
Onroerend 
Waasland
Onder het landelijk fineer van het Waasland gaat een uitzonderlijk rijke 
erfgoedregio schuil. Verspreid op en in de Wase bodem kunnen meer 
dan 2.500 waardevolle gebouwen, landschappen en archeologische 
vindplaatsen ontdekt worden, waarvan er bijna 300 een beschermde 
status hebben.

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

Al te veel wordt het recente bouwverleden herleid tot de hoogstand-
jes van architecturaal kunnen in postmodernistische stijl. Terwijl ook 
de volksarchitectuur en de louter functionele bouwprojecten aandacht 
verdienen. 

De individualisering van de privéwoningbouw en de ondoordachte 
ruimtelijke planning vanaf de jaren 50-60 in Vlaanderen, en dus ook in 
het Waasland, verdient ook de aandacht.

Wat brengt de toekomst? Erfpunt detecteert nieuwe tendensen die van 
invloed kunnen zijn op een innovatieve benadering van archeologi-
sche, bouwkundige en landschappelijke relicten.

We vertrekken uit het heden, om het verleden aanwezig te maken. Al-
leen zo genereert het erfgoed nieuwe kansen en vrijwaren we het voor 
de toekomst. 
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ERFPUNT VERBINDT 
EN INSPIREERT

Als open en vooruitstrevend expertisecentrum is Erfpunt het 
aanspreekpunt voor onroerenderfgoedzorg in het Waasland. 

Onroerend erfgoedzorg 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.

ERFPUNT
Regentiestraat 63

B-9100 Sint-Niklaas
Email: admin@erfpunt.be
Tel: +32 (0) 3 778 20 50

Werkingsgebied 

Negen Wase gemeenten 
vormen het kerngebied van 
Erfpunt: Beveren, Moerbeke, 
Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, 
Sint-Niklaas, Lokeren, Stekene, 
Temse en Waasmunster. 
Erfpunt stelt zijn expertise 
ook ter beschikking buiten zijn 
grenzen, met name archeologie. 
Ons archeologisch 
onderzoeksteam voert 
elders in Oost-Vlaanderen 
en in Klein-brabant 
archeologietrajecten uit. 



TEAM BEHEER

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

Afgelopen jaar gingen ze verder met de 
actualisatie van de inventaris onroe-
rend 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

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 uur 
enthousiaste inzet op vlak van archeologie, 

bouwkunde en landschappen.

concrete en 
afgewerkte 
adviezen25

ACTUALISATIE & INVENTARIS

ADVIES

GEGROET, MARIUS & STELLA/PULS

356 panden genoteerd tijdens de 
actualisatie van de inventaris 
bouwkundig erfgoed

4 jobstudenten doorkruisten 
daarvoor Sint-Niklaas

COLLECTIEBEHEER

300 panden met potentiële 
erfgoedwaarde

ARCHEOLOGIE

41
199

uitgevoerde 
archeologieonderzoeken

dagen op het terrein

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

550 uur gepresteerd 
door vrijwilligers

64
272
crematiecontexten in onderzoek in 
het internationale Crumbelproject

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

EDUCATIEVE WERKING

45 leerlingen testen onze 
nieuwe erfgoedwandeling 
en atelier in Belsele uit

67 reguliere workshops 
aan scholen

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

CENOTAAF 2.0/FUNERAIR ERFGOED

leerlingen namen deel 
aan de workshops

6workshops 
aan scholen 

70 kunstwerken gemaakt 
door leerlingen

97

TEAM CONSERVATIE

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

TEAM COLLECTIEBEHEER

Het team Collectiebeheer staat in voor 
het optimaal bewaren van opgegraven 
archeologische ensembles (vondsten-
materiaal en archief) uit het Waasland 
in ons erkend onroerenderfgoeddepot. 
De opgeborgen archeologische verha-
len en voorwerpen krijgen een nieuw 
leven in workshops en tentoonstellin-
gen. 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 erfgoed-
educatie? 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

TEAM ONDERZOEK

De archeologen van het team Onder-
zoek 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. 

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

daarvan bevinden 
zich in Vlaanderen,           in het Waasland

radiokoolstofdateringen 
zijn al gebeurd

bijkomende zullen 
worden gedaan

86 gebouwplattegronden 
maken deel uit van ons 
syntheseonderzoek

1128
500

534

REGISTRATIE (SNEUZ2009)

individuele sporen 
geregistreerd

stalen 
geregistreerd

vondstnummers 
toegekend

48
structuren

gedetecteerd

opdrachten 
werkte het 
conservatielabo af37

PULS-degustatielezingen 
gaf de Foodarcheoloog5

590 leerlingen (ongeveer) 
namen deel 
aan workshops


