of ligger) genoemd. De bediening
van dit toestel gebeurde door één persoon
die de molen met behulp van een handvat,
dat in of aan de catillus (bovenste deel) werd
bevestigd, volledig of ‘semi-volledig’ rond
zijn as liet draaien. De catillus beschikte
over een centrale doorboring, waarin de as
die in de meta verankerd zat doorstak en
waarlangs ook het graan werd toegevoegd.
De steen was vervaardigd uit vesiculaire basaltlava, en wellicht afkomstig uit de Vulkaneifel-regio in Duitsland, waar zich een groot
productiecentrum van handsteenmolens
bevond.
De aanwezigheid van deze volledige – en
waarschijnlijk nog functionele – maalsteen
levert volgens dr. Sibrecht Reniere (UGent)
een zeer sterke aanwijzing voor een eerder
ritueel karakter van de depositie. MaalsteJAARVERSLAG 2019 / ERFPUNT | 11

nen waren namelijk erg belangrijk in het dagelijkse leven en hadden dan ook een sterke
symbolische waarde. Het malen (‘doden’)
van het graan en het ‘weder opstaan’ in een
andere vorm (bloem) die het menselijk leven
mogelijk maakt, wordt veelal gezien als een
symbool voor vruchtbaarheid en het belang
van een goede oogst, en dus voor een succesvol bestaan.
Behalve de dolium werden nog vele andere
aardewerkfragmenten aangetroffen binnen de site. Opvallend daarbij was de grote
hoeveelheid van het zogenaamde technische aardewerk in de potstal van een van de
woonhuizen. Dat aardewerk wordt algemeen
in verband gebracht met het transport van
zout. Op basis van het natuurwetenschappelijk onderzoek van de waterput weten we dat
veeteelt een belangrijk onderdeel was van
de bestaanseconomie van de nederzetting.
Dat er voldoende melk geproduceerd werd,
lijkt bevestigd te worden door het onderzoek
van de dolium. Hoewel een deel van de melk
ongetwijfeld op korte termijn geconsumeerd

zal zijn geweest, is het weinig waarschijnlijk
dat de hoeveelheid melk die in de dolium
ging, volledig gebruikt kon worden alvorens
slecht te worden. Er zal dan ook gezocht zijn
naar een mogelijkheid om de melk langer te
bewaren. In dat opzicht is de aanwezigheid
van een grote hoeveelheid zoutcontainers
een belangrijke bron van informatie. Een van
de mogelijkheden om melk langer te bewaren is namelijk de productie van kaas. Zout is
hierbij een onmisbaar ingrediënt aangezien
dit van invloed is op de enzymactiviteit en
het de groei van gewenste en ongewenste
bacteriën remt. Het is dan ook cruciaal voor
de houdbaarheid, textuur en smaakontwikkeling van de kaas.
Hoewel op basis van historische bronnen
reeds lang geweten is dat er sprake was van
kaasproductie in de Romeinse tijd (en vroeger), is het voor het eerst dat er duidelijke archeologische aanwijzingen zijn voor de productie van kaas in het Waasland gedurende
de Romeinse tijd.

Met het gat in de boter gevallen …
Een dolium, een grote Romeinse voorraadpot, die op de Romeinse landbouwnederzetting in Vrasene ontdekt werd, blijkt na labonderzoek zuivelproducten bevat te hebben. Dat in de restanten van de hoeve ook opmerkelijk meer scherven
van ‘zoutcontainers’ en wrijfschalen zijn gevonden dan op gelijkaardige sites,
doet sterk vermoeden dat het gezin gespecialiseerd was in zuivelverwerking.
Het landbouwgezin leefde letterlijk tussen zijn vee. De hoeve was niet alleen
voorzien van een stalgedeelte. De ligging, in de nabijheid van groene beekvalleien en het uitgestrekte veengebied van de Schelde, maakte het tot een uitgelezen plek voor runderteelt en schapenhouderij.
Het vee leverde niet alleen vlees, maar was ook een duurzame alternatieve
bron van dierlijke proteïnen, in de vorm van zuivel.
Om de korte houdbaarheidsdatum van melk te omzeilen, ontwikkelden de
vroegste veetelers kaas en boter. Voor de bewaring was zout noodzakelijk. Zout
dat in hanteerbare recipiënten, ‘zoutcontainers’, van de kust naar het binnenland werd geëxporteerd. De multifunctionele wrijfschalen in aardewerk met
een giettuit aan de rand, maakten deel uit van de standaarduitrusting van de
zuivelverwerkende huisnijverheid.
Het Romeinse gezin uit Vrasene had dus alles in huis om een florerend familiebedrijfje in zuivelproducten te worden.
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Eyeopener rond volle
middeleeuwen in het
Waasland
Waar: Beveren-Donkvijverstraat
Uitvoering: opgraving in 2017 - rapportering
in 2019

Verder onderzoek en analyse van de in 2017
aangetroffen sporen en het vondstenmateriaal op de terreinen van het Koninklijk
Atheneum (GO!) te Beveren, leverde bijzondere informatie over de bewoning in het
Waasland tijdens de volle middeleeuwen en
de organisatie van de landindeling.
De opgraving leverde paalsporen van een
gebouw, schervenmateriaal en meerdere greppels op. 14C-dateringen’van enkele
houtskoolstalen uit de vulling van de paalkuilen situeerde het gebouw tussen 890 en
1020, met een mogelijke verfijning: tussen
945 en 995. Studie van het aardewerk dat in
de meeste aangetroffen archeologische sporen zat, lijkt die datering te bevestigen.
Hierdoor kan de site gesitueerd worden in
een periode van bevolkingsgroei in heel
Vlaanderen en Nederland. Sinds het einde van de 2de eeuw was er namelijk sprake
van een daling van het aantal bewoners. In
de vroege middeleeuwen waren grote delen
van zandig Vlaanderen grotendeels verlaten. In het Waasland zijn er slechts een beperkt aantal aanwijzingen voor menselijke aanwezigheid in deze periode. Die zijn
daarenboven alle te situeren in de nabijheid
van de Durme en Schelde. Pas op het einde
van de vroege middeleeuwen begon de bevolking in zandig Vlaanderen weer aan te
groeien en ontstonden opnieuw verspreide
kleine nederzettingen. Kleine boerderijen
rezen als paddenstoelen uit de grond. Dat
ging gepaard met kleinschalige landinname
rondom de hoeve in de vorm van onregelmatige, blokvormige percelen die vaak het bestaande boslandschap insneden. Stilaan gaf
dit aanleiding tot het ontstaan van de oudste
kernen waaruit de huidige Wase dorpen en
steden groeiden. De meeste van die kernen
worden vanaf de 11de/12de eeuw vermeld.
Tot op heden werd er dan ook van uitgegaan
dat de kern van het Waasland grotendeels
14 | ERFPUNT / JAARVERSLAG 2019

verlaten was tot het begin van de volle middeleeuwen en dat de bewoning beperkt bleef
tot de nabijheid van de Durme en Schelde.
De eerder vroege datering van het gebouw
aan de Donkvijverstraat – samen met enkele
andere aanwijzingen – toont echter aan dat
dit beeld niet volledig correct is en dat er
waarschijnlijk al sneller sprake was van verspreide erven in het Wase binnenland.
Rondom de oudste nederzettingen werd het
aanwezige Koningsforeest geleidelijk aan
ingenomen door landbouwland, zonder dat
hierbij evenwel een duidelijke structuur
waargenomen kon worden. Dat veranderde
omstreeks de 15de/16de eeuw, wanneer de
basis voor vrijwel het gehele huidige Wase
landschap gelegd werd door de aanleg van
de typische bolle akkers.
De aangetroffen vondsten bieden beperkte
informatie over de welvaart of status van
de bewoners van de site. Dat is echter een
algemeen probleem bij vrijwel alle archeologische sites. De voornaamste vondsten
betreffen kogelpotten die werden gebruikt
in de keuken om te koken en te stoven. Meer
informatie aangaande het dieet kan hieruit
evenwel niet afgeleid worden. Het aanwezige handgevormde aardewerk werd vermoedelijk vrij lokaal geproduceerd en werd
mogelijk door rondreizende pottenbakkers
verhandeld. Daarnaast is het uiteraard mogelijk dat de bewoners van het erf zelf bij
deze ateliers aardewerk gingen kopen.
Behalve het zogenaamde ‘lokale aardewerk’
werden ook scherven van keramiek uit andere productieplaatsen gevonden. Het gaat
onder andere om aardewerk van Rijnlandse
herkomst en Maaslands witbakkend aardewerk.
De manier waarop het importaardewerk verkregen werd, is niet duidelijk. Het is weinig
waarschijnlijk dat de bewoners van het erf
in Beveren deelnamen aan de internationale
handel. Vermoedelijk werd het importaardewerk verdeeld vanuit de steden, in dit geval
waarschijnlijk Antwerpen en Gent.
Na deze bewoningsfase lijkt deze site opgegeven te zijn. Op de oudste vermelding van
Beveren is het dan nog een goede 100 jaar –
tot 1120 – wachten.

Bijzondere grachten
in sleuven: onderzoek
langs Hof te Voorde
Waar: Sint-Pauwels (Sint-Gillis-Waas)
Uitvoering: juli 2019

Nog in de zomer van 2019 voerden onze archeologen een kort proefsleuvenonderzoek
uit op een terrein net ten noorden van het
historische Hof te Voorde. Dit Hof, opgetrokken in 1263, was de belangrijkste heerlijkheid
van Sint-Pauwels. In 1452 werd het kasteel,
dat maar liefst negen torens zou hebben
gehad, verwoest door de Hulstenaars. Het
werd in de 16de eeuw herbouwd en verfraaid
door het geslacht de Neve, dat ook de oude
heerlijkheid van het Hof ter Grouwesteen in
Sint-Pauwels bezat. Toen het Hof tegen 1679
in verval was geraakt, werden stenen ervan
herbruikt in onder meer het Recollettenklooster te Sint-Niklaas en het kasteel Blauwendael te Waasmunster.
Het onderzoek bracht een goed bewaard
complex van greppels en grachten aan het
licht. Sommige daarvan hadden een breedte

van meer dan drie meter. In de vulling ervan, en dan vooral nabij de perceelgrens met
het historische Hof te Voorde, werd relatief
veel aardewerk gevonden, onder meer van
kogelpotten. Op basis van een eerste analyse daarvan mogen de grachten wellicht in
de 13de eeuw worden gesitueerd. Dat valt
samen met de oudste historische bronnen
betreffende het Hof. Metaalprospectie van
de bouwvoor leverde nog bijkomende vondsten als munten en riemtongen op die naar
de late middeleeuwen verwijzen.
De vermoedelijke datering van de grachten
in de 13de eeuw is bijzonder interessant.
Men gaat daarmee immers niet alleen terug
tot de vroegste historisch gekende bewoningsfasen van het Hof, maar ook tot een
cruciale periode in het ontstaan van het
huidige Waasland. Bovendien is er een reëel
potentieel voor kennisvermeerdering met
betrekking tot de landschapsevolutie. In de
vermoedelijk erg diepe grachtvullingen zijn
immers pollen en plantenresten bewaard.
Die kunnen ons leren in hoeverre het landschap destijds al in cultuur was gebracht en
wat daarin de rol was van sites als het Hof te
Voorde.

Recuperatie van authenticiteit
Duurzaam omgaan met producten, gebruiksvoorwerpen en grondstoffen was
een evidentie voor onze voorouders. Dat stellen we als archeologen dagelijks
vast op opgravingen. Iets werd pas weggegooid als het volledig versleten of onherstelbaar was. En zelfs dan kon het soms nog herrijzen tot een nieuwe creatie
die de tand des tijds verder kon doorstaan.
Het Blauwhof, een statig hof van plaisantie, dat ooit het landschap van Steendorp beheerste, was in de jaren 70 van de 18de eeuw aan het einde van z’n bestaan gekomen. Waar nu de sloophamer z’n werk zou doen en het puin op het
stort zou belanden, werd het kasteel toen omgevormd tot steengroeve.
Karren met ‘arduin’ werden vanaf het Blauwhof aangevoerd om de beschadigde
vieringtoren van de parochiekerk van Bazel te herstellen. Een hoeve in de nabijgelegen Portugezenstraat werd bijna volledig opgetrokken in gerecupereerd
bouwmateriaal van het roemrijke kasteel.
Verscholen in ‘nieuw’ bewaard erfgoed leeft het ‘oude’ vergeten erfgoed verder.
Het doet ons even stilstaan bij wat ‘authenticiteit’ is.
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Versterking voor het
onroerenderfgoeddepot
Waasland 1 – een
wakkere registrator
voor slapende
onderzoeken
Op 11 februari 2019 ging archeologe Karen
Ryckbosch bij Erfpunt aan de slag als registrator. Haar voornaamste opdracht bestaat
erin slapende dossiers wakker te maken en
te verwerken. Dat houdt onder meer in: de
determinatie en verwerking van vondsten
en stalen uit archeologisch veldwerk, het invoeren van die ensembles in een databank,
en de voorbereiding voor hun opslag in het
onroerenderfgoeddepot. Ook de plannen en
coupetekeningen worden door haar in de
databank verwerkt en gedigitaliseerd. Ten
slotte worden alle gegevens samengevoegd
in archeologische rapporten.
Het eerste onderzoek waar Karen haar tanden in zette, was dat van de Sint-Niklaas
Europark Zuid in 2009. Toen werden op een
zandige verhevenheid in het paleolandschap twee woonstalhuizen uit de (vroege?)
ijzertijd aangetroffen. Ook Gallo-Romeinse
bezettingssporen kwamen er aan het licht:
binnen een uitgestrekte enclos bevonden
zich twee woonzones waarin telkens drie
bewoningsfases onderscheiden werden.
Het lijkt er dus op dat er in de periode tussen de tweede helft van de 1ste eeuw en het
derde kwart van de 2de eeuw twee gezinnen
op korte afstand van elkaar leefden binnen
een omgracht areaal. Wellicht kunnen zes
woonstalhuizen toegeschreven worden aan
drie opeenvolgende generaties. Ook uit de
Gallo-Romeinse occupatie stammen drie opeenvolgende houten waterputten. Elke generatie lijkt gebruik te hebben gemaakt van een
nieuwe gemeenschappelijke waterput.

Voorlopig – want de verwerking loopt nog –
werden er 48 structuren (huisplattegronden,
spiekers, palenrijen) gedetecteerd, maar dat
aantal kan nog wat wijzigen tijdens de definitieve verwerking.
Er werden circa 500 stalen geregistreerd. Het
betreft voornamelijk houtskool en in mindere mate verbrand bot (voornamelijk uit de
brandrestengraven) en verbrande leem.
Voorlopig werden 534 vondstnummers toegekend, maar de verwerking van de vondsten is dus nog niet afgerond. Onder sommige vondstnummers vallen slechts één of
twee objecten, maar er zijn ook vondstnummers met dertig of vijftig objecten. Dat betekent dat Karen in totaal al duizenden objecten, voornamelijk scherven, registreerde en,
waar mogelijk, determineerde. De vondsten
bestaan hoofdzakelijk uit potscherven (aardewerk dus), soms bouwmaterialen uit de
Gallo-Romeinse periode (fragmenten van
tegels of dakpannen). Hier en daar werd ook
een klein metalen object (meestal uit ijzer)
gevonden, of een steen waarvan het gebruik
niet altijd duidelijk is (sommige kunnen wellicht als wetstenen geïnterpreteerd worden).

Versterking voor het
onroerenderfgoeddepot
Waasland 2 – een
master in restauratie en
conservatie
In 2019 behaalde onze collega Johan Van
Cauter zijn masterdiploma aan de Universiteit Antwerpen in de richting conservatie en
restauratie en kreeg hij de verantwoordelijkheid over onze collecties in het onroerenderfgoeddepot als collectiebeheerder.
Zijn masterproef handelde over een bijzondere groep van Romeinse munten, de nummi
subferratie, die niet alleen in het Waasland
maar ook in de rest van het West-Romeinse
rijk zijn teruggevonden. Onder de noemer
nummi subferrati – ook vaak verkort tot subferrati of subferrata – worden in de numismatische en archeologische gerelateerde

literatuur de (antieke) munten verzameld
die niet, zoals in de reguliere muntslag, werden vervaardigd uit een massief stuk goud,
zilver of een koperlegering, maar die bestaan
uit een kern van ijzer waarrond een coating
in mogelijk één van die muntmetalen werd
aangebracht. Hun beeltenissen en ontwerpen zijn niettemin volledig geënt op de reguliere munten, en werden dus schijnbaar
gefabriceerd met het oogmerk aan te sluiten
bij deze reguliere muntslag.
Het onderzoek toonde aan dat dit type munten werd gemaakt door een dunne koperlaag
op de ijzeren kern te smelten, waardoor deze
goed aansloten bij de reguliere munten. Het
procedé was evenwel arbeidsintensief en
mogelijk weinig lucratief. Een uitsluitsel over
de bestaansreden (noodgeld, offergeld of
valsmunterij) kon evenwel niet achterhaald
worden. Verder onderzoek is hiervoor noodzakelijk. Wordt vervolgd.

Het vondstenmateriaal bevindt zich in 36
kartonnen dozen, waaronder enkele hele
grote, in het hoofddepot; daarnaast zitten er
nog enkele dozen in het organische depot en
het metaaldepot.
De verwerking gaat verder in 2020.

Subferratus naar een sestertius van
Commodus (177-192).

Doorsnede van een munt, zicht op de zijkant en
bovenkant. Vergroting 400 micron. De coating in
koperlegering is de bruine laag links en boven. De
ijzeren kern is grijs en zwart van kleur.
(Foto: Johan Van Cauter en UAntwerpen)

Tijdens de verwerking van dit onderzoek
werden 1128 individuele sporen geregistreerd: paalkuilen of uitbraakkuilen (voor
het uitbreken van palen), leemwinningskuilen, waterkuilen, greppels, grachten, vier
waterputten (waaronder dus drie Gallo-Romeinse en eentje wellicht uit de (vroege) ijzertijd) en minstens vijf brandrestengraven.
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CRUMBEL van
zeefresidu met
gecremeerde botjes
In samenwerking met UGent
Onderzoeksopdracht: reconstrueren migratiestromen in prehistorie
Onderzoeksgebied: Waasland
Uitvoering: 2019-2023

Een jaar lang hebben vrijwilligers met engelengeduld massa’s oude zeefresidu’s uitgezocht, op zoek naar vaak onooglijk kleine
witte botsplinters. Menselijke botsplinters,
wit uitgeslagen (‘gecalcineerd’) door de hoge
temperaturen van een crematie.
Sinds kort laat een nieuwe, baanbrekende
techniek, die door dr. Christophe Snoeck
(VUB) werd ontwikkeld, immers toe om uit
die botjes af te lezen waar de oorspronkelijke bezitter ervan gedurende zijn/haar leven
heeft rondgezworven.
Eén en ander is af te leiden uit de verhouding
tussen een aantal specifieke radioactieve
isotopen. Die verhouding is voor elke plek
op aarde anders, en wordt via de voeding in
het lichaam opgenomen en in de beenderen
opgeslagen. Door de isotopenverhouding te
reconstrueren krijgen we dan ook voor het
eerst een beeld van de omgeving waarin iemand opgroeide en verbleef.
Het is met deze techniek dat kon worden
achterhaald dat de Amesbury Archer, wiens
lichaam in 2002 bij Stonehenge werd gevonden, afkomstig was uit Centraal-Europa. De
nieuwe techniek is van enorm belang, omdat zij wellicht toelaat om migratiestromen
te reconstrueren uit perioden waarvoor er
geen geschreven bronnen bestaan.
Het wetenschappelijk project dat rond deze
techniek werd uitgerold, draagt dan ook de
naam CRUMBEL (‘Cremations, Urns and Mobility. Ancient Populations Dynamics in Belgium’). In de komende vier jaar zullen massaal
analyses worden uitgevoerd op crematieresten uit Belgische vindplaatsen. Ook bij
het onroerenderfgoeddepot Waasland werd
gevraagd naar de aanwezigheid van men-
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selijk gecremeerd bot in zijn collecties. Dat
was zeker het geval. Maar omdat er tot voor
kort geen potentieel in werd gezien, waren
ze nooit eerder uitgeselecteerd uit de honderden kilo’s zeefresidu die onze dienst in de
loop van decennia had opgeslagen.
Dankzij het engelengeduld en precisiewerk
van onze vrijwilligers hebben we uiteindelijk
in september ook onze Wase crematieresten
aan de onderzoekers kunnen overdragen.
We willen dan ook een hartelijke en welgemeende dankjewel richten aan Lily Beckers,
Wendy De Winter, Bart Roels, Sorella Fleer,
Philippe Nelis, Ali Jelene Scheers en Annemie Kiekens voor de ontelbare uren van ingehouden turen! Dankzij jullie weten we binnenkort of onze Wase voorouders wel echt
allemaal geboren en getogen Waaslanders
waren.

Amesbury Archer
Elke plek op aarde heeft haar eigen individuele ‘vingerafdruk’ in de vorm van
een specifieke verhouding tussen isotopen die van nature in de ondergrond zitten. Die ‘vingerafdruk’ wordt via het voedsel en drinkwater opgenomen door
mens en dier en opgeslagen in de botten en het tandemail (glazuur). Door die
isotopenverhouding in opgegraven botten uit te lezen, kunnen we dan ook reconstrueren waar iemand gedurende zijn leven heeft verbleven. En dat laat
soms een verrassend licht schijnen op ons verre verleden.
Zo’n isotopenanalyse werd ook uitgevoerd op een skelet dat in 2002 werd opgegraven in de buurt van het wereldberoemde Stonehenge. Een man van ongeveer
35-45 jaar oud was er zo’n 4300 jaar eerder begraven in de voor die tijd typische
houding: op zijn zij, met zijn knieën opgetrokken, alsof hij sliep. Maar de meer
dan honderd grafgiften die hij had meegekregen voor zijn reis naar het hiernamaals, getuigden van een enorm aanzien. Zijn gouden haarvlechtornamenten
gelden tot op heden als de oudste gouden voorwerpen die in Groot-Brittannië
zijn gevonden. Omwille van het groot aantal vuurstenen pijlpunten in zijn graf
werd hij al snel bekend als de Amesbury Archer (‘boogschutter van Amesbury’).
Niettemin suggereren andere grafgiften dat hij wellicht een edelsmid was die
zijn maatschappelijke positie ontleende aan zijn gave om metaal te bewerken
in een tijd waarin dit nog een hoogst exclusieve grondstof was.
Een isotopenanalyse op zijn tandemail leverde een verrassing van formaat op:
de Archer bleek te zijn opgegroeid in de Alpen, waarschijnlijk in Zwitserland,
Duitsland of Oostenrijk! Rond 2300 v.Chr. moet hij dus half Europa doorkruist
hebben en het Kanaal zijn overgestoken om in Stonehenge te belanden, ongeveer rond het moment dat daar de reusachtige monolieten werden opgetrokken … Over wie hij was, en hoe en waarom hij in Stonehenge belandde, blijft veel
onduidelijkheid bestaan. Maar zijn geval illustreert wel de mobiliteit van individuen en groepen in het verleden, zelfs in een tijd waarin dergelijke afstanden
werkelijk immens moeten zijn geweest.
De nieuwe, baanbrekende techniek die door dr. Christophe Snoeck (VUB) werd
ontwikkeld en die de basis vormt voor het CRUMBEL-project, laat toe om voor
het eerst op grote schaal die natuurlijke ‘vingerafdruk’ van gecremeerde botten uit te lezen. Voorheen was dat alleen mogelijk uit goed bewaarde, niet-verbrande skeletresten. Nochtans werd er, doorheen de lange geschiedenis van de
mensheid, veel langer gecremeerd dan dat er werd begraven. De nieuwe techniek zal dan ook een erg belangrijke bijdrage vormen aan de studie van migratiepatronen en individuele mobiliteit in het verleden. En daarvoor wilden we
bij Erfpunt natuurlijk graag de honderden crematiecontexten uit ons erfgoeddepot ter beschikking stellen.
De zonder meer epische reis van de Archer kreeg overigens recent nog een Belgisch randje. Enkele jaren geleden werden immers op een veld in Tremelo twee
gouden haarvlechtornamenten gevonden die zowel qua vorm en versiering, als
qua chemische samenstelling nagenoeg identiek bleken aan die van de Archer.
Zou het kunnen dat de Archer, op zijn route naar Engeland, ook ons land heeft
aangedaan?
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Terra Sigillata, het
luxe-aardewerk en zijn
stempels
In samenwerking met UGent
Onderzoeksopdracht: verspreidingspatroon
van terra sigillata in kaart brengen
Onderzoeksgebied: Vlaanderen
Periode: 2019-2020

Terra sigillata is het luxe aardewerk bij uitstek in de Romeinse periode. Je zou het
kunnen vergelijken met het hedendaags
porselein. Het bijzondere zit in de helrode
glanzende glazuurlaag die er voor zorgde
dat het voedsel dat er in bereid of opgediend
werd niet in de pot kon dringen. Die laag
functioneerde als een barrière, zodat je niet
proefde wat er gisteren in opgediend was.
Dat dit vaatwerk wel een bijzondere status
bezat, is terug te vinden in het feit dat heel
veel van deze objecten oude herstellingen
vertonen. De herstellingen werden uitgevoerd door in de gebroken delen gaatjes te
boren. Met ijzerdraad werden dan door de
gaatjes de stukken aan elkaar gezet. De ijzerdraad aandraaien zorgde ervoor dat alle
stukken op hun plaats bleven.
In samenwerking met de Universiteit Gent
onderzoekt gepensioneerd legerofficier
Marcel Danau alle Wase versierde en gestempelde terra sigillata. De doelstelling is
om deze stukken te linken aan de pottenbakkers en hun ateliers om zo meer inzicht te
krijgen in het verspreidingspatroon van hun
producten.
De terra sigillata die in het Waasland gevonden wordt, komt voornamelijk uit
centraal-Gallië (Lezoux en omgeving) en
oost-Gallië (Rheizabern-Trier). De productieperiode van het gros van de gedateerde
stukken zit in de tweede helft van de tweede
eeuw na Christus (150-200 n Chr.). In totaal
zijn er in 2019 65 stukken gedetermineerd.
Het onderzoek loopt nog verder in 2020.
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FLEPOSTORE.
Vlaams keramiek- en
steenreferentiecollectie
In samenwerking met UGent
Onderzoeksopdracht: Ontwikkeling van een
referentiecollectie genaamd FLEPOSTORES:
een Gentse Vlaamse referentiecollectie voor
onderzoekers en studenten werkzaam in
archeologie, geologie en cultureel-erfgoedstudies. De collectie biedt een online open
access platform en een hands-on collectie
van bewerkte steen en aardewerk, van de
prehistorie tot de pre-industriële tijd.
Periode: 2018-2020

Erfpunt schonk aan de UGent klei en misbaksels van drie Wase locaties waar er duidelijk
bewijs gevonden is van keramiekproductie.
De bedoeling is om in een grootschalig onderzoek over Vlaanderen een referentiecollectie aan te leggen van kleisoorten die
gebruikt werden voor historisch aardewerk,
zowel voor vaatwerk als voor bouwkeramiek.

Bij herinrichtingswerken in 1996 op het
marktplein te Temse kwamen diverse Romeinse sporen aan het licht. Hieronder zaten verschillende ovens waarvan er één
fragmentarisch goed bewaard was. De grote omvang van de oven lijkt te wijzen op de
productie van bouwkeramiek (dakpannen,
bakstenen, tegels) die zeer waarschijnlijk
te dateren valt in de 2de eeuw en de eerste
helft van de 3de eeuw na Christus.
In de Dorpstraat in Stekene werden bij twee
opgravingen in 2011 en 2014 enkele kleiwinningsputten en een L-vormige restant die
als ovenstructuur te interpreteren is, opgegraven. Die restant was opgebouwd uit in
verband geordende, op elkaar gestapelde
stenen waarvan er verschillende misbaksels
waren. De constructie dateert vermoedelijk
uit de 13de of 14de eeuw.

In Kemzeke werd in de winter van 1990-1991
een verkeerswisselaar aangelegd op het
kruispunt van de N 403 met de E34. Hier zijn
er verschillende grote kuilen met pottenbakkersafval gevonden. Die kuilen zaten vol met
misbaksels van potten, kannen en kruiken
die vermoedelijk te plaatsen zijn in de 13de
eeuw. De omvang van de site laat een semi-industriële omvang vermoeden.
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BOUWKUNDIG ERFGOED
Naast de ondergrondse archeologische schatten kent het
Waasland een contrastrijk bouwkundig patrimonium dat onze
straten, pleinen, parken of bossen siert. Verschillende van die
panden kregen een beschermd statuut waardoor ze toekomstige
generaties kunnen blijven verwonderen over de bewogen Wase
geschiedenis. Andere waardevolle gebouwen kregen een ereplaats in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed. Ook
deze panden verdienen bijzondere aandacht. Zonder een beschermd statuut zijn ze immers kwetsbaar bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.
Vier jaar werkt het team Beheer nu al samen met de Wase gemeenten om dit erfgoed een plaats te geven in een dynamische,
duurzame en diverse samenleving. Dat gebeurt via advisering
van omgevingsaanvragen, overleg met ontwikkelaars en de actualisatie van de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed. Voor
beschermde monumenten worden op vraag beheersplannen opgesteld of quickscans naar de bouwfysische toestand uitgevoerd.
Het actualisatietraject van de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed kenmerkt zich dit jaar door de participatie van verschillende heemkundige kringen en vrijwilligers.
Uniek is het project rond klein bouwkundig erfgoed Cenotaaf
waarvan Erfpunt dit jaar de tweede fase uitrolde voor al zijn participerende gemeenten, met inventarisatie van de Wase begraafplaatsen, de waardering van de aanwezige graftekens …
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Actualisatie
vastgestelde inventaris
bouwkundig erfgoed

bouwen staan nog niet op de lijst. Sommige
straten, zoals bijvoorbeeld de Prins Albertstraat hebben nog veel panden met potentiële erfgoedwaarde. In totaal werden er een
300-tal nieuwe relicten voorgesteld.

Waar: Sint-Niklaas, Beveren en Stekene
Uitvoering: 2019

De stad Sint-Niklaas is wat deze actualisatie
betreft nog niet helemaal klaar. In 2020 willen we eerst het centrum afwerken, daarna
beginnen we aan de deelgemeenten.

Net als vorige zomer trok onze consulent
bouwkundig erfgoed samen met zijn jobstudenten door het Waasland om de inventaris
bouwkundig erfgoed te actualiseren. Dit jaar
kon hij rekenen op heel wat helpende handen.
De inventaris bouwkundig erfgoed werd in
1981 opgemaakt en na enkele actualisatiecampagnes is een nieuwe actualisatie noodzakelijk. Deze actualisatie omvat: adrescontrole; nazicht of het relict nog aanwezig,
sterk verbouwd of gesloopt is; het nemen van
recente foto’s; het nakijken van GIS-intekeningen. Ondertussen wordt een voorstellijst
opgemaakt van interessante erfgoeditems
die mogelijk nog niet op de inventaris staan.
In Stekene zorgde Heemkundige Kring d’Euzie deze zomer voor de actualisatie, in samenwerking met gemeente Stekene en Erfpunt.
Medewerkers van het GIS-team van de gemeente Beveren assisteerden bij de actualisatie (adrescontrole). De Hertogelijke Heemkundige Kring van het Land van Beveren
nam op zijn beurt foto’s van nieuwe relicten.
Leden van de Koninklijke Oudheidkundige
Kring Waasland (KOKW) assisteerden bij
de actualisatie van de inventarispanden in
de Stationsstraat van de stad Sint-Niklaas.
Onze jobstudenten Julie, Philippa, Rozan en
Bram namen in juli en augustus andere delen van het stadscentrum voor hun rekening.
Het gebied tussen de invalswegen Spoorweglaan en Astridlaan werd grondig onder
de loep genomen. In totaal registreerden ze
356 inventarisitems. Opvallend daarbij is dat
er weinig items gesloopt werden. Er werden
er slechts tien vastgesteld. Daarnaast is er
nood aan nieuwe foto’s, gezien heel wat inventarisfiches geen bleken te hebben. Ook
voor de aanvulling van de inventaris werd al
een aanzet gegeven. Veel interbellumarchitectuur en minder uitgesproken art-deco-ge-

Verlies, variatie en
verrassingen
Het doel van de actualisatie van de inventaris bouwkundig erfgoed is het updaten van
de administratieve gegevens van de erfgoedobjecten, het voorzien van foto’s van elk
gebouw en het controleren van de huidige
status waarin het gebouw zich bevindt. Aangezien de inventarisatie in het Waasland dateert van 1981 zijn er intussen heel wat veranderingen aan het erfgoed vast te stellen.
Dat kan enkel gecontroleerd worden door
effectief de straat op te gaan. Wat ons opviel
is dat er heel wat objecten gesloopt werden
of te sterk verbouwd met verlies van erfgoedwaarde. Het gebouwenbestand wordt
voornamelijk gevormd door eerder landelijke architectuur, die snel uit het straatbeeld
verdwijnt. De meest interessante gebouwen
zijn al opgenomen in de inventaris, maar
toch konden nog enkele nieuwe pareltjes
opgemerkt worden. Zo ervaarden we dat het
Wase erfgoed heel gevarieerd is en zowel op
het eerste gezicht banale elektriciteitscabines als beschermde kasteeldomeinen omvat. Tijdens het actualiseren konden we in
elk geval ook op interesse en hulp van de bewoners rekenen om de gebouwde geschiedenis van de gemeente te achterhalen.
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Funerair erfgoed:
Cenotaaf 2.0
Waar: doorheen heel het Waasland
Periode: 2019

Hoe willen kinderen graag hun geliefden
herdenken?
Tijdens de workshops ‘Hoe wil jij herdacht worden?’ had onze collega Eline fijne
en soms diepgaande gesprekken met de deelnemende kinderen. Ze was vooral
onder de indruk van het enthousiasme, de onbevangenheid en de fantasievolle
en originele ideeën die kinderen hebben over afscheid nemen en herdenken.
Wat is haar vooral bijgebleven?
“Misschien het kind dat begeesterd luistert naar het verhaal over begrafenisrituelen van onze voorouders, maar ook het kind dat met overledenen praat, het
kind dat graag wat speeltuigen heeft op de begraafplaats (begraafplaatsen kunnen soms heel erg saai zijn), of het voorstel van een meisje om picknicktafels te
plaatsen op kerkhoven, zodat zij elke zaterdag frietjes kan eten bij oma, net zoals
toen oma nog leefde.”
“Een bijzondere ervaring had ik met een jongen die nauwelijks over zijn overleden mama sprak in de klas. Onze workshop verbrak dat stilzwijgen. Een heel
ander jongetje kwam tevoorschijn bij het bewerken van de cenotaaf. Op zijn aanwijzingen heeft zijn groepje een cenotaaf gemaakt voor zijn mama zoals hij het
graag wou. Haar lievelingskleuren, zijn ontwerp, geholpen door zijn vriendjes…”
”Kinderen stappen heel onbevangen mee in het cenotaafverhaal. Hun boodschap is: maak begraafplaatsen ‘vrolijker’ en ‘natuurlijker’, zodat je er kan gaan
wandelen in elk seizoen, je op een bank of in een zitkuil een boek kan lezen, je
bij stromend water of aan een muziekpaal kan blijven staan, je tijd kan nemen
om te denken aan overleden mensen, aan ‘vroeger’, je er doorheen kan fietsen
of skaten. Zo komen de begraafplaatsen en onze overledenen vanzelf een stukje
dichter bij ons.”
Ook nu werden de platen in een slotevent op 13 december verwerkt tot een
nieuwe grote, spiraalvormige Cenotaaf. Na enkele lezingen in de kapel werd er
een moderne dans uitgevoerd tussen de nieuwe cenotaaf. Bovendien werd met
licht en kaarsen een unieke beleving en sfeer opgewerkt. Er was zang en poëzie.
Na de dansvoorstelling in de tuin, middenin de nieuwe cenotaaf, werd het evenement afgesloten met een receptie waarbij verschillende actoren verder met
elkaar konden kennismaken. Contacten werden gelegd voor nieuwe samenwerkingen.
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Funerair erfgoed raakt het leven van meer
mensen in vergelijking met andere vormen
van erfgoed. Iedereen verliest wel bekenden
of bezoekt wel eens een begraafplaats. De
komende jaren worden wat dat betreft belangrijk. De eeuwigdurende concessies op
graven zijn door de gewijzigde wetgeving in
1971 vaak omgezet naar 50 jaar. Die komen
in 2021 te vervallen. Wat zullen de gevolgen
zijn voor onze begraafplaatsen?

Voor de begeleiding van dit project, in het
bijzonder als contactpersoon tussen de ambtenaren, vrijwilligers en Intro, en als trekker
van de nieuw opgerichte werkgroep funerair erfgoed, werd een projectcoördinator
aangeworven. Naast de coördinatie van het
project nam zij ook de organisatie en de begeleiding van de negen workshops ‘Cenotaaf
– hoe wil jij herdacht worden?’ in scholen op
zich. Deze workshops blijken vaak een ideaal
middel om het moeilijke thema van sterven
en omgaan met overlijden bespreekbaar
te maken. In totaal werden er tijdens deze
workshops maar liefst 70 kunstwerken gemaakt.

Erfpunt wil binnen het Waasland lokale besturen bijstaan om op een waardige en waardevolle, maar ook creatieve manier om te
gaan met hun funerair erfgoed. Naast het
inventariseren van 36 begraafplaatsen in
het Waasland, met de hulp van heemkringen
en vrijwilligers, willen we gemeenten ondersteunen wat betreft het behoud en het beheer van hun funerair erfgoed.
Binnen deze werking rond funerair erfgoed
vonden twee bijzondere deelprojecten
plaats. In 2018 was dat ‘Cenotaaf – een herdenkingsmonument voor het Waasland’,
waarbij de Waaslander werd gevraagd hoe
hij wilde worden herdacht. Die vraag resulteerde in het creatief verwerken van de
verschillende ideeën in een aangeboden
basis-cenotaaf. Platen uit het hele Waasland
werden tijdens een performance eind oktober, samen met de bezoekers opgebouwd
tot een creatief herdenkingsmonument, een
nieuwe Wase Cenotaaf.
In 2019 werd de groep ‘Intro Cultuur en Media’ erbij gehaald als specialist funerair erfgoed. Zij bezochten alle aangesloten Wase
gemeenten en begraafplaatsen en overlegden vaak bijkomend met vrijwilligers en
ambtenaren om hen verder op weg te zetten
bij de inventarisatie of andere bijzondere
problematieken. Ondertussen werken we in
heel veel gemeenten, samen met de betrokken ambtenaren, vrijwilligers, heemkundige
kringen … in functie van de inventarisatie en
waardering.
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LANDSCHAPPEN
Het Wase landschappelijk erfgoed is een bijzonder werkterrein
voor Erfpunt. Het kenmerkt zich door zijn dynamiek en heeft gedurende eeuwen grote en kleine veranderingen ondergaan als gevolg van natuurlijk processen of door toedoen van de mens. Die
symbiose van menselijke en geologische interacties genereerde
tal van prachtige zichtbare en verborgen landschapstekens, zoals
pollen in opgegraven waterputten, greppels op archeologische opgravingen, eeuwenoude polders en landwegen, bolle akkers, dijken parken, bossen, kasteeltuinen …
Erfpunt verzamelde doorheen de jaren veel van deze verhalen via
eigen onderzoek of aan de hand van onderzoek door derden. Een
platform om deze mooie verhalen te brengen ontbrak tot op heden. Het traject rond de Vlaamse-Nederlandse Schelde Delta in
functie van een erkenning als een Unesco Global Geopark is een
unieke kans om hierin verandering te brengen. In 2019 werden essentiële stappen tot erkenning gezet met onder meer de ondertekening van een intentieverklaring.
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Unesco Geopark
Schelde Delta
Waar: Schelde Delta en Waasland
Erkenningstraject voor Geopark Schelde
Delta
Periode: 2017-2021

De Vlaams-Nederlandse Schelde Delta is
uniek in haar soort. 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. De geologische ontstaansgeschiedenis in relatie tot de rijke cultuurhistorie
en natuur maken dat het gebied alles in zich
heeft om een Unesco Global Geopark te worden. Schelde Delta wil zich daarom profileren als ‘Climate Living Lab’, een uniciteit binnen de erkende geoparken wereldwijd.
Het geopark beperkt zich niet tot het estuarium van de Schelde, maar neemt ook de
hoger gelegen delen zoals het Waasland, de
Boomse Cuesta en de Brabantse wal (NL) in
haar verhaal op. Rode draad in dit verhaal
is de wijze waarop land, zee, mens en water
zich ontwikkelen in een steeds veranderend
klimaat, ook vandaag nog brandend actueel.
Niet alleen het laaggelegen (klei)gebied van
het estuarium ondervindt gevolgen van de
huidige klimaatverandering, maar ook de
hoger gelegen delen. Denk aan verdroging,
zoet-zoutverhouding en hittestress. Daarnaast is het een gebied waarin de mens in
extreme mate het landschap veranderde.

betrekking tot de ontstaansgeschiedenis,
de gevolgen van klimaatverandering en de
invloed van de mens op het landschap. Zo
is er de verhaallijn die het militaire verleden en de rol van water daarin toelicht. Hier
zal bijzondere aandacht naar onder meer
de Staats-Spaanse linies gaan. Erfgoedsites
worden opgelijst om deze en andere verhaallijnen te ondersteunen. Ze zullen onder
meer als bezoeklocaties fungeren. In juni vorig jaar woonden we het plaatsbezoek bij van
de UNESCO-afgevaardigden, en vonden er
eveneens enkele feedbackmomenten plaats.
Om in aanmerking te komen voor het felbegeerde UNESCO-label zijn de steun, betrokkenheid en inzet van lokale, regionale en
nationale stakeholders essentieel. Daarom
ondertekenden op 28 november van dit jaar
de initiatiefnemers, samen met de maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven,
de overheden, het onderwijs en de wetenschap, de intentieverklaring. Als eerste stap
op weg naar de UNESCO-status. Met in totaal zo’n 70 partners krijgt het geopark de
komende tijd vorm. Ook werken de provincies en de stakeholders samen aan de kandidaatstelling en een bidbook, dat eind 2020
zal worden ingediend.

In dit grensoverschrijdend project zijn 2 landen, 4 provincies (Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Zeeland en Noord-Brabant) en 61
gemeenten betrokken (zie fig. 1). Het project wordt momenteel getrokken vanuit
de provincies Zeeland, Noord-Brabant,
Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Het project
wordt verder ondersteund door tal van partners op het gebied van erfgoed, natuur, toerisme en recreatie, onderwijs en educatie en
wetenschap.
Als lid van de wetenschapskamer werkt Erfpunt mee aan de gezamenlijke identiteit van
het gebied. Langzaam maar zeker worden
verschillende verhaallijnen uitgewerkt met
32 | ERFPUNT / JAARVERSLAG 2019
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ERFGOED IS VAN EN
VOOR IEDEREEN
Onroerend erfgoed maakt vanzelfsprekend deel uit van ons dagelijks leven. Het is een deel van onze identiteit en kan ons verbinden. Daarom laat Erfpunt graag iedereen proeven van het Wase
erfgoed. Naast de eigen publieksprojecten zoals ‘Gegroet, Marius
en Stella’ zet Erfpunt ook zijn schouders onder initiatieven van
derden. Samen met de Wase erfgoedcel lanceerde Erfpunt in 2019
ook de Wase erfgoedprijs.
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Gegroet, Marius & Stella
/ PULS
Waar: Het Waasland
Periode: 2018-2019

2018 was het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (EYCH18). Een jaar lang werden
de diversiteit en rijkdom van alle soorten
erfgoed in Europa gevierd. Erfgoed speelt
een belangrijke rol in de levenskwaliteit
van de Europese burgers en draagt bij tot
de ontwikkeling van een gevarieerde, gemeenschappelijke Europese identiteit. Aan
de hand van dit themajaar wilde de Europese Gemeenschap burgers bewuster maken
van hun geschiedenis(sen), alsook de waarden en het gevoel van identiteiten in Europa
bevragen, verrijken en versterken. Erfpunt
sloot zich aan bij dit Europese initiatief en
werkte hiervoor het project ‘Gegroet, Marius
en Stella’ uit.
Van september 2018 tot eind april 2019
brachten we op onze Facebookpagina het
verhaal van Marius en Stella: drie eeuwen
Romeinse geschiedenis verteld door twee
Gallo-Romeinse families die met elkaar in
dialoog gaan. Elke week was er een nieuwe
episode uit hun familiegeschiedenis, vol belevenissen uit het dagelijkse leven in dit uitgestrekte wereldrijk, gekoppeld aan weetjes
en feiten uit die periode, maar ook uit het Europa van vandaag. De zwart-wit-illustraties
in het verhaal werden gemaakt door Emilie
Lauwers.
Aan deze verhalen werd een rondreizende
pop-up-expo gekoppeld, die van december
2018 tot eind 2019 doorheen de acht participerende gemeenten trok. Hiervoor werden uit de onroerenderfgoeddepots van
Erfpunt en Archeologisch centrum Velzeke
verschillende archeologische objecten met
een verhaal geselecteerd. Aan de hand van
die archeologische vondsten konden 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 worden geïllustreerd. Daarnaast voorzagen we
ook in twee educatieve pakketten voor de

3de graad lager onderwĳs en de 1ste graad
secundair onderwĳs. Deze archeologische
verhalen werden ook in een educatieve brochure verzameld, die gratis digitaal ter beschikking gesteld werd.
In het kader van PULS, het culinaire satellietproject waarvoor Foodarcheoloog Jeroen
Van Vaerenbergh dertien landgenoten met
wortels binnen de ruime grenzen van het
Romeinse Rijk uitnodigde om een typisch
familierecept met ons te delen, en waar een
kookbundel bij verscheen, werden nog vijf
degustatielezingen gehouden.

GEGROET,

MARIUS & STELLA
Drie eeuwen Romeinse geschiedenis
verteld door twee Gallo-Romeinse families

TENTOONSTELLING | GEGROET, MARIUS EN STELLA
22 april 2019 tot en met 12 mei 2019 | Toegang gratis
Open: dinsdag - vrijdag 13:30-17:00 | zaterdag 13:00-17:00 | zondag 11:00-17:00
Stedelijke musea Sint-Niklaas - afdeling SteM Zwijgershoek - Zwijgershoek 14, 9100 Sint-Niklaas
www.erfpunt.be
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De lancering van de
Wase Erfgoedprijs

Dankzij de steun van de stad Sint-Niklaas
werd via stadstelevisie door TV Oost ook een
promotiefilmpje opgenomen en verspreid.

In samenwerking met Erfgoedcel Waasland

Dit jaar ging de prijs naar een project rond
cultureel erfgoed. Er waren in totaal 17 inzendingen. De jury voor deze eerste editie
van de Wase Erfgoedprijs bestond uit Fien
Danniau (voorzitter), Bert Verwerft, Nico
Van Campenhout, Firmin De Beleyr, Greet
Polfliet, Lies Vervaet en Lien Lombaert.

De Wase Erfgoedprijs wordt jaarlijks afwisselend uitgereikt aan een project binnen het
cultureel erfgoed en aan een project binnen
onroerend erfgoed. Ook een gemengd project, dat zowel cultureel als onroerend erfgoed omvat, kan meedingen naar de prijs.

Tweede laureaat werd de monografie ‘De
geheimen van het Gravenkasteel’ van Kevin
Poschet, een integrale geschiedenis die monument, erfgoed, archief, geschiedenis en
omgeving met elkaar verbindt. Derde laureaat werd het literaire project ‘Klinkers’ van
de Bib Sint-Niklaas, een maatschappelijk relevant project dat inzet op geletterdheid en
schrijfbevordering.

OPROEP
VOOR
INZENDING
EN

Elk jaar worden drie laureaten bekroond,
waarvan één hoofdwinnaar. De laureaten
ontvangen elk een bedrag van 500 euro.
De hoofdwinnaar ontvangt een bedrag van
1.000 euro.
Voor de lancering van de prijs werd een
toperfgoedlocatie uitgekozen, namelijk het
erfgoedhuis Hof Ter Welle (Beveren) waar
onroerend en cultureel erfgoed hand in hand
gaan. De voorzitters van beide organisaties
lichtten in juni met veel enthousiasme dit
nieuwe, gezamenlijke initiatief toe. Vervolgens startte een promotiecampagne van
drie maanden. Voor de prijs werd een geheel
eigen visuele identiteit uitgewerkt door onze
vaste vormgever Marie Vandevoorde. Affiches en flyers werden verspreid – ook digitaal – en oproepen uitgestuurd. Een oproepfilmpje werd gedeeld via de sociale media.
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Verbraecken

Met de Wase Erfgoedprijs willen Erfpunt en
de Wase Erfgoedcel de aandacht vestigen
op bijzondere projecten over het Wase erfgoed in de ruimste betekenis van het woord.
Projecten die in het Waasland of daarbuiten
werden gerealiseerd en die op de een of andere manier bijdragen tot de verruiming en
de verdieping van de kennis betreffende het
Wase erfgoed en de bekendmaking ervan,
komen hiervoor in aanmerking.

Na stevig beraadslagen riep de jury uiteindelijk het project ‘Herdenking 11 november
1918’ van de Heemkundige Kring Wissekerke uit tot winnaar van de Wase Erfgoedprijs
2019. Vertrekkend vanuit een negatief verhaal – de vaststelling dat de vrijheidsboom
van Bazel geveld moet worden wegens ziekte – werd een bijzonder sterk participatief en
gemeenschapsvormend project uitgerold,
aldus het juryverslag.

foto: August

Binnen de Wase erfgoedgemeenschap bruist
het van unieke en creatieve initiatieven rond
erfgoed. Als Waaslanders mogen we daar
best fier op zijn. In 2018 startten Erfpunt en
de Wase erfgoedcel met een werkgroep om
deze erfgoedprojecten de erkenning te geven die ze verdienen. Eind 2018 resulteerde
dat in een nieuw initiatief: de Wase erfgoedprijs.

Meer info en
wedstrijdregle
ment op
www.erfpunt.b
e
www.erfgoedc en
elwaaslan

d.be

WEP_Affiche-o

proep-DEF.ind

d 1

11/06/2019

10:46

JAARVERSLAG 2019 / ERFPUNT | 39
Foto’s: Stefaan Van Hul

Erfgoedparels langs
trage wegen
Waar: Belsele
In samenwerking met vzw De Raaklijn

Het Steenwerk is de mysterieuze naam van
een locatie in Belsele. Het bevindt zich naast
de Mierennestwijk en in de nabijheid van
twee wegels. Veel dorpsbewoners kennen
de benaming ‘Steenwerk’ wel, maar kennen
niet de erfgoedverhalen die aan deze plek
verbonden zijn. Vzw De Raaklijn wou hierin
verandering brengen en vatte het plan op
om naar aanleiding van de ‘Dag van de trage
weg’ de site met zijn Romeins verleden in de
kijker te zetten.
In de periode 1967-71 legden archeologen
van de Universiteit Gent hier de fundamenten van een stenen Gallo-Romeinse villa
bloot, uniek voor het Waasland. De meeste
gebouwen waren immers in hout. De ontdekking van de villa rustica in Belsele dateert
van 1864, toen de Koninklijke Oudheidkundige kring van het Land van Waas een van
deze akkers voor het eerst archeologisch
onderzocht. De laatste archeologische opgravingen in de buurt werden door Erfpunt
gedaan in 2014 -2015 op de plek waar nu de
speelweide is.

Tijdens de ‘Dag van de Trage weg’ (20 oktober 2019) werden de site en haar bijzondere
vondsten plechtig ontsloten voor het publiek
aan de hand van twee infoborden die de geschiedenis van deze bijzondere plek vertellen. Naast de erfgoedverhalen zijn ook twee
gedichten van kinderstadsdichter Lena Serwir te lezen die de sfeer van de schatvondst
en het verleden van deze plaats oproepen.
De site waar de muntschat is gevonden werd
ingericht met medewerking van beeldhouwer Erwin Philips. Op de vindplaats werd
een ontwortelde boom met twee massieve
gebeeldhouwde kalkstenen geplaatst die refereren naar het verhaal van de schatvondst.
Als geboren Belselenaar was beeldhouwer
Koen Rossaert ook bereid een replica te maken van de muntschat die nu permanent in
de bibliotheek van Belsele te bewonderen is.
Deze locaties in Belsele maken nu deel uit
van een erfgoedwandeling met Romeins archeologieatelier voor het lager onderwijs
(3de graad). Enkele scholen uit de omgeving
testten in het najaar van 2019 dit nieuw initiatief uit.

Op 1 februari 1892 rooiden landbouwer Jean
De Waele en zijn zoon Aloïs een boom. Toen
ze de wortels uitgroeven, vonden ze onder
de grond een Romeinse muntschat. In een
kruik zaten 1.527 zilveren munten van rond
het jaar 260. Zo’n 150 meter verderop stond
de Romeinse villa. Had een van de bewoners
zijn spaarcenten daar verstopt?
Bij een eerste overleg klikte het meteen tussen Erfpunt en deze vzw en na enig overleg
kreeg het ontsluiten van deze belangrijke archeologische site, door middel van infoborden en een educatief project, stilaan vorm.
Hierna volgde een intense zoektocht naar
fondsen, partners … door deze vereniging.
Als steunpunt stond Erfpunt in voor het introduceren van de vzw bij enkele partners,
het verzorgen van de lay-out van drukwerk
en infoborden, en het schrijven van de erfgoedverhalen.
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ORGANISATIE
Missie en visie
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.

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.

Krachtlijnen beleidsplan 2016-2020
Met de volgende vijf strategische doelstellingen wil Erfpunt zijn
gehele werking als open en vooruitstrevend expertisecentrum
vertalen en kleuren:
1. Erfpunt stelt als een open en vooruitstrevend kenniscentrum
– met betrekking tot onroerend erfgoed in het algemeen en het
Wase onroerend erfgoed in het bijzonder – zijn expertise ter beschikking aan de diverse erfgoedactoren.
2. Om het beheer en de zorg rond onroerend erfgoed op een kwaliteitsvolle wijze te kunnen realiseren, is cross-disciplinair samenwerken via overleg of netwerken een must. Daarom bouwt Erfpunt
tegen 2021 diverse netwerken uit inzake onroerenderfgoedzorg
en publiekswerking en profileert het zich als een bruggenbouwer
tussen het onroerend erfgoed en vakdomeinen als cultureel erfgoed, onderwijs, ruimtelijke ordening, milieu, landbouw …
3. 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.
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4. Tegen 2021 is Erfpunt uitgegroeid tot HET aanspreekpunt rond
onroerenderfgoedzorg binnen het Waasland. Efficiënt communiceren – zowel intern als extern – is een must voor onze organisatie.

Bestuur

5. Tegen eind 2020 wordt een gedegen personeelsformatie en
-beleid uitgewerkt voor de nieuwe organisatie, vergezeld van een
realistisch business- en financieringsplan. De goede werking van
de organisatie hangt in grote mate af van de manier waarop het
menselijk kapitaal wordt aangewend. Erfpunt besteedt voldoende
aandacht aan een goed personeelsbeleid, waar bijzondere aandacht gaat naar het creëren van jobzekerheid, een goede balans
tussen werk en privé en de mogelijkheid om initiatief te nemen.

Als projectvereniging beschikt Erfpunt uitsluitend over een raad
van bestuur. Het nieuw decreet Lokaal Bestuur (d.d. 22.12.2017)
bepaalt dat het aantal stemgerechtigde bestuursmandaten voor
projectverenigingen vanaf 2019 wordt beperkt tot één per gemeente (decreet lokaal bestuur artikel 404, §1).

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.
De onroerenderfgoedorganisatie telt momenteel acht Wase gemeenten. De kandidatuur van de gemeente Moerbeke om toe
te treden tot Erfpunt werd dit jaar unaniem door alle leden aanvaard, waardoor de gemeente sinds april 2019 tot het werkingsgebied van Erfpunt behoort, samen met de andere gemeenten:
Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse
en Waasmunster.

Samenstelling

In 2019 startten op lokaal niveau de nieuwe gemeentebesturen.
Voor de raad van bestuur van Erfpunt werden nieuwe mandatarissen aangeduid. Tot de eerste zitting van het nieuwe bestuur
nam het huidige bestuur de lopende zaken waar onder leiding van
waarnemend voorzitter Johan Smet.
De nieuw samengestelde raad van bestuur duidde op de eerste bestuursvergadering (d.d. 12.03.2019) de heer Johan Smet opnieuw
aan als voorzitter en schepen Filip Baeyens van de stad Sint-Niklaas als ondervoorzitter.
Volgende politiek mandatarissen maakten in 2019 deel uit van de
nieuwe raad van bestuur:
Namens de gemeente Beveren:
• de heer Johan Smet, raadslid-voorzitter;
• de heer Stijn De Munck, raadslid-afgevaardigde.
Namens de gemeente Kruibeke:
• de heer Dimitri Van Laere, burgemeester-bestuurder;
• de heer Alex Deyaert, raadslid-afgevaardigde.
Namens de gemeente Moerbeke:
• de heer Robby De Caluwé, burgemeester-bestuurder (van
26.02.2019 tot 25.06.2019);
• mevrouw Inge Mertens, raadslid-bestuurder (vanaf 25.06.2019);
• de heer Marc Cossaer, raadslid-afgevaardigde.
Namens de gemeente Sint-Gillis-Waas:
• de heer Wilbert D’Hondt, schepen-bestuurder (tot 07.11.2019);
• mevrouw Chantal Vergauwen, raadslid-bestuurder (vanaf
07.11.2019);
• mevrouw Greta Poppe, raadslid-afgevaardigde.
Namens de stad Sint-Niklaas:
• de heer Filip Baeyens, schepen-ondervoorzitter;
• mevrouw Ilse Bats, raadslid-afgevaardigde.
Namens de gemeente Stekene:
• mevrouw Heidi Van Gaever, raadslid-bestuurder;
• mevrouw Inge Smits, raadslid-afgevaardigde.
Namens de gemeente Temse:
• de heer Bart Van Geyt, raadslid-bestuurder;
• de heer Bert Bauwelinck, raadslid-afgevaardigde.
Namens de gemeente Waasmunster:
• 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
Oost-Vlaanderen;
• mevrouw Lien Lombaert, depotconsulent archeologie, dienst
Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen.

Organogram Erfpunt

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.

Het team Beheer neemt binnen Erfpunt de
taken op van de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (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.

In totaal werd de raad van bestuur in 2019 acht keer samengeroepen:
• 30.01.2019, stadhuis van Sint-Niklaas;
• 02.03.2019, kunst- en erfgoedsite Zwijgershoek, Sint-Niklaas;
• 02.05.2019, kunst- en erfgoedsite Zwijgerhoek, Sint-Niklaas;
• 06.06.2019, kunst- en erfgoedsite Zwijgerhoek, Sint-Niklaas;
• 03.09.2019, kunst- en erfgoedsite Zwijgershoek, Sint-Niklaas;
• 01.10.2019, kunst- en erfgoedsite Zwijgershoek, Sint-Niklaas;
• 05.11.2019, kunst- en erfgoedsite Zwijgershoek, Sint-Niklaas;
• 03.12.2019, kunst- en erfgoedsite Zwijgershoek, Sint-Niklaas.

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).

In 2019 zette de raad van bestuur het licht op groen voor volgende
projecten/dossiers:
• het participatietraject met betrekking tot de opmaak van het
nieuw beleidsplan 2021-2026 voor Erfpunt;
• de opmaak van een ondernemingsplan;
• de afsprakennota voor vrijwilligerswerking;
• het reglement voor de Wase erfgoedprijs;
• het participatietraject Cenotaaf 2.0 rond de inventarisatie van
funerair erfgoed;
• het tekenen van de intentieverklaring van Geopark Scheldedelta – changing climate lab;
• het verankeren van onroerenderfgoedwerking in stedenbouwkundige trajecten (omgevingsloket);
• de samenwerkingsovereenkomst met het NOE (Vlaams netwerk onroerend erfgoed van intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten en onroerenderfgoedgemeenten) en de VVSG.
Inzake personeelsbeleid keurde de raad van bestuur de volgende
dossiers goed:
• het finale arbeidsreglement na onderhandelingen met de vakbond;
• het globaal preventieplan van de organisatie;
• het voorstel van talentmanagement voor Erfpunt;
• het aanstellen van een collectiebeheerder voor het onroerenderfgoeddepot Waasland.
Tevens volgde de raad van bestuur het wegwerken van de achterstand m.b.t. archeologische rapportages nauw op.

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

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 binnen de organisatie te verzekeren. De directeur beheert
tevens de budgetten van de organisatie. Zij
wordt tevens bijgestaan door de communicatie- en secretariaatsmedewerker.
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bestuur
ERFPUNT
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werking
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erfgoedconsulent
bouwkundig
erfgoed
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collectiebeheer
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archeoloog
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Netwerken en samenwerking

Interne werking

Voorzitter bij het NOE
Vlaanderen telt momenteel 25 intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten en 19 onroerenderfgoedgemeenten. Deze erfgoedspelers organiseerden zich in 2018 in het NOE of het Vlaams
netwerk van intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten en
onroerenderfgoedgemeenten.

Arbeidsreglement

In 2019 nam Erfpunt het voorzitterschap waar van het NOE. Dit
netwerk organiseert tweemaal per jaar gezamenlijke overlegmomenten waar nieuwe, erkende IOED’s en OEG’s de kans krijgen om
zich in de groep te introduceren, expertise vrijelijk gedeeld kan
worden via o.m. thematische werkgroepen en waar rond actuele
noden/problemen een gezamenlijk standpunt wordt geformuleerd en gecommuniceerd. Naar aanleiding van de installatie van
de nieuwe Vlaamse regering werd in 2019 een aanbevelingsnota
voor de nieuwe minister van erfgoed opgemaakt. Die handelde
over een betere ondersteuning van het lokaal onroerenderfgoedbeleid.
Om de belangen van zijn aangesloten gemeenten nog beter te
kunnen behartigen, sloot het NOE een samenwerkingsovereenkomst met de VVSG om nauwer samen te werken rond onroerenderfgoedbeleid.
Actieve partner in provinciale netwerken
Erfpunt participeert in provinciale netwerken rond onroerenderfgoeddepots en intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten.
Binnen deze netwerken delen de leden inspirerende cases, en
worden kansen tot samenwerking benut.
Samenwerking met de Wase Erfgoedcel
Erfpunt werkt al enkele jaren samen met de erfgoedcel voor het
uitgeven van een nieuwsbrief (6 x/jaar) en het versturen van een
nieuwsflash in functie van evenementen.
Samen met de Wase erfgoedcel organiseerde Erfpunt de eerste
editie van de Wase erfgoedprijs. In 2019 werden drie laureaten bekroond voor hun inzet voor cultureel erfgoed.
Tevens maakt Erfpunt deel uit van de stuurgroep van de Wase Erfgoedcel.
Erfgoedtreffen 10.05.2019
Herita, FARO, de provincie Oost-Vlaanderen, het STAM, de erfgoedcellen, intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten en Regionale Landschappen in Oost-Vlaanderen, organiseerden samen
Erfgoedtreffen, een inspiratiedag voor verenigingen en professionals. Erfpunt liet de aanwezigen kennismaken met het project
Cenotaaf en met onze aanpak van de actualisatie van de inventaris bouwkundig erfgoed (met behulp van jobstudenten).

Het goedgekeurde arbeidsreglement (van 15.11.2018) was de basis
voor de onderhandelingen met de vakbonden. De twee overlegmomenten met een afvaardiging van de vakbonden ACOD en CV
verliepen zonder meer constructief en resulteerden in een sterker en duidelijk document. Aan de raad van bestuur werden op
(03.09.2019) nog enkele aanpassingen voorgesteld. Na goedkeuring werd het document neergelegd bij de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Eigen talentmanagement Erfpunt
In 2019 volgden alle vaste medewerkers van Erfpunt onder begeleiding van CC Consult een participatief traject rond competentiemanagement. De functieprofielen van de medewerkers werden
geactualiseerd, een voorstel van feedbacktraject en evaluatieprocedure werd uitgewerkt, en een competentiegids en handleiding
voor talentmanagement werd opgesteld. Het voorstel van talentmanagement werd op de raad van bestuur van 04.02.2020 goedgekeurd en wordt in 2020 in de praktijk gebracht.

Een eerste aanzet tot vrijwilligersbeleid
Nu de teams Beheer en Collectiebeheer binnen onze organisatie
meer ruimte hebben voor participatie is een afsprakennota rond
vrijwilligerswerking onontbeerlijk. De raad van bestuur keurde op
02.05.2019 de afsprakennota voor vrijwilligers goed.

Globaal preventieplan
Onze externe dienst voor bescherming en preventie op het werk
Securex voerde in functie van de opmaak van een globaal preventieplan een risicoanalyse uit. Op basis van hun bevindingen werden preventiemaatregelen opgelijst en verzameld in een voorstel
van globaal preventieplan voor de periode 2020-2024.
Het GPP van Erfpunt voorziet 26 acties binnen de volgende clusters:
•
•
•
•
•
•
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arbeidsomstandigheden: lichamelijke belasting (ergonomie);
arbeidsplaatsen: sociale voorzieningen (rustlokalen, kleerkasten …);
arbeidsveiligheid: PBM’s of persoonlijke beschermingsmiddelen;
organisatie: eerste hulp, onthaal nieuwe werknemers en opleiding, preventiebeleid en structuren;
psychosociaal: contact met derden;
(verdere) risicoanalyse: beeldschermwerk, chemische agentia, fysieke belasting- lasten en staand werk, manueel hanteren van lasten, moederschapsbescherming en psychosociale
aspecten.
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De raad van bestuur keurde het preventieplan op 03.12.2019 goed.
De komende vijf jaar zullen in de begroting middelen voorzien
worden voor bovenstaande acties.

Opmaak ondernemingsplan
Met betrekking tot de professionalisering van de organisatie werd
in deze beleidsperiode al heel wat werk verzet: de opmaak van een
eigen personeelsbeleid, personeelsformatie, arbeidsreglement en
globaal preventieplan.
Parallel met het participatietraject inzake het nieuwe beleidsplan
2021-2025 werd ook beslist om samen te werken met studiebureau Nelson voor de opmaak van een ondernemingsplan. Nelson
voerde in het najaar interne en externe marktanalyses uit van
onze dienstverlening naar participerende gemeenten en derden.
De resultaten van zowel interne als externe analyses zullen de basis vormen voor de opmaak van een strategisch en financieel plan
dat begin 2020 aan de raad van bestuur wordt voorgelegd.

GDPR
Door Social IT werden voor alle contactgroepen van de organisatie de richtlijnen rond GDPR verder uitgewerkt en de privacyverklaring geüpdatet.

Communicatie
Nadat in 2018 de website in een nieuw, dynamisch en gebruiksvriendelijk jasje werd gestoken, daarbij gebruikmakend van de
Wordpress-software, werd na enkele maanden van proefdraaien nog eens grondig gekeken naar de structuur van de website.
Is deze wel opgebouwd op de meest functionele manier, zodat de
bezoeker zo snel mogelijk een antwoord vindt op vragen en zo
vlot mogelijk zijn of haar weg vindt naar de informatie waarnaar
hij of zij op zoek is? Belangrijkste reden hiervoor is niet alleen het
gemak van de bezoeker, maar ook om zo efficiënt mogelijk online antwoorden te kunnen bieden op eenvoudige, vaak praktische
vragen, en zo te vermijden dat onze medewerkers al te snel een telefoon krijgen. Daarnaast werd ook bekeken hoe we nieuws beter
in de kijker kunnen zetten. In samenwerking met websitebureau
Lason kreeg de website een eerste structurele verbouwing.
In januari werd ook de eerste nieuwsbrief verzonden, via de Mailchimp-software. Mailchimp en Wordpress zijn allebei opensource,
en zijn zodoende een stuk vlotter en flexibeler in gebruik. Niettemin duurde het nog even om alle elementen in de nieuwe tool, die
een eigen opmaak kreeg dankzij Lason, helemaal op punt te krijgen. Net zoals elk jaar verstuurden we samen met de Erfgoedcel
Waasland zes nieuwsbrieven, elke twee maand een nieuwsbrief.
Daarnaast gingen ook nog eens vijf nieuwsflashes de deur uit.
Naast de jaarlijkse terugkerende flitsen voor Open Monumentendag en Erfgoeddag, besloten we ook om een extra mailing te
versturen in het kader van de Wase Erfgoedprijs en het Wase Erfgoedcafé (cfr. Participatietraject hierna).
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In het kader van de Wase Erfgoedprijs werd de opdracht gegeven
aan Erfpunt-huisvormgever Marie Vandevoorde om een visuele
identiteit uit te werken en daarmee vervolgens een affiche en flyer
te ontwerpen. Die werden verspreid onder de verschillende Wase
gemeenten. Ook een banner werd gemaakt, die gebruikt werd bij
zowel de persvoorstelling als de uitreiking van de prijs. De visuele
identiteit steunt op twee kleuren, blauw en geel, aangevuld met
zwart, grijs en wit, een sterke font en eenvoudige, maar krachtige
visuele elementen, waaronder een driehoek en een dubbele letter
W. Het doel is om deze identiteit te gaan branden in de toekomst,
een potentieel dat deze identiteit zeker in zich draagt dankzij herkenbare elementen en kleuren, en het duurzame karakter van het
ontwerp.
Bij de Wase Erfgoedprijs werd aan de verschillende gemeenten gevraagd om als intermediair op te treden en de oproep voor inzendingen mee te verspreiden. In eerste instantie gebeurde dat door
het aanleveren van een op voorhand afgesproken aantal affiches
en flyers, die vervolgens in de stad door de communicatiedienst
werden verspreid. Ook via andere gemeentekanalen, zoals het infoblad, werd de oproep bekend gemaakt. Het is een voorbeeld van
hoe Erfpunt en de gemeenten elkaar kunnen versterken, hoe we
ideeën en middelen kunnen uitwisselen in functie van een gezamenlijke communicatie rond erfgoed.
Sommige gemeenten kwamen ook aankloppen bij ons om hun projecten communicatief te ondersteunen, via sociale media of onze
nieuwsbrief. Op die samenwerking willen we verder inzetten. Een
eerste eenvoudige aanzet bestond erin om de gemeenten aan te
schrijven met de vraag of Erfpunt op de website van de gemeente
aanwezig kon zijn, als aanspreekpunt voor onroerend erfgoed. De
komende jaren willen we de communicatieband en de uitwisseling tussen onze organisatie en de verschillende gemeenten nog
verder verstevigen.
Voor het team Onderzoek werd zowel een mailing opgesteld als
een drieluikfolder gemaakt. Beide werden doelgericht naar de
juiste ambtenaren en andere mogelijke klanten van het team gestuurd, met het oog op het binnenhalen van opdrachten. Het doel
was om helder en duidelijk uiteen te zetten wat Erfpunt allemaal
doet en welke voordelen het voor de participerende gemeenten
biedt om archeologische projecten door ons te laten uitvoeren.
Dergelijke verzending willen we jaarlijks updaten en herhalen.
Naast de reguliere ondersteuning van onze publieksprojecten en
het verslaggeven over onze werking via sociale media (waarvan
het publiek gestaag en zeker blijft groeien), zetten we binnen de
digitale communicatie steeds meer in op video, nadat onze communicatiemedewerker Stefan Vanthuyne zich bekwaamde in het
opnemen en monteren van video via de smartphone. Video werd
onder meer al geïmplementeerd in de campagne voor de actualisatie van de inventaris bouwkundig erfgoed, de tentoonstelling
‘Gegroet, Marius & Stella’ en binnen de werking van Collectiebeheer. De bedoeling is om in de toekomst nog meer op video in te
zetten.
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Participatietraject opmaak
beleidsplan
Bij de opmaak van het beleidsplan hechtten wij veel belang aan
het betrekken van een brede groep belanghebbenden. Het participatietraject dat we hiervoor opzetten, werd gevolgd door een
planningsteam, dat samengesteld was uit de directeur van Erfpunt, een personeelslid dat het beleidsplantraject trok en een
collega die het personeel vertegenwoordigt. De raad van bestuur
was in het planningsteam vertegenwoordigd door de voorzitter en
ondervoorzitter van Erfpunt.
Peter D’Herde van het communicatie- en creativiteitsbureau Totaal werd als externe partner aangetrokken om het participatieve
beleidsplanningstraject te begeleiden.
Om tot een zo volledig mogelijk overzicht te komen, werd aan alle
Erfpuntteams gevraagd om hun belanghebbenden op te lijsten. Op
basis hiervan werd een overkoepelende lijst opgemaakt, waaruit
de meest cruciale stakeholders werden geselecteerd.

Ambtelijke en bestuurlijke fora

Waas Erfgoedcafé
In oktober volgde het Waas Erfgoedcafé waarop de ruime Wase
erfgoedgemeenschap uitgenodigd werd. Binnen het inspirerende kader van het herbestemde atelier van een voormalige breigoedfabriek werd gepeild naar de sterktes, zwaktes, uitdagingen
en bedreigingen die met het Wase erfgoed geassocieerd worden.
Van nog groter belang zijn de verwachtingen en aspiraties voor
het erfgoed. Voor de organisatie werden de krachten gebundeld
met de Erfgoedcel Waasland, die eveneens een nieuw beleidsplan
opmaakte.
Op basis van de verzamelde gegevens vond in januari 2020 een
personeelsreflectie binnen Erfpunt plaats. Het participatieve beleidsplanningsproces werd gevoed door de opmaak van een ondernemingsplan, uitbesteed aan Nelson, en het initiëren van een
talentgericht personeelsbeleid, uitbesteed aan CC Consult. Ook
hierbij werd het werkveld bevraagd en het personeel intensief betrokken.
In december, januari en februari 2020 werden alle gegevens verzameld, gevolgd door een SWOART-analysetraject waarbij de
doelstellingen voor de volgende beleidsperiode werden bepaald
en een missie en visie werden vooropgesteld.

De inbreng van supra-regionale stakeholders werd gecapteerd via
reguliere overlegmomenten, visiedocumenten en afsprakennota’s. Voor de stakeholders waar we de nauwste contacten mee onderhouden op regionaal niveau, werden in het najaar van 2019 en
het voorjaar van 2020 vier participatiemomenten georganiseerd.
Voor elk participatiemoment werd Peter D’Herde gevraagd om
een gepast format uit te werken. Tevens waakte hij over het vlotte
verloop van het proces.
Op twee ambtelijke en bestuurlijke fora werden in september
alle betrokken gemeentelijke ambtenaren en lokale mandatarissen uitgenodigd. Ook de Erfgoedcel Waasland werd uitgenodigd.
Plaats van afspraak was de modernistische Roosenbergabdij in
Waasmunster.
Er werd op een inspirerende manier gepeild naar de sterktes,
zwaktes, uitdagingen en bedreigingen die met onze organisatie
geassocieerd worden. Met een open, positieve blik op de toekomst
werd getoetst naar de verwachtingen en aspiraties voor Erfpunt.

52 | ERFPUNT / JAARVERSLAG 2019

JAARVERSLAG 2019 / ERFPUNT | 53

54 | ERFPUNT / JAARVERSLAG 2019

