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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 onroerend 
erfgoed.
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.  

Het enthousiasme waarmee onze 
medewerkers zich inzetten op vlak van 

archeologie, bouwkunde en landschappen 
is niet in getallen te vatten. We hebben wel 

enkele andere cijfers verzameld voor je.

2020 IN 
CIJFERS

ONDERZOEK

37 opdrachten voerden 
onze archeologen uit

DEPOT

3466

7

42

25/25

4

14

12
7665,93m2

14.793,08m2

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

15daarvan gingen door 
in participerende 
gemeenten

346.489
346.489,15 m² werd aan een 
onderzoek onderworpen 
(bureauonderzoeken 
inbegrepen)

werd effectief 
afgegraven in 
het kader van 
proefsleuven en 
opgravingen. 

7.664,93 m² daarvan was 
in het gemeentepark van 
Nieuwkerken.

42 oude ensembles 
werden herverpakt 
volgens de CGP

3466 eenheden werden 
genummerd bij het 

herverpakken

14 nieuw ontvangen Wase 
ensembles zijn er toe-
gevoegd in het depot.

7 vrijwilligers 
hebben (tussen 

de lockdowns door) 
aan depotwerking 

kunnen doen.

4 vrijwilligers 
zijn nieuw 
begonnen 
in 2020

12 conservatie-
opdrachten werden 
afgewerkt

25 van 25 archeologie- 
nota’s en nota’s werden 

door het Agentschap 
meteen bekrachtigd

COMMUNICATIE EN PUBLIEKSWERKING

1000

1573

23

1042
1042 keer werd het uitreikingsfilmpje 

van de Wase Erfgoedprijs bekeken

23 genomineerde onroerend 
erfgoedprojecten waren er 
voor de Wase Erfgoedprijs

de kaap van 1000 
vind-ik-leuks op 
Facebook werd bereikt

1573 stemmen 
werden uitgebracht 

voor de publieksprijs 
van de Wase Erfgoedprijs

BEHEER

34

24
15

in 34 bouwkundig 
erfgoeddossiers 
was de IOED betrokken 

24 items bouwkundig erfgoed 
werden teruggevonden in Temse (13 

bewaard, 11 gesloopt)

15 items bouwkundig 
erfgoed werden 
teruggevonden 
in Sint-Gillis-Waas  
(6 bewaard, 9 gesloopt)

9

6

13 11
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INLEIDING
Beste lezer, 

Dat 2020 een bijzonder erfgoedjaar mocht worden, was onze 
nieuwjaarswens voor het afgelopen jaar. Nu we terugblikken op 
dit jaar krijgt het gezegde ‘let op met wat je wenst’ toch wel een 
aparte betekenis. 

(Semi-)lockdowns, versoepelingen, verplicht thuiswerk, kleine 
en grote bubbels, ‘facetimen’ of ‘teamsen’, afstand houden, mond-
maskers, handgel … De pandemie betekende op diverse vlakken 
een test voor ieders flexibiliteit, veerkracht en creativiteit. We wil-
len dan ook al onze medewerkers, vrijwilligers en partners bedan-
ken voor hun blijvende inzet voor het Wase onroerend erfgoed. 
Zowel op het terrein als in dorps- en stadskernen, zowel tussen de 
rekken in het depot als thuis tijdens het telewerken, bleef ieder-
een actief zijn/haar beste beentje voorzetten. 

Hierdoor kunnen we terugkijken op een bruisend en uitzonderlijk 
erfgoedjaar met vele hoogtepunten. Zo bracht Vlaams minister 
van Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele in januari nog een 
echt bezoek aan onze organisatie waarbij hij kennismaakte met 
onze veelzijdige werking en het unieke Wase erfgoed. Eigen ar-
cheologisch onderzoek in Nieuwkerken, Melsele en Sint-Niklaas 
vulde de puzzel van het Wase verleden opnieuw mooi aan. Een 
jonge stagiaire-erfgoedconsulent enthousiasmeerde velen met 
haar eigenzinnige online column over het Wase bouwkundig erf-
goed. 23 projecten rond onroerend erfgoed dongen in het najaar 
mee voor de Wase erfgoedprijs. De erfgoedconsulenten kozen de 
oude hoogstamboomgaarden uit als een eerste eigen project rond 
Waas landschappelijk erfgoed …

2020 is ook als een jaar van groei en verandering voor onze or-
ganisatie te beschouwen. De stad Lokeren en de gemeente 
Zwijndrecht sloten aan bij onze acht andere Wase participanten. 
Hierdoor strekt ons werkingsgebied zich nu uit over heel het his-
torische Waasland. Verder namen we de aanbevelingen in het on-
dernemingsplan ter harte, zetten we de eerste essentiële stappen 
naar een proactieve organisatie en stippelden we trajecten uit 
voor de realisatie van de doelstellingen binnen ons nieuw beleids-
plan 2021-2026. 

We nodigen iedereen dan ook van harte uit om via dit jaarverslag 
2020 op een bijzondere manier te herbeleven. 

Johan Smet, voorzitter Erfpunt 
Inge Baetens, directeur Erfpunt
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ARCHEOLOGIE
De pandemie hield het onderzoeksteam van Erfpunt in 2020 niet 
binnen. Mits het in acht nemen van de noodzakelijke richtlijnen 
konden onze archeologen en veldtechnici actief blijven in het 
Waasland en daarbuiten. Het verplichte thuiswerk tussendoor gaf 
dan weer de nodige rust om verschillende rapporten van opgra-
vingen te voltooien.

Opnieuw leverden terreinwerk en het uitwerken van onderzoeks-
rapporten verschillende stukjes op die de Wase puzzel van het 
verleden verder aanvullen. Een Romeins grafveld op de terreinen 
van het gemeentepark kon gelinkt worden aan Romeinse bewo-
ning onder het woonzorgcentrum van Nieuwkerken. Datzelfde ge-
meentepark leverde eveneens een ‘missing link’ op in de evolutie 
van de woonhuizen in de ijzertijd. Onderzoek in Melsele zorgde 
ervoor dat een puzzelstuk over het ontstaan van de Melseledijk 
een andere plaats kreeg op de Wase tijdlijn. Het onderzoeksrap-
port van Sint-Heimolen was dan weer een klein puzzelstukje in de 
grote blinde vlek van de vroege middeleeuwen in het Waasland. 
Elektromagnetisch onderzoek op de archeologische site Singel-
berg hielp het archeologisch team dan weer om het neerhof, het 
poortgebouw en een bruggenhoofd op de motteheuvel te lokali-
seren. 

Binnenskamers registreerden en herverpakten de collectiebe-
heerder, de collectieregistrator en verschillende vrijwilligers in 
het onroerend erfgoeddepot 42 oude archeologische ensembles. 
Ook werd naar de conditie van het archeologisch vondstenmate-
riaal gepeild. 14 archeologische archieven van recent onderzoek 
uit het Waasland door archeologische bedrijven kregen een nieu-
we thuis binnen het depot. 
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Romeinen en oude 
Belgen onder het 
Nieuwkerkense 
gemeentepark

Waar: Nieuwkerken (Sint-Niklaas)
Uitvoering: maart tot mei 2020

Proefsleuven op de locatie van het nieuwe 
gemeentepark hadden de aanwezigheid uit-
gewezen van diverse Romeinse crematieg-
raven en paalsporen. In totaal konden twaalf 
van die graven in detail worden onderzocht. 
Het betrof telkens diepe, rechthoekige kui-
len, ongeveer de grootte van de graven zoals 
wij die nu kennen, waarin een dik pakket as 
en houtskool was gestort van de brandstapel 
waarop de overledene destijds werd gecre-
meerd. 

Tussen die massa houtskool vielen af en toe 
zeer kleine, witte spikkels en splintertjes op: 
restjes bot van de afgestorvene. Grote been-
deren waren helaas niet meer te vinden. Dat 
is een fenomeen dat we al kenden uit eerde-
re onderzoeken. Blijkbaar hadden familie en 
vrienden ook hier destijds zorgvuldig de af-
gekoelde brandstapel uitgekamd naar been-
derresten van de overledene. 

Wat in de ‘graven’ belandde was slechts het 
overschot: verkoold hout en wat verbrande 
bijgiften die op de brandstapel waren mee-
gegeven voor het hiernamaals. Die (vaak 
zeer sterk verbrande) voorwerpen leren 
onze archeologen soms of het om een man 
of een vrouw ging, en wanneer ze ongeveer 
leefden. Wat de families met die uitgezoch-
te botten deden, weten we overigens nog 
steeds niet.

We kunnen de graven wellicht linken aan 
de Romeinse boerderijen die in 2019 zijn ge-
vonden ter hoogte van het nieuwe rusthuis 
aan Turkeyen, zo’n tweehonderd meter wes-
telijker. Waarschijnlijk ging het daar om de 
opeenvolgende hoeves van één familie die 
daar generaties lang boerde en vee hield. 
Ook in de naburige Wallenhofwijk zijn in het 
verleden al diverse Romeinse boerderijen 
aan het licht gekomen. De vondst is dan ook 
een welkome aanvulling op onze (nog steeds 

beperkte) kennis omtrent de bewoning van 
Nieuwkerken gedurende dit tijdvak. 

Sporen van gebouwen hebben onze archeo-
logen trouwens ook gevonden, alleen waren 
die nog een pak ouder. Maar liefst vijf woon-
huizen legden ze bloot, daterend uit de ijzer-
tijd (ca. 800-450 v.Chr.) en wellicht ook hier 
toebehorend aan verscheidene generaties 
van een familie of clan van landbouwers en 
veetelers. Die oude Nieuwkerkenaars moes-
ten er op de arme zandgronden aan de kost 
komen, en dat zal niet altijd een sinecure 
geweest zijn. In jaren met een slechte oogst 
moet er meer dan eens hongersnood ge-
dreigd hebben …

Hun gebouwen waren volledig opgetrokken 
in vergankelijke materialen als hout, leem 
en stro, en lieten dus slechts verkleuringen 
na op de plaats waar de palen stonden. Dat 
neemt niet weg dat de gebouwplattegronden 
voor de archeologen erg leerrijk zijn. Bijzon-
der aan de huizen is namelijk dat ze zowel 
kenmerken vertonen van gebouwen uit de 
vroege ijzertijd (ca. 800-450 v.Chr.), als van 
die uit de late ijzertijd (ca. 450-50 v.Chr.). 

Mogelijk gaat het hier dan ook om een soort 
van ‘missing links’, die een heel nieuw licht 
kunnen doen schijnen op de evolutie van de 
woonhuizen gedurende de ijzertijd in het 
Waasland, de Kempen en delen van zuidelijk 
Nederland. De collega’s die momenteel met 
een subsidie van de Vlaamse overheid aan 
een syntheseonderzoek rond late-ijzertijd-
gebouwen bezig zijn, zijn dan ook erg opge-
togen met de vondst. 

Wordt vervolgd!
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Met droge voeten naar 
Kallo

Waar: Melsele (Beveren)
Uitvoering: april 2020

Hoewel archieven pas spreken over de aan-
leg van dijken in de Scheldepolders vanaf de 
14de eeuw, leverde een werfopvolging van 
rioleringswerken onze archeologen het ver-
hoopte bewijs op dat op zijn minst de Melse-
ledijk een pak ouder is. De oorsprong ervan 
moet gezocht worden in de volle middeleeu-
wen, tussen de 10de en 12de eeuw.

Beveren heeft zijn Scheldepolders aller-
minst cadeau gekregen. Zeker vanaf de 14de 
eeuw heeft men er alle moeite gehad om het 
water buiten te houden. Door de eeuwen-
lange turfwinning, die ontginnersdorpen als 
Kieldrecht en Verrebroek in de late middel-
eeuwen welvarend hadden gemaakt, was het 
landschap immers langzaam maar zeker in-
geklonken. Tegelijkertijd vormde de steeds 
sterkere getijdenwerking op de Westerschel-
de een alsmaar grotere bedreiging voor het 
Beverse laagland. Tussen 1334 en 1551 wer-
den de Scheldepolders dan ook maar liefst 
zestien keer overspoeld. 

Die stijging van het rivierpeil was echter al 
vanaf de 12de eeuw begonnen. Historici en 

archeologen vermoedden dan ook al langer 
dat sommige Beverse dijken wel eens ouder 
konden zijn dan de archieven suggereerden. 
Die spreken immers pas over een systema-
tische bedijking vanaf de 14de eeuw. Tot 
dusver hadden ze echter nog nooit de kans 
gehad om die hypothese te toetsen. 

De geplande herinrichting van de N450 – de 
Melseledijk – tussen het centrum van Mel-
sele en de E34 bood een unieke kans om in 
zo’n dijklichaam te kijken en na te gaan of 
hun veronderstelling klopte. In het zog van 
de werken, en dus zonder oponthoud te ver-
oorzaken, inspecteerden we systematisch 
de diepe sleuven waarin de nieuwe riolering 
werd gelegd. En met resultaat.

In het noordelijke deel van de werf, tussen 
de eerste ‘bocht’ na het kruispunt met de 
Koolputstraat en de Beverse Dam, vonden ze 
de lagen terug die dateren van de allereerste 
ophoging ter hoogte van de latere dijk. De 
scherven daaruit stammen uit de 10de tot 
12de eeuw. De lagen rustten ook niet op over-
stromingssedimenten. Dat suggereert dat de 
dijk werd aangelegd vóór 1175, toen een gro-
te overstroming het Beverse laagland teis-
terde. De vondst plaatst de oudste Beverse 
dijken dan ook twee eeuwen vroeger in de 
tijd.

Speuren tussen nat en 
droog 

Waar: Beveren
Uitvoering: juli 2020

Al in 2017 waren er bij de gemeente Beveren 
plannen om aan de Leurshoek een verkave-
ling te realiseren. In het kader daarvan werd 
toen enkel een bureauonderzoek uitgevoerd. 
Algemeen kan het projectgebied gesitueerd 
worden op een uitloper van de zwak hellen-
de rug van de Wase Cuesta.

Ter hoogte van de kernen van Melsele en 
Beveren is hierbij nog sprake van een kleine 
zandige rug die grotendeels gevolgd wordt 
door de N70. De Leurshoek zelf is terug te 
vinden in het midden tussen dit Beverse 
Hoogland in het zuiden en het lagergelegen 
poldergebied in het noorden. Archeologi-
sche onderzoeken in gelijkaardige land-
schappelijke contexten leverden al veelvul-
dige resten op van bewoning, gaande van de 
bronstijd tot en met de middeleeuwen.

Voor de Leurshoek wezen historische kaar-
ten vanaf de (late) 18de  eeuw op bebouwing 
in het westelijke deel van het projectgebied. 
In hoeverre ook resten van oudere bebou-
wing aanwezig waren, kon op basis van het 
bureauonderzoek niet met zekerheid vast-

gesteld worden. Hiervoor was een bijko-
mend proefsleuvenonderzoek nodig. Dat 
werd uitgevoerd in juli 2020.

Dit onderzoek toonde aan dat het westelij-
ke deel van het projectgebied ernstig ver-
stoord was door de bouw- en afbraakwerken 
van de infrastructuur die hier in de 19de en 
20ste  eeuw aanwezig was. Hoewel in het 
oostelijke deel ook enkele verstoringen aan-
wezig waren door serres, die hier vanaf het 
midden van de 20ste eeuw stonden, leverde 
het onderzoek in deze zone wel archeologi-
sche sporen op. 

Grachten en greppels wezen op verschillen-
de fasen van landindeling. De aanwezigheid 
van meerdere kuilen wees verder op de aan-
wezigheid van gebouwen. Binnen de kuilen 
kon minstens één structuur herkend worden, 
die waarschijnlijk geïnterpreteerd kan wor-
den als een bootvormig gebouw. Dergelijke 
gebouwen worden ruim gedateerd tussen 
700 en 1225 n.C. Op basis van enkele kleine 
fragmenten grijs aardewerk kan de structuur 
voorlopig ruim gedateerd worden tussen de 
9de en de vroege 13de eeuw. 
Zowel de greppels als de structuur wijzen 
duidelijk op de aanwezigheid van één of 
meerdere erven uit de (volle) middeleeu-
wen. Om deze echter ten volle te kunnen 
onderzoeken, zal een bijkomende opgraving 
noodzakelijk zijn.
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De Merovingers rukken 
op

Waar: Sint-Niklaas
Uitvoering: Opgraving 2018, rapport 2020

Tot enkele jaren geleden werd voor de vroe-
ge middeleeuwen in het Waasland steeds 
uitgegaan van een verlaten gebied waar bos-
sen en wastinen (wilde graslanden) het door 
de Romeinen ontgonnen landschap opnieuw 
veroverden en zo het Koningsforeest vorm-
den. Enkel een 6de-7de-eeuws grafveld uit 
Waasmunster was een zekere getuige van 
vroegmiddeleeuwse menselijke aanwezig-
heid in onze contreien.

Enkele jaren geleden kwam daar ook nog 
het 7de-eeuwse grafveld van Elversele bij. 
Daarnaast werden enkele vage sporen van 
Merovingische en Karolingische activiteiten 
vastgesteld in het alluviale gebied van de 
Schelde bij Bazel en Kruibeke. Verder was 
de menselijke aanwezigheid in het Waasland 
tijdens de vroege middeleeuwen enkel af te 
leiden uit de ‘-sele’-toponiemen (Melsele, El-
versele, Belsele) die een vroegmiddeleeuw-
se herkomst zouden hebben. Behalve voor 
Elversele kon dit voorlopig echter nog ner-
gens ondersteund worden door archeologi-
sche bewijzen.

Ook voor de Karolingische periode werd 
lange tijd een gelijkaardig beeld geschetst. 
Op basis van een gebrek aan sporen en his-
torische bronnen werd steeds verondersteld 
dat het Waasland in deze periode nauwelijks 
enige bevolking kende, en dat het groten-
deels ingenomen werd door het Koningsfo-
reest, een beschermd koninklijk jachtgebied. 
De graven van Vlaanderen zouden zelf ook 
slechts weinig interesse getoond hebben 
in dit perifere gebied met eerder margina-
le gronden. In de 10de-11de eeuw was het 
Waasland volledig in handen van deze gra-
ven, en hoewel er sprake was van expansie 
van en strubbelingen binnen het graafschap 
Vlaanderen, bleef het Waasland in de histo-
rische bronnen grotendeels een blinde vlek.
De oudste vermeldingen van nederzettingen 
in het Waasland hebben steeds betrekking 
op locaties die nabij de Schelde of Durme 
gelegen zijn, gelinkt zijn aan religieuze or-

des en dateren uit de 7de-8ste eeuw. Er kan 
echter niet uitgesloten worden dat door ge-
brek aan archivalische bronnen een aantal 
burgerlijke nederzettingen over het hoofd 
worden gezien. Een voorbeeld hiervan is het 
grafveld in Elversele.

Een iets latere vermelding van een neder-
zetting heeft betrekking op de – dan reeds 
bestaande – kerk van Melsele in 1055. Aan-
gezien de kern van Melsele op  ±  4  km van 
de Schelde gelegen is, lijkt dit te wijzen op 
een burgerlijke ‘herkolonisatie’ van het 
Waasland, zonder banden met de religieuze 
ordes. 

De opkomst van de ‘eerste’ bewoningsker-
nen in het binnengebied van het Waasland 
werd onder andere toegewezen aan de ex-
pansie van de bevolking van Gent en de daar 
omliggende dorpen en gehuchten, alsook de 
economische opleving van Vlaanderen van-
af ±  1050. Deze bewoningskernen zouden 
vooral ontstaan zijn langs een landweg die 
Antwerpen met Brugge verbond en die over 
de natuurlijke zandrug liep die het Wase 
Hoogland scheidde van de Wase Schelde-
polders. 

Behalve enkele vage aanwijzingen, zoals de 
datering van een spieker in Melsele tussen 
662 en 774 n.C., kon tot voor kort nergens 
met zekerheid vastgesteld worden dat er 
reeds vroeger sprake was van nederzettin-
gen die verder van de oevers van de Durme 
en Schelde gelegen waren. Een eerste dui-
delijk bewijs hiervoor werd pas in 2017 ge-
leverd door de aanwezigheid van een 10de-
eeuws erf in het centrum van Beveren, op 
± 6 km van de Schelde. Dit toonde duidelijk 
aan dat er al sneller sprake was van bewo-
ning in de Pagus Wasia. 

Een opgraving uit 2018 aan de Heimolen-
straat in Sint-Niklaas plaatst de oudste mid-
deleeuwse bewoning nog enkele eeuwen 
vroeger. Het grote aantal sporen dat op de 
beperkte onderzochte oppervlakte werd 
aangetroffen, wees op een intensief gebruik 
van het landschap. Dat werd bevestigd door 
een landschapsreconstructie die gemaakt 
kon worden door een onderzoek van de pol-
len, zaden en vruchten uit een waterput die 
in de 8ste eeuw gedateerd kon worden. Hier-
uit bleek namelijk dat er sprake was van een 

goed ontwikkelde bevolking op de hogere 
Cuestagronden in de omgeving van Sint-Ni-
klaas. 

In dit opzicht is ook de vroegmiddeleeuwse 
herkomst van het toponiem w (het oudste ge-
kende gebruik van sala dateert uit 639) zeer 
interessant. De Romeinse stenen structuur 
(‘balwa sala’) waaraan het dorp zijn naam 
waarschijnlijk dankt, ligt op ±  5  km afstand 
van de Durme en ± 2,7 km van de site in de 
Heimolenstraat. De benaming lijkt eveneens 
te wijzen op een vroegere aanwezigheid van 
bewoning met een relatief continu karakter 
in het Waasland. 

Het onderzoek aan de Heimolenstraat toont 
dan ook duidelijk aan dat het overheersen-
de beeld van de omgeving van Sint-Niklaas, 
en in ruimere zin van het Waasland, in de 
vroege middeleeuwen aan revisie toe is. Eén 
beperkt onderzoek volstaat jammer genoeg 
niet om een duidelijk beeld te scheppen, 
verder onderzoek is dan ook noodzakelijk. 
De geplande ontwikkeling van de kmo-zone 
Botermolen en de toekomstige locatie van 
het AZ Nicolaas zijn in dit opzicht bijzonder 
interessante locaties waar mogelijk meer in-
formatie valt te verkrijgen.
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Aan de voet van de 
Singelberg

Waar: Beveren
Uitvoering: februari 2020

De Singelberg is een gekende locatie in Be-
veren. De motteheuvel is duidelijk zichtbaar 
in het polderlandschap en kan onder andere 
vanaf de E34 gezien worden. Door histori-
sche bronnen is de geschiedenis van de ves-
ting redelijk goed gekend en ook archeologi-
sche onderzoeken uitgevoerd in de jaren 70 
leverden al belangrijke informatie op. Jam-
mer genoeg behandelen de meeste bronnen 
enkel de vesting op de motteheuvel zelf. Ook 
bij de opgraving door prof. De Meulemees-
ter ging vrijwel alle aandacht naar de burcht 
zelf. Verdere informatie over het resterende 
deel van het domein was eerder schaars. En-
kele historische bronnen maken er wel mel-
ding van, maar geven geen duidelijk zicht op 
de indeling ervan.

Maar hoe verkrijg je betrouwbare informa-
tie over archeologische resten zonder dat 
je mag graven? De Singelberg is namelijk 
beschermd, waardoor het verboden is om 
‘de natuurlijke configuraties van het terrein 
te wijzigen’. Dat probleem werd verholpen 
door het gebruik van een magnetometer. 
Dat toestel meet uiterst kleine afwijkingen 
in de kracht en richting van het aardmagne-
tische veld. Die ontstaan door verschillen in 
de bodemopbouw. Waar ooit een gracht of 
kuil gegraven werd, krijgt de bodem namelijk 
een andere samenstelling. De opvulling van 
de gracht of de kuil zal dan ook een ander 
magnetisch signaal geven dan de omliggen-
de, onverstoorde bodem. Door een grotere 
oppervlakte te onderzoeken, verkrijg je met 
een magnetometer een vrij duidelijk beeld 
van de ‘anomalieën’ in de ondergrond.

Om het neerhof van de Singelberg te on-
derzoeken, werd gebruik gemaakt van een 
fluxgate gradiometer met twee sensoren. 
Eerst werden aaneensluitende vakken van 
20  x  20  m uitgezet op het terrein. Elk van 
die vlakken werd vervolgens geregistreerd 
door er met de magnetometer in een zigzag-
patroon over te lopen. Per afgelegde meter 
werden acht metingen uitgevoerd. Doordat 

de meetlijnen een halve meter uit elkaar la-
gen, werd een beeld opgebouwd met een re-
solutie van 12,5 x 50 cm.

Het resultaat van de bodemscan leverde 
belangrijke informatie op. Niet alleen is het 
neerhof duidelijk te onderscheiden door de 
vele anomalieën, er zijn ook duidelijke aan-
wijzingen voor een poortgebouw aan de 
voorzijde van het neerhof. Dat lijkt verbon-
den te zijn met een brug die uitgeeft op een 
andere structuur die buiten de gracht terug 
te vinden is. Is hier sprake van een ‘barbaca-
ne’ (bruggeschans)? Het verslag van de bele-
gering in 1311 doet alleszins vermoeden van 
wel. Daarin wordt namelijk melding gemaakt 
van twee poorten en een bruggenhoofd.

Binnen het neerhof was sprake van een groot 
aantal anomalieën, waardoor het moeilijk 
was om duidelijke structuren te herkennen. 
Op enkele plaatsen kunnen mogelijk kuilen 
van gebouwen herkend worden, maar dat is 
niet zeker. Tussen het neerhof en het opper-
hof is de locatie van de voormalige brug wel 
duidelijk zichtbaar.
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Opgraven, 10 meter 
boven de grond

Waar: Belsele (Sint-Niklaas)
Uitvoering: zomer 2020

Dat de kerk van Belsele nog lang niet al haar 
geheimen heeft prijs gegeven, werd vorige 
zomer duidelijk. Bij restauratiewerken aan 
het historische dak kwam de alerte aanne-
mer op het spoor van nieuwe gegevens die 
een hoofdstuk toevoegen aan de geschiede-
nis van de parochiekerk.

In de afgelopen jaren trok het gebouw al 
meermaals de aandacht van Vlaamse on-
derzoekers. Verschillende natuurweten-
schappelijke dateringstechnieken werden 
toegepast op de historisch bouwmaterialen 
van het middenschip. Radiokoolstofdatering 
van de kalkmortel en dedrochonologische 
jaarringdatering van het bouwhout leverden 
opmerkelijke resultaten op. Het dakgebinte 
met hout dat geveld werd tussen 1266-1271 
blijkt te rusten op baksteenmuren die tussen 
1260 en 1295 (95% betrouwbaar) werden 
opgetrokken. Het jaarringonderzoek toont 
bovendien aan dat het hout afkomstig was 
uit een dicht eikenbos in de nabijheid van de 
kerk. Wie opnieuw op wandel wil in het mid-
deleeuwse Koningsforeest, dat ooit een deel 
van het Waasland bedekte, moet dus nu de 
wenteltrap naar het kerkzolder nemen. 

Bij de start van de restauratiewerken op de 
gewelfzolder viel het oog van de ervaren 
werfleider op de gewelfoksels, ook wel lie-
zen genoemd. Een misschien wat vreemde 
naam voor de zone waar de segmenten van 
stenen kruisgewelven samenkomen op een 
muurconsole. In de benedenkerk lopen ze 
spits toe tot op een versierde kraagsteen in 
de muur. Boven de gewelven zijn ze herken-
baar als een ‘okselput’. In vele kerken zijn 
deze gewelfoksels leeg. In de kerk van Belse-
le lijken ze nog gevuld te zijn met afbraak- en 
bouwmateriaal van vroegere bouw- en her-
stellingswerken. Ze bevatten een schat aan 
informatie over de geschiedenis van de kerk. 

Met steun van de stad Sint-Niklaas en de toe-
stemming van het Agentschap Onroerend 
Erfgoed doken we in de stoffige oksel van de 
kerk. Het ledigen van de oksels en opnieuw 
opvullen met inert materiaal was immers no-
dig om bijkomende aantasting van het hou-
ten gebinte te voorkomen. Hoewel het om 
bouwhistorisch onderzoek gaat, pasten we 
een archeologische onderzoeksmethodiek 
toe om een representatief aantal van de ge-
welfoksels te onderzoeken.  

Alle oksel van het koor werden geleegd en 
gezeefd. Gehoopt werd om beter zicht te 
krijgen op de voormalige afwerking van het 
houten gebinte en de dakbedekking. We wis-
ten al uit historische bronnen dat het koor, 
wellicht gebouwd in 1432, een stenen kruis-
ribgewelf kreeg in 1643. In de oksels vonden 
we nu ook de restanten terug van een houten 
gotisch tongewelf met polychrome beschil-
dering, dat het stenen gewelf vooraf ging. 
Talrijke gepolychromeerde beschotplankjes 
met gestileerde florale motieven en houten 
gewelfornamenten doken op uit het stof.  Het 
lijkt alsof een groot deel van het houten ge-
welf pas ontmanteld werd nadat het stenen 
gewelf geplaatst was. 

Naast bouwmateriaal (dakleien, bakstenen, 
gesmede spijkers…) werd in één oksel ook 
scherven van diverse kommetjes aangetrof-
fen. Vonden we hier restanten van de schaft 
van de 17de-eeuwse dakwerkers? Of bevat-
ten ze klein materiaal dat noodzakelijk was 
voor de werkzaamheden. Alles lijkt een da-
tering in de 17de eeuw, onmiddellijk na plaat-
sing van de stenen gewelven, te bevestigen. 

In de gewelfoksels boven het 13de-eeuwse 
middenschip werden naast dakleien ook ke-
ramische daktegels aangetroffen. Ook frag-
menten van zogenaamde vorststenen, een 
nokafdekking in natuursteen, kwamen aan 
het licht. Het geeft een beeld van de laatmid-
deleeuwse dakbedekking die ontmanteld 
werd na het plaatsen van de stenen gewel-
ven in de jaren 1550 en 1560. Er zijn geen 
aanwijzingen voor een houten gewelf boven 
het schip. De dakkap bleef zichtbaar tot ze in 
de 16de eeuw aan het oog onttrokken werd. 
Een verloren fragment van een Romeinse 
dakpan is wellicht afkomstig uit één van de 
Romaanse muren, waarin Romeins bouw-
puin verwerkt zit.  
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Elders vond de aannemer een hand van een 
gepolychromeerd houten beeld en een fijn 
uitgewerkt gotisch ornament in steen. 

Enkele bijkomende oksels werden geleegd 
en zullen nog gezeefd worden. Het vond-
stenmateriaal wordt de komende maanden 
verder onderzocht in ons atelier. Alle hou-
ten elementen zullen tegen insecten en mi-
cro-organismen behandeld worden in de 
anoxiekamer van de provincie Oost-Vlaan-
deren, om vervolgens bewaard te worden in 
ons onroerenderfgoeddepot. Ook de aange-
taste balkkoppen van de gebinten werden 
verwijderd en zullen door jaarringexperten 
van het Agentschap Onroerend Erfgoed ge-
analyseerd worden.

En zo geeft kerk van Belsele toch geleidelijk 
haar geheimen prijs. 
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Depot: registreren, 
(her)verpakken en 
conditiebepaling

In 2015 werd het archeologisch depot van 
Erfpunt door Vlaanderen erkend als onroe-
renderfgoeddepot. Dankzij de Vlaamse en 
gemeentelijke middelen kon Erfpunt de afge-
lopen jaren een volwaardige depotwerking 
uitbouwen met een team van depotmede-
werkers (collectiebeheerder en -registrator). 
Met behulp van de steun van de stad Sint-Ni-
klaas en provinciale subsidies konden de 
afgelopen jaren ook diverse aanpassingen 
in de verschillende depotruimten worden 
uitgevoerd. Hierdoor beschikt Erfpunt nu 
over een infrastructuur die een goede bewa-
ring van de archeologische archieven garan-
deert. 

Eind 2021 stopt de samenwerkingsover-
eenkomst met Vlaanderen en dient het on-
roerenderfgoeddepot Waasland aan alle 
doelstellingen van de samenwerkingsover-
eenkomst met Vlaanderen te hebben vol-
daan. In 2020 werd daarom sterk ingezet op 
het registreren, (her)verpakken en het be-
palen van de conditie van het aanwezig ar-
cheologisch vondstenmateriaal, conform de 
geldende normen en richtlijnen. 

Collectiebeheerder Johan Van Cauter werd 
hierbij geassisteerd door vrijwilliger van het 
eerste uur, de heer Philippe Nelis. We laten 
hem graag aan het woord om zijn ervaringen 
met dit immense werk te delen. 

Het is een privilege om als vrijwillige me-
dewerker van Erfpunt deel te kunnen ne-
men aan het project rond conditiebepa-
ling en herverpakking van het depot. Ik 
ken de vereniging al jaren en heb daarbij 
al enige ervaringen opgedaan, zowel als 
medewerker op het terrein als voor bin-
nenwerk; zowel bij het collecteren van 
botfragmentjes in Gallo-Romeinse cre-
matieresten als bij de studie van mid-
deleeuwse scherfverzamelingen. Tot het 
voorstel kwam om ook deel te nemen 
aan de activiteiten van het depot.

De objecten zijn het resultaat van jaren 
van opgravingen, een klein deel komt 
van donaties. Hierbij horen ook collecties 
van vondsten, resulterend uit archeolo-
gische activiteiten van tientallen jaren 
geleden in het Waasland. In de periode 
daarna vinden we ook de grote hoeveel-
heden materiaal uit de opgravingen van 
de toenmalige ADW. Hierbij vond ik ook 
objecten terug van terreinwerk waar ik 
jaren terug persoonlijk aan had kunnen 
deelnemen. Of nog, het ontdekken van 
merkwaardige, zelfs unieke vondsten, 
waarvan ik al veel had horen spreken, 
maar die ik nog nooit had kunnen aan-
schouwen. Nu kon ik ze – zo nodig met 
handschoenen – vasthouden.

De vondsten worden aangepakt volgens 
de locatie en/of de sites waar ze wer-
den gedetecteerd, in overeenstemming 
met de huidige conservatierichtlijnen. Zo 
is er opslag op kamertemperatuur of in 
afkoeling. Specifieke conditionering van 
luchtsamenstelling geldt voor het depot 
zelf.

Alle oude verpakkingen worden voor-
zichtig uit de rekken genomen, geopend 
en op inhoud gecontroleerd. Elk object of 
elke reeks objecten wordt opnieuw ver-
pakt met een specifieke zichtbare aan-
duiding. Op de buitenkant van de nieuwe 
verpakking wordt een referentiemelding 
aangebracht, die betrekking heeft op de 
aard van de vondsten en het ensemble 
waartoe ze behoren. 

Bij de objecten van het depot wordt de 
precieze plaats op de rekken weergege-
ven. Telkens worden de aard en de toe-
stand van de objecten nauwkeurig onder-
zocht. Er is daarbij een onderscheid tussen 
glas, aardewerk, metaal, hout, bodemma-
teriaal, organisch materiaal, botfragmen-
ten, lithisch materiaal, enzovoort. Tevens 
wordt de staat van bewaring nagegaan, 
met zelfs de aantekening voor de nood-
zaak tot prioritair te behandelen materiaal, 
waar nodig. Gelukkig is de meerderheid 
van de vondsten in goede tot uitsteken-
de staat, want reeds behandeld in de loop 
van de voorbije jaren en daarna met zorg 
op veilige wijze opgeborgen.

Al die gegevens worden nauwkeurig ge-
noteerd op standaardformulieren, opge-
maakt volgens de aard van de vondsten, 
hun huidige conditie en volgens het be-
lang van de site. Specifieke codes worden 
afgesproken. Daarna wordt alles gedigita-
liseerd. Dit alles volgens de richtlijnen van 
VIOE-handleiding ‘Inpakken, een kunst’: 
gebruik van plastic zakjes, geperforeerd, 
alsook van silicagelkorrels, uiteindelijk ook 
in kartonnen dozen in aangepaste consis-
tentie en afmetingen.

Tijdens deze handelingen komt ook een 
niet te onderschatten element aan bod: 
als geïnteresseerde in de materie is men 
omringd door specialisten ter zake, zowel 
archeologen als een specialist in de con-
servatie. Telkens komen ook herinneringen 
naar boven van medewerkers in de dienst 
die vaak de opgravingen zelf hebben mee-
gemaakt, en die dan ook een niet te ver-
smaden bron van informatie zijn voor de 
verdere identificatie.

Het is fantastisch om te kunnen deelne-
men aan dit bewaren van het erfgoed. 
Op die manier krijgt men de gelegenheid 
om bij te dragen aan het beveiligen van 
de vruchten van het vaak urenlange werk 
van archeologen en medewerkers. Vaak 
verworven in weer en wind of in de hitte 
van de volle zomer. Tevens krijgen volgen-
de generaties op die manier op een ge-
ordende wijze toegang tot een zo goed 
mogelijk bewaard patrimonium, dat voor 
verdere studie gemakkelijk en vlot bereik-
baar wordt.
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BOUWKUNDIG ERFGOED
In september 2020 startte Stephan Delaruelle als erfgoedconsu-
lent bouwkundig erfgoed. In een interview maak je kennis met 
deze fiere Waaslander met een groot hart voor onroerend erfgoed. 
Hij vervangt collega Jan De Kesel, die nu actief is als erfgoedcon-
sulent bij het agentschap Onroerend Erfgoed. 

Voor bouwkundig erfgoed lag de focus in 2020 opnieuw op het ad-
viseren van omgevingsaanvragen en overleg met ontwikkelaars 
met betrekking tot panden op de vastgestelde inventaris bouw-
kundig erfgoed, die samen met gebouwen met een beschermd sta-
tuut de identiteit van dorps- en stadskernen bepalen.  

Stagiaire Charlotte Delannoye zette haar schouders onder het ac-
tualisatietraject van de vastgestelde inventaris bouwkundig erf-
goed voor de gemeenten Sint-Gillis-Waas, Temse en Sint-Niklaas. 
Het was fijn om eens door haar bril, als lid van een nieuwe gene-
ratie erfgoedconsulenten, naar het Wase bouwkundig erfgoed te 
kunnen kijken. Haar online erfgoedcolumn ‘De keuze van Charlot-
te’ is dan ook een echte aanrader. 
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Advies bouwkundig 
erfgoed

De IOED was dit jaar betrokken bij een der-
tigtal dossiers waar bouwkundig erfgoed 
mee gemoeid is. Sinds september werd Erf-
punt ook ingeschreven als adviesinstantie in 
het Omgevingsloket, waardoor het afhande-
len van adviezen vlotter verloopt. 

In 17 gevallen ging het om een preadvies ter 
voorbereiding van een voorontwerp of een 
vergunningsaanvraag. Bij 12 omgevingsver-
gunningen werd een bijkomend advies van 
Erfpunt gevraagd. Ten slotte zijn ook 5 klei-
nere erfgoedvragen behandeld door ons ‘erf-
goedloket’. 

Ongeveer de helft van de dossiers (16) be-
trof verbouwingen van het bestaande ge-
bouw, gaande van kleine aanpassingen of 
toevoegingen tot voorstellen voor het louter 
behouden van de voorgevel. Tien vragen 
gingen over de mogelijkheden tot sloop van 
een gebouw op de inventaris. Het merendeel 
daarvan kwam in de pre-adviesfase en kon 
vaak nog worden bijgestuurd door overleg 
met bouwheren of eigenaars met steun van 
de gemeente. De meeste dossiers waarin 
een omgevingsvergunning voor sloop werd 
aangevraagd, waren voorbesproken en de 
erfgoedwaarden bleken in de meeste geval-
len mettertijd verdwenen. Hierdoor kon het 
aantal ongunstige adviezen beperkt blijven. 

Actualisatie 
vastgestelde inventaris 
bouwkundig erfgoed

Waar: Temse, Sint-Gillis-Waas en  
Sint-Niklaas
Uitvoering: 2020

In 2018 is Erfpunt gestart met een update van 
de inventaris bouwkundig erfgoed. Daarbij 
gaat het in de eerste plaats om een contro-
le van de bestaande lijst van waardevolle 
gebouwen en constructies in het Waasland. 
In 2020 gingen we aan de slag met de op-
merkingen van het agentschap Onroerend 
Erfgoed op onze voorgestelde wijzigingen in 
de inventaris van Temse, Sint-Gillis-Waas en 
Sint-Niklaas.

Teksten werden aangevuld, nieuwe foto’s 
gemaakt en afbakeningen van percelen 
aangepast. Opvallend is vooral dat door de 
plaatsbezoeken verschillende ‘vermiste’ ge-
bouwen opnieuw op de kaart konden gezet 
worden. Vaak waren die door een groen-
scherm minder goed zichtbaar vanaf de 
straat of was het adres grondig gewijzigd, 
waardoor deze bij de vorige controle door 
het agentschap niet werden opgemerkt. 

Om het publiek wat meer te betrekken bij 
‘hun’ bouwkundig erfgoed en hen enkele 
boeiende inzichten en mogelijk onverwach-
te connecties te bieden, startten we in volle 
lockdown met een wekelijkse websiteco-
lumn ‘De Keuze van Charlotte’. Daarin liet 
stagiaire Charlotte Delannoye haar eigen-
zinnige blik vallen op een of meerdere stuk-
jes bouwkundig erfgoed in het Waasland, die 
al dan niet op de inventaris van het agent-
schap Onroerend Erfgoed staan. 

Omdat de nieuwe vaststelling is gepland 
voor 2022, bereiden we de afwerking van de 
actualisatie in 2021 voor. Gelukkig kunnen 
we in verschillende gemeenten ook rekenen 
op de hulp van lokale erfgoedkenners.  
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Van winkelpui naar 
herenwoning in 
Rupelmonde

Waar: Kloosterstraat, Rupelmonde
Advies: 2020

Bij advisering rond bouwkundig erfgoed gaat 
het vaak over het al dan niet behouden van 
erfgoed. De motiveringsplicht van de ge-
meenten betreft immers in de eerste plaats 
dossiers met betrekking tot sloop. Toch zijn 
er ook veel eigenaars die op een positieve 
manier aan de slag willen gaan met hun erf-
goedpand en kiezen voor een kwaliteitsvolle 
verbouwing met behoud en zelfs herstel van 
de erfgoedwaarde. 

Aan de Kloosterstraat in Rupelmonde, vlak 
bij het dorpsplein, bevindt zich een typische 
19de-eeuwse burgerwoning. Al ten tijde van 
de inventarisatie was de benedenverdieping 
opengemaakt als winkelruimte. De kenmer-
kende plastische omlijsting van de ramen op 
de verdieping en de sierlijke klossen onder 
de bakgoot bleven wel behouden en zo werd 
de uitstraling van het pand gedeeltelijk be-
waard. 

De nieuwe eigenaars zagen potentieel in 
deze woning en maakten plannen voor het 
herstel van de benedenverdieping naar een 
meer traditioneel schema met een omlijste 
voordeur en poort. Omdat het niet evident 
is om de stijl van de ramen op de verdieping 
over te nemen, besloten ze de volledige ge-
vel om te vormen naar een traditionele lijst-
gevel om zo het gebouw opnieuw de uitstra-
ling van een herenwoning te geven. 

Op basis van het advies van Erfpunt werd 
in overleg met de gemeente Kruibeke be-
slist om het pleisterwerk rond de ramen en 
de decoratieve bakgoten te behouden en de 
ramen op het gelijkvloers uit te voeren in 
laat 19de-eeuwse stijl. Uit een vergelijking 
met andere gebouwen uit die periode bleek 
immers dat deze ramen meestal een andere 
vormgeving kregen. Door een opfrissing van 
het pleisterwerk versmelten oud en nieuw 
ongetwijfeld nog meer met elkaar. We kijken 
al met spanning uit naar het eindresultaat! 

Foto: © Agentschap Onroerend Erfgoed (1977)

Vier vragen aan 
onze nieuwe 

erfgoedconsulent 
Stephan Delaruelle 

De taken van een erfgoedconsulent 
gaan breed. Welke klemtonen wil jij 
leggen?

Om het in een paar buzzwords te vatten 
werk ik graag proactief, persoonlijk en 
praktisch. Omdat we vaak werken in een 
context van omgevingsvergunningen en 
ruimtelijke planning vind ik het belang-
rijk om zo vroeg mogelijk in het planpro-
ces betrokken te worden. Als erfgoed-
zorger moet je de mensen duidelijkheid 
kunnen bieden door duidelijke lijnen aan 
te houden. Dat kan alleen maar door op 
voorhand na te denken over hoe je met 
bepaalde soorten erfgoed wil omgaan 
en niet pas als het dossier op je bureau 
belandt. Dat vraagt wel wat onderzoek.  
Bij de opvolging van dossiers hou ik er-
van om in dialoog te gaan met de be-
trokkenen om hen zelf de geschiedenis 
en erfgoedwaarde van hun gebouw of 
landschap te laten ontdekken. Vaak ko-
men zo nog boeiende verhalen naar bo-
ven. Daarnaast zijn er ook rechtstreekse 
lijntjes met de gemeentelijke diensten.  
Ten slotte merk ik dat eigenaars en ge-
meenten vaak op zoek zijn naar praktisch 
advies. We moeten het voor beheerders 
van erfgoed tastbaar en haalbaar maken 
om er op een goede manier mee aan de 
slag te gaan en niet aan de zijlijn staan 
roepen wat er verkeerd gaat. 

Je leverde een aanzienlijke bijdrage 
aan de omgevingsanalyse van het 
Waasland. Wat maakt deze regio zo 
uniek?

Het Waasland heeft een heel afwisse-
lend landschap: centraal een grote klei-
rug, die later met zand is afgedekt, met 
daarrond rivieren en polders. Dat bepaalt 
al sinds de prehistorie hoe de mens hier 
leefde en werkte. Het was hier niet alleen 
goed vertoeven; economisch en militair 
gezien lag het ook heel strategisch. Dat 

alles heeft zijn sporen nagelaten, boven 
en onder de grond. Er is een boeiende af-
wisseling van steden en dorpen met een 
herkenbare historische kern. Verschil-
lende daarvan zijn beschermd. De grote 
stadsontwikkelingen uit het interbellum 
en van na WOII zijn voorlopig nog sterk 
onderbelicht in de erfgoedinventaris.  
Ondanks de nabijheid van Gent en Ant-
werpen heeft de streek nog opmerkelijk 
veel open ruimte met restanten van het 
oorspronkelijke landschap, meer dan 
je bij het doorkruisen zou vermoeden. 
Daar vind je dan weer de kenmerkende 
Wase hoeves met witstenen kruisramen, 
die soms teruggaan tot de 16de of 17de 
eeuw.   

Je bent iemand met heel wat 
ervaring. Waarin zit volgens jou 
de kracht van een IOED, een 
intergemeentelijke samenwerking 
rond Erfgoed?

Vaak is het voor de afzonderlijke ge-
meenten niet haalbaar om iemand met 
expertise rond erfgoed in huis te halen. 
Het bundelen van de krachten met bij-
komende steun van Vlaanderen en de 
provincie maakt het mogelijk om dat 
op intergemeentelijk niveau aan te pak-
ken. Bovendien doen de IOED’s onder-
ling aan kennisuitwisseling, waardoor er 
sneller resultaten geboekt worden. We 
zijn vaak ook het eerste aanspreekpunt 
voor Vlaanderen, waardoor we soms een 
bemiddelende rol kunnen opnemen. 

Waar liggen volgens jou de 
grootste kansen voor onroerend 
erfgoed in het Waasland?

Waar gemeenten vroeger lijdzaam 
moesten toekijken als het over erfgoed-
zorg ging, spelen zij nu steeds meer een 
actieve rol bij het behoud en het beheer 
van de interessante gebouwen en land-
schappen op hun grondgebied. Die bot-
tom-up-aanpak zal de komende jaren 
alleen nog versterken. Als IOED kunnen 
wij helpen om het erfgoed te verankeren 
in het lokale beleid. Daarbij is het aan 
Erfpunt om een duidelijk regionaal ver-
haal aan te bieden en dat te vertalen op 
maat van elke gemeente.
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De keuze van Charlotte

Waar: het Waasland
Periode: zomer

In een wekelijkse zomercolumn liet kunst-
historica Charlotte Delannoye haar eigen-
zinnige blik vallen op een of meerdere stuk-
jes bouwkundig erfgoed in het Waasland, die 
al dan niet op de inventaris van het agent-
schap Onroerend Erfgoed staan. 

Zo belichtte ze de woning Van Hoecke in 
Elversele, ontworpen in 1973 door architect 
Renaat Braem. Dit is een van de weinige ge-
bouwen van na WOII die op de inventaris 
staan. Verder kwamen de Wase hoeves aan 
bod, een typologie die alsmaar meer be-
dreigd wordt, zoals bleek bij de actualisatie 
de voorbije jaren. 

De begraafplaats van Temse blijkt een mooi 
voorbeeld van het rijke funerair erfgoed in 
het Waasland, met grafstenen die vaak de 
status van de eigenaars reflecteren. Daar-
naast zette Charlotte ook het beheersplan 
voor de villa en het park ter Beuken in Lo-
keren en het onderzoek van de UA naar de 
zichtbare en onzichtbare erfgoedwaarden 
van het polderdorp Doel in de kijker.

Het Wase landschap is gepokt en gemazeld 
door de talrijke restanten van de krijgshan-
delingen van de voorbije eeuwen, waarbij de 
laatste jaren de aandacht vooral ging naar 
de bunkers. Charlotte koos voor de militaire 
schans Landmolen in Kruibeke als onder-
deel van de fortengordel rond Antwerpen.

Niet alle bouwkundig erfgoed staat echter 
al op de inventaris. Tijdens de zomer nam 
Charlotte ook de kenmerkende architectuur 
van het interbellum in de Elisabethwijk in 
Sint-Niklaas onder de loep, een ware erf-
goedcluster. Opvallend is verder het minder 
typische modernistisch religieus erfgoed in 
Waasmunster, namelijk het retraitehuis Do-
mein Baverik van de broeders Hiëronimie-
ten en de Rozenbergabdij naar ontwerp van 
Dom Hans van der Laan.

Een opmerkelijke column ten slotte gaat 
over het erfgoed van de toekomst: de Villa 
Sigma in Rupelmonde, geselecteerd voor de 
World Architecture Festival Awards.

Nieuwsgierig naar de keuze van Charlotte? 
Lees de column op onze website en het in-
terview met Charlotte hieronder.

Hoe was het voor jou om deze 
column te schrijven, een zomer 
lang? 

Ik vond het meteen een heel leuk idee 
om verschillende thema’s en gemeentes 
uit het Waasland in de kijker te zetten. 
Zeker binnen de huidige coronatijden 
konden we op een digitale manier zo 
het erfgoed toch weer iets dichter bij de 
mensen brengen. Het was ook voor mij 
een leuke manier om beter vertrouwd te 
geraken met de erfgoedtypes die in het 
Waasland voorkomen. Ik hoop toch dat 
ik enkele gebouwen of plekjes heb aan-
gehaald die nog niet zo gekend waren 
en die anders minder snel onder de aan-
dacht komen. Het was niet altijd evident 
om elke keer weer iets nieuws te vinden 
om over te schrijven, maar zo kwam ik 
pas te weten wat er allemaal speelde op 
de erfgoeddienst en met welke projec-
ten mijn collega’s bezig waren. 

Je ben kunsthistorica van opleiding. 
Kun je beschrijven hoe dat jouw 
kijken naar architectuur en 
gebouwen beïnvloedt? 

Ik denk dat mijn opleiding maakt dat ik 
mij al snel probeer te verplaatsen in de 
leefwereld van de bouwheer of de be-
woners van een gebouw. Architecten 
kijken meer naar het gebouw zelf als 
bron en naar welke bouwsporen zicht-
baar zijn bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk 
ook interessant, maar ik heb misschien 
in eerste instantie meer aandacht voor 
de geschiedenis en wat voor bronnen er 
mogelijk nog allemaal in het archief te 
vinden zijn. Ik blijf toch ook wel een voor-
liefde hebben voor bepaalde stijlperio-
des zoals het interbellum. Tot nu toe viel 
deze architectuur een beetje uit de boot, 
maar gelukkig wordt er in het Waasland 
toch initiatief genomen om ook modern 
erfgoed te gaan waarderen. 
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Als lezer viel het me op hoe 
ontzettend divers het Waasland 
wel is wat bouwkundig erfgoed 
betreft. Had jij dat zelf verwacht? 

Eigenlijk niet. Op het eerste gezicht lijkt 
het alsof er in het Waasland vooral veel 
hoeves en veel landelijk of klein erfgoed 
aanwezig is, zonder al te veel uitschie-
ters. Maar de meeste gebouwen die aan 
bod zijn gekomen in de column halen 
net hun kracht uit hun interactie met het 
landschap. Sommige ervan zitten ook 
bijna verscholen in het groen en zijn een 
leuke ontdekking. Het loont echt wel de 
moeite om er eens op uit te trekken in 
het Waasland en wat meer oog te heb-
ben voor misschien minder voor de hand 
liggend erfgoed, of erfgoed dat je niet 
zomaar zou gaan bezoeken, zoals een 
begraafplaats. 

Tot slot: welk gebouw of 
columnthema is je het meest 
bijgebleven? 

Ik was toch wel heel erg onder de indruk 
van de Roosenbergabdij. Ik vond het 
ook best straf dat ik het gebouw hele-
maal niet kende. Toen ik aan de column 
wou beginnen schrijven, ben ik de abdij 
voor de eerste keer gaan bezoeken om 
het ruimtegevoel zelf eens te ervaren. 
De kapel, het omringende park en wel-
licht het interieur zelf in die typische stijl 
van Dom Hans van der Laan maken het 
een inspirerende plek. Ik ben vooral be-
nieuwd naar wat er in de toekomst met 
het gebouw gaat gebeuren. Misschien 
was het ook niet slecht om in de column 
aan te tonen dat erfgoed niet statisch is, 
maar dat gebouwen zoals de Roosen-
bergabdij net veel mogelijkheden bieden 
om er een nieuwe invulling aan te geven.
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LANDSCHAPPEN
Het Wase landschappelijk erfgoed kenmerkt zich door zijn bijzon-
dere dynamiek. Gedurende eeuwen heeft dit deel van onroerend 
erfgoed grote en kleine veranderingen ondergaan als gevolg van 
natuurlijke processen of door toedoen van de mens. Die symbio-
se van menselijke en geologische interacties genereerde tal van 
prachtige zichtbare en verborgen landschapstekens, zoals pollen 
in opgegraven waterputten, greppels op archeologische opgravin-
gen, eeuwenoude polders en landwegen, bolle akkers, dijken, par-
ken, bossen, kasteeltuinen …

In 2020 werd een eerste eigen project uitgewerkt, met name rond 
de historische boomgaarden in het Waasland, die net als veel an-
der landschappelijk erfgoed onder druk komen te staan. 
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Pittig erfgoed

Waar: Waasland
Uitvoering: Projectaanvraag in 2020

Het onroerenderfgoedrichtplan voor de 
hoogstamboomgaarden in Haspengouw in-
spireerde ons om op zoek te gaan naar de 
historische boomgaarden in het Waasland. 

Een hoogstamboomgaard zorgde vroeger 
voor een economisch interessante combi-
natie van beweiding en fruitteelt. Om die 
reden spreekt men ook wel eens over een 
weideboomgaard of een fruitweide. Die kwa-
men vaak voor om en bij de Wase hoeves. De 
vruchten waren een welkome aanvulling op 
de dagelijkse kost en de seizoensgebonden 
verkoop van het fruit bood de boeren een 
appeltje voor de dorst. 

De omschakeling naar grootschalige teel-
ten met laagstamfruitbomen en het omvor-
men van boerderijen tot woonhuizen zorg-
den voor een achteruitgang van het aantal 
hoogstamboomgaarden. Zo verdwijnt gelei-
delijk een kenmerkend beeld uit het Wase 
landschap, wat leidt tot verarming van de 
biodiversiteit en een verlies van oude soort-
variëteiten. Reden genoeg dus om actie te 
ondernemen.

We dienden een aanvraag in bij de provincie 
Oost-Vlaanderen voor een erfgoedproject. 
Met het project ‘Pittig erfgoed’ willen we de 
Wase hoeves waarrond nog oude fruitbomen 
aanwezig zijn, in kaart brengen. We gaan op 
zoek naar een aantal proefprojecten, waarin 
we aan de slag gaan om de oude bomen een 
nieuw leven te geven. Daarnaast willen we 
ook eigenaars inspireren om opnieuw hoog-
stamfruitbomen bij hun hoeve aan te plan-
ten, zelfs als die nu volledig verdwenen zijn. 
In december 2020 kregen we het goede 
nieuws dat ons project wordt ondersteund 
en dat we er dus in 2021 mee van start kun-
nen gaan!  
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ERFGOED IS VAN EN 
VOOR IEDEREEN
Onroerend erfgoed maakt vanzelfsprekend deel uit van ons dage-
lijks leven. Het is een deel van onze identiteit en kan ons verbin-
den. Daarom laat Erfpunt graag iedereen proeven van het Wase 
erfgoed. 

COVID-19 kon onze plannen om een Wase erfgoedprijs rond on-
roerend erfgoed te organiseren, niet dwarsbomen. 23 genomi-
neerde projecten werden in de kijker gezet op een eigen website: 
www.waseeerfgoedprijs.be. Drie bijzondere burgerinitiatieven 
rond herbestemmen en ontsluiten van onroerend erfgoed werden 
verdiend laureaat.  

Tijdens de archeologiedagen waren Erfpunt en de provincie 
Oost-Vlaanderen aanwezig in het Waasland. Erfpunt stelde op de 
motteheuvel Singelberg de resultaten van het uitgevoerde  elek-
tromagnetisch onderzoek van deze site voor. 

< Herwaardering Hof de Fonteyne, Moerbeke 
(genomineerd project Wase Erfgoedprijs)
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Tweede editie van de 
Wase Erfgoedprijs

In samenwerking met Erfgoedcel Waasland

Moest de tweede editie van de Wase Erf-
goedprijs (WEP) überhaupt doorgaan? Dat 
vroegen we ons af eind maart. Met het land 
in lockdown hadden mensen wellicht ande-
re zorgen aan hun hoofd en zou het spon-
taan indienen van een dossier rond een 
onroerend erfgoedproject allicht geen pri-
oriteit zijn. We besloten dat het moest kun-
nen doorgaan, mits we mensen een beetje 
aanmoedigden en hen lieten weten dat we 
hun projecten, ondanks de situatie waarin 
we ons bevonden, absoluut de moeite waard 
vonden om in het voetlicht te plaatsen.

‘We’, dat waren uiteraard niet wijzelf, 
de organisatoren Erfpunt en Erfgoedcel 
Waasland. Dat zou deontologisch niet zo cor-
rect zijn. In de plaats daarvan nodigden we 
de leden van het bestuur van Erfpunt en de 
stuurgroep van de Wase erfgoedcel uit om 
projecten voor te dragen. In een tweede fase 
kon een commissie, samengesteld uit ambte-
naren van verschillende gemeentelijke dien-
sten van de negen Wase gemeenten die zijn 
aangesloten bij Erfpunt, deze lijst nog kun-
nen aanvullen. 

In een crisis waarin iedereen zich terugtrok 
in digitale sferen, maakten wij van de nood 
een deugd: we ontwikkelden een website 
voor de WEP, die ook in de komende jaren 
nog kan dienen. Op die website konden we 
bovendien mooi de 23 genomineerde pro-
jecten voorstellen, in woord en beeld. Wat 
meteen opviel, was de grote diversiteit aan 
projecten. Heel wat fraaie restauraties en 
slimme renovaties, maar ook een erfgoed-
wandeling en een archeologisch schoolspel, 
en boeken die boeiende geschiedenissen 
blootleggen. Er was een imposant kasteel, 
maar ook een klein bakhuis; erfgoed komt 
in alle formaten, soms met onverwachte 
verhalen. Er zijn gemeentes die zich om het 
erfgoed bekommeren, maar er zijn ook heel 
gewone mensen die, alleen of georganiseerd, 
ermee aan de slag gaan. Stuk voor stuk doen 
ze het met passie, overtuiging en met liefde 
voor erfgoed.

Lange tijd bleef de vraag of de uitreiking in 
november wel in fysieke vorm kon doorgaan. 
Uiteindelijk kozen we het zekere voor het 
onzekere, en opteerden we voor een vooraf 
opgenomen uitreiking, waarin de drie laure-
aten en de prijs voor de algemene verdien-
ste werden voorgesteld. De stem die alles op 
geheel eigen en charmante wijze aaneen-
praatte, was die van acteur Jenne Decleir. De 
uiteindelijke hoofdwinnaar werd bekendge-
maakt door Vlaams minister van Onroerend 
Erfgoed Matthias Diependaele in een vooraf 
opgenomen video.

Zowel de 23 genomineerden, als de genodig-
den voor de uitreiking, kregen van Erfpunt 
en de Erfgoedcel Waasland op voorhand 
een WEP-doosje. In dat doosje zaten drank 
en versnaperingen – zoals dat hoort bij een 
prijsuitreiking – en nog enkele andere ge-
schenkjes, zoals een wandelgids van toeris-
me Waasland. Zowel de versnaperingen als 
de drank werden besteld bij lokale producen-
ten, die het vandaag verre van gemakkelijk 
hebben, als steun voor de lokale economie.
Op zaterdag 28 november kregen zowel de 
‘genodigden’ als een breder publiek uit de 
sector iets voor 16 uur, de start van de uit-
reiking, een link in de mailbox die leidde 
naar een video op de website van de Wase 
Erfgoedprijs. Daarin zagen we hoe de jury 
van de Wase Erfgoedprijs de restauratie van 
een maalderij op de Prosperhoeve in Beve-
ren als winnaar had gekozen. De herwaarde-
ring van het Hof de Fonteyne (Moerbeke) en 
Het Steenwerk en haar muntschat (Belsele) 
werden tot laureaat uitgeroepen. De prijs 
voor de algemene verdienste gaat naar Fred 
Van der Gucht, voormalig voorzitter van de 
Koninklijke Oudheidkundige Kring van het 
Land van Waas.

Wat betekent dat nu voor de 
Prosperhoeve, het winnen van de 
Wase Erfgoedprijs? We vroegen 
het aan Peter Deckers en Carine 
Goossens van de vzw Prospersite 
Onthaalpoort.

Voor het vrijwilligersteam van de vzw 
was dit toch een grote verrassing. Uiter-
aard had de kleine maar hechte groep 
vrijwilligers al heel wat gepresteerd in de 
verlaten en vervallen maalderij van de 
beschermde Prosperhoeve aan de Belgi-
sche Dreef 8 te Prosperpolder. Maar het 
werk was – en is – immers nog lang niet 
af en daarvan was iedereen zich terdege 
bewust. Er zijn nog een pak vrijwilliger-
suren te gaan!

Vandaar dat de prijs een fameuze op-
steker betekende. Nu al deze waarde-
ring ontvangen van de vakjury gaf de 
vzw voldoende moed om onverdroten 
verder te werken. Nog een betonnetje 
in de smidse, enkele vloertjes afwerken, 
een likje verf hier en daar, waterleiding 
leggen, sanitair en verwarming plaat-
sen… Er staat nog een lange lijst af te 

vinken werkzaamheden op het program-
ma vooraleer de maalderij de deuren kan 
openen als onthaalpunt voor het Gren-
spark Groot-Saeftinghe en zijn nieuwe, 
zinvolle functie kan opnemen.

Vandaag werkt het vrijwilligersteam met 
vereende krachten naar een nieuw pu-
blieksmoment: Open Monumentendag 
op zondag 12 september (onder voorbe-
houd van de geldende coronamaatrege-
len). Dan stellen ze de tweede fase van 
de inrichting van het belevingscentrum 
aan het publiek voor, trots genietend 
met de vele vrienden van de Prosper-
hoeve en geïnteresseerde bezoekers van 
een lekker streekbiertje.  Het moet de 
start worden van een heus belevings-
centrum in de Prosperpolder, in het mid-
den van de 19de eeuw  aangelegd door 
de hertogelijke familie Arenberg en door 
vele pioniers bewerkt. Hun nakomelin-
gen voelen zich nog sterk met Prosper-
polder verbonden en zullen zeker hun 
roots opnieuw komen opzoeken. Maar 
ook alle liefhebbers van landbouw vroe-
ger en nu, industrieel erfgoed, fauna en 
flora zullen er zeker hun gading vinden. 

Foto: Simon Callens
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Game of Thrones in 
Beveren

Archeologiedagen (9-11 oktober) – 
in samenwerking met gemeente Beveren

Op zondag 11 oktober presenteerden we on-
der grote belangstelling de resultaten van 
een bodemscan van de Singelberg (voor 
meer details over het onderzoek, zie Ar-
cheologie), de plek waar eeuwenlang een 
trotse burcht stond die het land van Beve-
ren domineerde. Die plaatsen een oude en 
fikse familieruzie in een nieuw licht. Samen 
met het publiek gingen we op zoek naar het 
neerhof en de fundamenten van het oude 
bruggenhoofd van de versterking. Specialist 
Kevin Poschet vertelde er over het bewogen 
verleden van de verdwenen burcht van Sin-
gelberg.

Eind 12de eeuw stond op de motte, een 
kunstmatige heuvel waarop de burcht werd 
gebouwd, een centrale verdedigingstoren 
of donjon. Daarrond was er een gracht en 
een brug verbond de motte met het voorhof, 
waarop wellicht meerdere gebouwen ston-
den. In de 13de eeuw volgden verschillende 
Diederikken (Diederik II tot en met V) elkaar 
van vader op zoon op als heer van Beveren. 

Nadat Diederik V kinderloos stierf, kwamen 
zijn broer Erart en, toen die ook overleed, 
zijn zus Filippa aan de macht. Tot ineens Jan 
van Beveren opdook, broer van Diederik 
V en Filippa, en bisschop van Potenza (als 
predikheer had hij een gelofte van armoede 
afgelegd, als bisschop verviel die). Hij eiste 
het Land van Beveren voor zich op. Dat was 
echter buiten Isabella gerekend, de dochter 
van de zieke Filippa (die het hof verliet en in 
Henegouwen stierf), die hetzelfde deed. Isa-
bella trok uiteindelijk aan het langste eind.

Op vrijdag 11 september 1310 stond Jan van 
Beveren echter onverwacht voor de poort, in 
het gezelschap van vijf ridders en een groep 
gewapende geweldenaars, om zijn nichtje 
aan te vallen. Zij namen met veel geweld de 
eerste en de tweede poort in. De hertogin 
moest zich terugtrekken en lichtte de brug 
van de burcht. Het neerhof en alle huizen 
daar werden geplunderd. 

Nadat ze had bekomen dat zij en haar familie, 
en hun gevolg, mochten vertrekken, werd de 
brug neergelaten. Prompt werd het gekregen 
woord verbroken en werden ze acht weken 
lang gevangengezet; een van haar kinderen 
belandde zelfs in de dievenput. Haar juwelen 
en kledij werden afgepakt. Uiteindelijk was 
het de graaf van Vlaanderen die een einde 
maakte aan het conflict. 

Hoewel het bestaan van het neerhof, de 
poorten en de bruggen, altijd gekend was, 
zijn die dankzij de bodemscan van Erfpunt 
nu ook in beeld en in kaart gebracht. Voor 
het eerst hebben we een vrij realistisch idee 
van hoe het strijdtoneel eruitzag, hoe groot 
het neerhof was, waar de poorten waren en 
de grachten lagen, en waar zich mogelijk ge-
bouwen in het neerhof bevonden.
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ORGANISATIE
Scharnierjaar 2020 – doorstart 
naar beleidsplan 2021-2026 

In 2019 werd een intensief participatietraject voor een nieuw be-
leidsplan voor de organisatie uitgerold. De resultaten van de twee 
Wase fora, een erfgoedcafé en een personeelsbevraging, werden 
begin 2020 verwerkt tot een ambitieus beleidsplan met een aan-
gepaste missie en visie voor de organisatie, vier nieuwe strategi-
sche doelstellingen en bijhorende operationele doelstellingen en 
acties. Nadat dit plan op 10 maart 2020 door de raad van bestuur 
werd goedgekeurd, werden de nieuwe actielijnen al verweven in 
de dagdagelijkse werking. 2020 is dan ook als een scharnierjaar te 
beschouwen. De laatste doelen uit het beleidsplan 2016-2020 wer-
den verwezenlijkt, waaronder het verwerven van expertise rond 
landschappelijk erfgoed (met een nieuwe erfgoedconsulent) en 
de implementatie van een eigen financieel plan. Daarnaast wer-
den acties in functie van de vier nieuwe strategische doelstellin-
gen ondernomen. 

De komende zes jaar zal Erfpunt zich voor de erfgoedgemeen-
schap verder profileren als een steunpunt voor alle erfgoedacto-
ren (SD1), zich focussen op zijn rol als bruggenbouwer en part-
ner binnen de erfgoedgemeenschap (SD2) en een Waas labo voor 
participatie en beleving (SD3) creëren. Tevens wil onze organisa-
tie zich meer klantgericht, duurzaam en ondernemend opstellen 
door zijn dienstverlening en communicatie te optimaliseren en 
zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen (SD4). 

Hoog bezoek

Op vrijdag 17 januari – het jaar was nog niet goed en wel begonnen 
– mochten we Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias 
Diependaele ontvangen in onze kantoren, werkruimtes en in het 
depot. Tijdens het werkbezoek werd de gelegenheid aangegrepen 
om het met de minister te hebben over zowel de werking als de 
meerwaarde van IOED’s en onroerenderfgoeddepots. Ook over 
het NOE, het Vlaams Netwerk Onroerend Erfgoed, werd uitvoerig 
gepraat.
Vervolgens namen minister Diependaele en zijn medewerkers 
uitgebreid te tijd om kennis te maken met de verschillende teams 
van Erfpunt, alsook met de diverse diensten die we leveren aan 
de participerende gemeenten en het ruimere Wase erfgoedveld. 
Na uiteenzettingen over ons educatief aanbod naar scholen toe 
en onze werking rond bouwkundig en landschappelijk erfgoed, 
gingen we langs bij de archeologen, het conservatieatelier en het 
depot. Het moet gezegd dat de minister met heel veel aandacht 
en interesse luisterde en vragen stelde. Het bezoek eindigde met 
een rondleiding in het Stem-museum, waar een deel van onze ar-
cheologische objecten te bezichtigen zijn. Een hartelijke receptie 
sloot de dag af.
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Missie en visie

Missie

Als open, vooruitstrevend, klantgericht en ondernemend exper-
tisecentrum op het vlak van onroerend erfgoed, is Erfpunt niet 
alleen het steunpunt voor steden en gemeenten, maar ook de ide-
ale partner voor private spelers binnen de erfgoedgemeenschap. 
We verlenen hen correct en to the point advies en bieden vorming 
aan over vraagstukken met betrekking tot beleid en beheer van 
onroerend erfgoed.
 
Als bruggenbouwer gaat Erfpunt op zoek naar gezamenlijke waar-
den, doelen en uitdagingen bij de vele spelers binnen de erfgoed-
gemeenschap en het brengt die samen. Hierdoor ontstaan dyna-
mische partnerschappen die kwaliteitsvol onroerenderfgoedzorg 
garanderen.
 
Als labo voor participatie en beleving creëert Erfpunt kansen om 
betrokkenheid te stimuleren en ondersteunt het innovatieve en 
creatieve projecten. Erfpunt laat tevens iedereen proeven van de 
Wase onroerenderfgoedverhalen via diverse initiatieven en in sa-
menwerking met andere (erfgoed)verenigingen.

Visie

Onroerenderfgoedzorg behelst niet alleen het beheer van ar-
cheologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed uit het ver-
leden, maar ook het creëren van groeikansen voor het onroerend 
erfgoed van morgen. Daarom wil Erfpunt actief participeren bin-
nen het regionaal onroerend erfgoedveld door ondersteuning te 
bieden bij het uitwerken en uitvoeren van een hedendaags beleid 
rond onroerend erfgoed, ingebed in ruimtelijke ordening. 
 
Erfpunt wil de referentie blijven voor onroerend erfgoed in het 
Waasland, en ook een rol van belang opnemen in Oost-Vlaande-
ren en de rest van Vlaanderen. Erfpunt positioneert zich als een 
professioneel kenniscentrum naar zijn leden, andere overheden 
en private spelers. 
 
Omdat het onroerend erfgoed een onmisbaar, divers en kleurrijk 
gegeven is in onze samenleving, wil Erfpunt samen met de erf-
goedgemeenschap de band tussen het onroerend erfgoed en het 
brede publiek verder intensifiëren door participatie en betrok-
kenheid binnen beleid en beheer te stimuleren, en innovatieve 
en creatieve initiatieven rond het beleven van het Wase onroe-
rend erfgoed te ondersteunen.
 
Erfpunt zal dit alles behartigen op de domeinen studie, advies, be-
heer, opleiding, ontsluiting en publiekswerking.

De gemeente Lokeren treedt toe tot Erfpunt. Vlnr: voorzitter Johan Smet, directeur Inge Baetens, schepen 
Marina Van Hoorick, afgevaardigd bestuurder Alain Debbaut.
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Rechtsvorm en werkingsgebied

Erfpunt is een publiekrechtelijke rechtspersoon met de rechts-
vorm van projectvereniging, een van de vier bestaande vormen 
van intergemeentelijke samenwerking in Vlaanderen. Een inter-
gemeentelijk samenwerkingsverband betreft een vrijwillige sa-
menwerking tussen gemeenten met het oog op het bereiken van 
een gemeenschappelijke doelstelling. Het decreet Lokaal Bestuur 
van 22 december 2017 (gewijzigd op 31 december 2018) regelt de 
werking van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

In 2020 dienden zowel de stad Lokeren als de gemeente Zwijnd-
recht een aanvraag tot toetreding in. Beide kandidaturen werden 
door alle leden – Beveren, Kruibeke, Moerbeke,  Sint-Gillis-Waas, 
Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster – unaniem aan-
vaard. De samenwerking met de stad Lokeren werd in de tweede 
helft van 2020 opgestart. Voor de gemeente Zwijndrecht wordt de 
dienstverlening vanaf 2021 een feit. 

Eveneens in 2020 werd de verlenging van onze projectvereniging 
met zes jaar unaniem door alle participanten goedgekeurd en in 
het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Bestuur 

Samenstelling
Als projectvereniging beschikt Erfpunt uitsluitend over een raad 
van bestuur. Conform het decreet Lokaal Bestuur (d.d. 22.12.2017) 
duidt elke gemeente een stemgerechtigde bestuurder en een 
niet-stemgerechtigde afgevaardigde voor de raad van bestuur 
aan.  De raad van bestuur wordt voorgezeten door de heer Johan 
Smet van de gemeente Beveren. Hij vertegenwoordigt de project-
vereniging. De heer Filip Baeyens van de stad Sint-Niklaas neemt 
het ondervoorzitterschap waar. 

Volgende politiek mandatarissen maakten in 2020 deel uit van de 
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 stad Lokeren:
• mevrouw Marina Van Hoorick, schepen-bestuurder (vanaf 
27.04.2020);
• de heer Alain Debbaut, raadslid-afgevaardigde (vanaf 27.04.2020).

Namens de gemeente Moerbeke:
• mevrouw Inge Mertens, raadslid-bestuurder;
• de heer Marc Cossaer, raadslid-afgevaardigde.
Namens de gemeente Sint-Gillis-Waas:
• mevrouw Chantal Vergauwen, raadslid-bestuurder;
• 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 (tot 26.05.2020).
• de heer Koen De Cock, raadslid-afgevaardigde (vanaf 26.05.2020).

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.

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.  
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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 aan-
gesloten gemeenten, en dat conform de decretale bepalingen.
 
Het traditionele fysieke vergaderen werd in 2020 door covid-19 plots niet 
meer zo vanzelfsprekend. Via Microsoft Teams kon er toch continuïteit 
worden gegeven aan het bestuursoverleg. Erfpunt schat de waarde van de 
betrokkenheid van zijn bestuursleden bij de werking van de organisatie 
hoog in. Daarom werd conform de richtlijnen toch zo veel mogelijk fysiek 
vergaderd omwille van de vlottere interactie en de mogelijkheid om te 
netwerken.
 
In totaal vergaderde de raad van bestuur in 2020 acht keer fysiek of online:
• 04.02.2020, OC Klooster, Vrasene;
• 10.03.2020, kunst- en erfgoedsite Zwijgershoek, Sint-Niklaas;
• 05.05.2020, Teamsvergadering;
• 02.06.2020, Teamsvergadering;
• 08.09.2020, kunst- en erfgoedsite Zwijgershoek, Sint-Niklaas;
• 06.10.2020, cc Ter Vesten, Beveren ;
• 10.11.2020, Teamsvergadering;
• 01.12.2020, Teamsvergadering.
 
2020 is een scharnierjaar voor de organisatie waarbij beleidsmatig vol-
gende acties aan de raad van bestuur werden voorgelegd en goedgekeurd:
• de procedure voor het verlengen van de projectvereniging met zes jaar;
• het goedkeuren van het nieuw beleidsplan 2021-2026 voor Erfpunt;
• het voorwaardelijk goedkeuren van toetreding van de stad Lokeren en 
gemeente Zwijndrecht
• de start van het changement-traject Horizon 2022 (vervolg onderne-
mingsplan);
• de vernieuwing samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Onroe-
rend Erfgoed (IOED)
 
Tevens werd groen licht gegeven voor:
• een aangepast draaiboek en reglementen voor de Wase erfgoedprijs 
n.a.v. covid-19;
• het traject funerair erfgoed of Cenotaaf 3.0 in functie van de realisatie 
van een onderbouwd en actief beleid rond waardevol lokaal funerair erf-
goed tegen 2023;
 
Inzake personeelsformatie en -beleid keurde de raad van bestuur de vol-
gende acties en beleidsinstrumenten goed:
• de deontologische code voor het personeel;
• het talentmanagement personeel;
• een reeks (sociale) voordelen personeel (vergoeding verplicht telewerk, 
privégebruik dienst-gsm….);
• de selectieprocedure en aanstellen erfgoedconsulent bouwkundig erf-
goed;
• de selectieprocedure en aanstellen relatiebeheerder.
 
Tevens volgde de raad van bestuur het wegwerken van de achterstand 
m.b.t. archeologische rapportages nauw op.

Eén van de vele Teamsvergaderingen van 2020.
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Organogram Erfpunt 

Binnen Erfpunt zijn er vier teams actief op verschillende domei-
nen binnen onroerenderfgoedzorg.
Het team Beheer neemt binnen Erfpunt de taken op van de in-
tergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED). Twee erfgoed-
consulenten bieden de gemeentelijke partners en het regionaal 
werkveld ondersteuning bij het uitwerken en uitvoeren van een 
hedendaags beleid rond onroerend erfgoed en ruimtelijke orde-
ning.

Binnen het team Collectiebeheer of het Onroerenderfgoeddepot 
Waasland staan een collectiebeheerder en -registrator in voor het 
registreren van oude archeologische collecties en het optimaal 
bewaren van opgegraven archeologische ensembles (vondsten-
materiaal 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). Hiervoor wordt beroep gedaan op freelance gidsen.

Het team Onderzoek met twee archeologen en twee veldtechnici 
verzorgen voor zowel overheid als private ruimtelijke ontwikke-
laars het archeologisch traject bij ontwikkelingsprojecten, van het 
opmaken van een archeologienota tot het uitvoeren van prospec-
ties met of zonder ingreep in de bodem en vlakdekkende opgra-
vingen.

Het Conservatieatelier 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 Vlaan-
deren. Daarnaast biedt dit atelier ook ondersteuning aan veld-
teams 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 ove-
rige 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 efficiënte (samen)werking binnen 
de organisatie te verzekeren. De directeur beheert de budgetten 
van de organisatie. Zij wordt bijgestaan door de communicatie- 
en secretariaatsmedewerker. Dit team werd in 2020 versterkt met 
een relatiebeheerder. Samen met de directeur bouwt en versterkt 
de relatiebeheerder het netwerk uit met alle stakeholders (zowel 
publiek als privaat) van de organisatie, met als doel het diensten-
aanbod en andere activiteiten van de organisatie af te stemmen 
op de behoeften en vragen van onze stakeholders. 
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Netwerken en samenwerking

Het Vlaams Netwerk onroerend erfgoed 
of NOE

Ook dit jaar nam Erfpunt het voorzitterschap waar van het NOE, 
dat een heel intens en bewogen jaar kende als belangenbehartiger 
van zijn leden. 

Begin 2020 werd gestart met de opmaak van het groenboek door 
het kabinet van minister Diependaele. In dit document – zoals 
beoogd in de beleidsnota 2019-2024 van de minister - zouden de 
krijtlijnen van een partnerschap, uitgaande van een volwaardige 
taakverdeling tussen Vlaamse overheid en lokale besturen, wor-
den vastgelegd. De bouwstenen van deze taakverdeling zijn: het 
geografisch inventariseren, het beheer van het beschermd en 
niet-beschermd erfgoed op het lokale grondgebied, de adviezen, 
toelatingen, financiële ondersteuning en handhaving.

Op 21 februari 2020 werd het startsein gegeven voor een partici-
patief traject hierrond. Samen met de VVSG zat het NOE driemaal 
samen voor een overleg. Tijdens het eerste overleg werden de ge-
spreksonderwerpen afgebakend:  de toekomst van de vastgestel-
de inventarissen, het al dan niet uitbreiden van bevoegdheden 
van IOED’s en OE-gemeenten en de financiering van IOED’s en de 
OE-gemeenten, de evaluatie van het beschermd patrimonium in 
Vlaanderen en het opnemen van handhaving met betrekking tot 
onroerend erfgoed op lokaal niveau.
Diverse werkgroepen binnen het NOE bogen zich op korte termijn 
over deze thema’s en werkten hierover voorstellen uit. Tijdens 
overlegmomenten op 27 maart en 24 april 2020 kreeg een dele-
gatie van het NOE ruim de tijd om deze voorstellen toe te lichten. 
Na deze gesprekken was het wachten op een eerste versie van het 
groenboek. Samen met de VVSG ontving het NOE de belofte om 
aan het einde van de zomervakantie hierover verder in overleg te 
gaan. Uiteindelijk hechtte de Vlaamse Regering pas op vrijdag 26 
februari 2021 haar goedkeuring aan het groenboek – dat ondertus-
sen de naam ‘visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid’ draagt – 
waardoor dit traject in 2021 een vervolg zal kennen.

In juli 2020 kreeg een deel van de financiering van de erfgoedzorg 
– met name de erfgoedpremies – op Vlaams niveau alle prioriteit. 
Een spoedprocedure volgde, waardoor de nieuwe procedures 
rond erfgoedpremies al op 1 december 2020 in voege traden. Het 
NOE nam met veel aandacht het voorontwerp van wijziging van 
de aanvraagprocedures voor erfgoedpremies door, alsook het 
voorstel voor schorsing van de bijzondere procedure van 17 juli, 
en formuleerde diverse aandachtspunten om het beheer van het 
onroerend erfgoed voor de gemeenten ook financieel en prak-
tisch haalbaar te houden.

Een onvoorziene wending die de lokale onroerenderfgoedwer-
king op zijn grondvesten deed daveren, betrof de aankondiging 
van het vervangen van de jaarlijkse structurele subsidies van in-
tergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten door een startsub-
sidie, dit in de beleids- en begrotingstoelichting van de minister 
eind oktober 2020.  Diverse acties (een schrijven aan de minister 
en de leden van de Vlaamse commissie Wonen en erfgoed) wer-
den ondernomen om hierover met de minister en zijn kabinet in 
overleg te gaan. 

Op 20 november 2020 vond een overleg plaats tussen een verte-
genwoordiger van de VVSG, een delegatie van het NOE en de mi-
nister met zijn adviseurs. Beide partijen verdedigden tijdens dit 
overleg hun standpunten, maar toch kon een opening worden ge-
creëerd. Het NOE kreeg de opdracht om een voorstel voor verde-
re Vlaamse ondersteuning uit te werken onder de volgende voor-
waarden:  het doorvoeren van een schaalvergroting bij de IOED’s 
op basis van de regiovorming, het afbakenen van een duidelijke 
taakstelling voor IOED’s en een financieel engagement van de ge-
meenten naar de IOED’s toe. 

De kerngroep van het NOE werkte in 2020 een voorstel uit met ba-
sisprincipes rond schaalgrootte, taakstelling en financiering van 
erkende IOED’s, en legde dit aan het NOE voor tijdens een net-
werkoverleg op 11 januari 2021. Na unanieme goedkeuring door de 
NOE-leden werd deze standpuntennota op 22 januari 2021 aan het 
kabinet bezorgd. 
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Het Vlaams 
onroerenderfgoeddepotnetwerk

Anno 2020 maakten de leden van het Vlaams netwerk onroer-
enderfgoeddepots een evaluatie op van vier operationele jaren 
depotwerking en archeologietrajecten in Vlaanderen. Deze nul-
meting gaf interessante inzichten inzake collectieontwikkeling, 
data-uitwisseling, conservatienoden, beschikbare depotruimte, 
eigendomsstatus van archeologische ensembles en de sterktes en 
zwaktes van het eigen netwerk.

Erfpunt engageerde zich, samen met anderen, om te participeren 
in een werkgroep met als opdracht een voorstel uit te werken voor 
generieke doelstellingen voor de nieuwe samenwerkingsover-
eenkomst met het agentschap Onroerend Erfgoed, en acties voor 
het netwerk, en dit op basis van deze nulmeting. 

Na verschillende overlegmomenten werden door de werkgroep 
zes aandachtsterreinen afgebakend en aan het netwerk voorge-
legd:

1. Collectieontwikkeling: de komende jaren wordt door de er-
kende depots een groeiend aantal deponeringen van archeo-
logische ensembles verwacht. De toenemende werklast rond 
collectiebeheer is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

2. Problematiek rond data-uitwisseling tussen bedrijven, de-
pots, onderzoekers … Er is duidelijk nood aan een sterkere en 
integrale benadering van deze problematiek. De opmaak van 
thesaurus op meta-niveau zou hierbij al een heel belangrijke 
stap in de goede richting zijn. 

3. Actieve conservatie van kwetsbare materiaalgroepen binnen 
de collectie dringt zich op korte termijn op aan de OE-depots. 
Volgende acties zijn hierbij te voorzien: sensibiliseren en op-
leiden van archeologische bedrijven en erkende archeologen, 
samenwerking opzetten tussen depots onderling, inventaris 
opmaken kwetsbare materialen/depot.

4. Beschikbare ruimte in de depots: de cijfers in de nulmeting lij-
ken aan te geven dat er zich op korte termijn een tekort aan de-
potruimte zal voordoen. Een selectie-oefening op depotniveau 
dringt zich op termijn op. 

5. Problematiek rond eigendomsstatus: de depots merken nog 
steeds dat de wettelijke basis voor de eigendomsstatus van 
archeologische ensembles tot een inefficiënt en weinig effec-
tief landschap leidt. Het motiveren van zakelijkrecht-houders 
is intensief, de bewaring is nog steeds versnipperd. De depots 
zijn daarom pleitbezorger voor een eigendomssituatie waarin 
de overheid/overheden, naar Europees voorbeeld (Nederland, 
Frankrijk, Griekenland …) een sterkere wettelijke rol opnemen. 

De ontwikkelingen en prognoses inzake collectieontwikkeling 
binnen de depots, de problematiek rond data-uitwisseling en ei-
gendomsstatus, en de selectietrajecten zijn thema’s waarvoor 
overleg met het agentschap Onroerend Erfgoed nodig is, aange-
zien zij hierin ook een belangrijke rol kunnen vervullen (als part-
ner of trekker). Het netwerk kent aan de onroerenderfgoeddepots 
een belangrijke rol toe met betrekking tot het sensibiliseren rond 
kwetsbare archeologische materiaalgroepen. 
Het agentschap Onroerend Erfgoed nodigde het netwerk in 2020 
uit om mee na te denken over de generieke doelstellingen voor 
de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met erkende onroeren-
derfgoeddepots, die midden 2021 wordt opgesteld. Volgende voor-
stellen werden in het netwerk besproken: ontsluiting van de col-
lectie, sensibiliseren van de actoren in het archeologisch traject, 
het opnemen van een meer gedetailleerde registratie van col-
lecties met aandacht voor de problematiek van oude historische 
archeologische ensembles en participeren in een selectietraject. 
Hierover zal het netwerk in 2021 verder in gesprek gaan met het 
agentschap Onroerend Erfgoed.

Samenwerking met Erfgoedcel 
Waasland

Cultuurtuin Waas

De Cultuurtuin Waas is een intergemeentelijke samenwerking 
tussen 10 Wase gemeenten, net dezelfde als degene die on-
der Erfpunt vallen. Ze staan in voor het stimuleren, verbinden 
en versterken van Wase cultuurspelers over de grenzen van 
de gemeenten heen. Het doel is om mensen samen te bren-
gen, projecten op te zetten, kennis en ideeën uit te wisselen.  
Met Erfpunt nemen we hier ook actief aan deel. In een eer-
ste voorbereidende fase zaten we dit jaar mee aan tafel bij de 
ontwikkeling van de merk- en communicatiestrategie. Onder-
tussen is er een naam en een Facebook-pagina. Aan een web-
site en andere communicatie-instrumenten wordt gewerkt. 
Erfgoed en cultuurbeleving zijn onlosmakelijk met elkaar verbon-
den. Het lijkt ons dus een goede invalshoek om het onroerend 
erfgoed op deze manier een plek te geven in het Wase culturele 
veld. We luisteren naar wat er leeft bij de verschillende culturele 
spelers en volgen dit maandelijks actief op. Hierdoor kunnen we 
proactief linken leggen tussen de twee disciplines.
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Interne werking

Personeelsbeleid – sociale voordelen, 
verplichttelewerk-vergoeding, deontologi-
sche code

De laatste vijf jaar werd hard gewerkt aan de structuur van onze 
organisatie. Ondertussen heeft Erfpunt een eigen arbeidsregle-
ment, talentmanagement en een globaal preventieplan. Perso-
neelsbeleid is echter een dynamisch gegeven. Erfpunt werkt daar-
om continu aan de verbetering van deze werkinstrumenten voor 
een duurzaam personeelsbeleid.

Bijzondere tijden vragen om flexibele op-
lossingen

Om in 2020 een duurzaam personeelsbeleid aan te kunnen hou-
den, waarbij de veiligheid en het welzijn van de medewerkers en 
de continuïteit van de werking primeerde, werden de richtlijnen 
rond thuiswerk versoepeld, digitaal vergaderen als standaard in-
gevoerd, desktops  ingeruild voor laptops en in de kantoren de no-
dige aanpassingen uitgevoerd om een beperkte aanwezigheid toe 
te laten. De raad van bestuur stemde ook in met het vergoeden 
van het verplichte thuiswerk. 

Uitbreiden sociale voordelen 

Erfpunt breidde conform het sectoraal akkoord 2020 voor loka-
le besturen de sociale voordelen voor zijn medewerkers uit met 
het toekennen van cadeau- of ecocheques in functie van de koop-
krachtverhoging van zijn medewerkers. Andere nieuwe voordelen 
betreffen attenties bij speciale gelegenheden en het privégebruik 
van de dienst-gsm. Ook kon Erfpunt zich aansluiten bij de sociale 
voordelen die de stad Sint-Niklaas aan zijn personeel aanbiedt.
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Deontologische code

Ook de opmaak van een deontologische code voor Erfpunt stond 
dit jaar op het programma. Bij de uitvoering van onze dienstver-
lening naar overheden, bedrijven, instellingen en particulieren, 
moeten soms in moeilijke situaties de juiste keuzes gemaakt 
worden. Een deontologische code biedt een kader voor onze me-
dewerkers om de juiste beslissing te nemen. Hierdoor wordt de 
geloofwaardigheid van en het vertrouwen in onze organisatie ver-
sterkt. Basis voor deze deontologische code zijn de waarden uit 
het talentmanagement van Erfpunt die werden vertaald naar de 
waardenclusters professionalisme (de waarde Onderzoekend bij 
talentmanagement), kwaliteitsgericht, teamwork en samenwer-
king, en geëngageerd en enthousiasmerend. Een interne werk-
groep, met daarin een diverse vertegenwoordiging van het per-
soneel, werkte een voorstel uit. Het voorstel werd zowel aan het 
personeel en de vakbond, als aan de raad van bestuur ter advies 
voorgelegd. Op basis van hun bemerkingen werd het document 
gefinaliseerd en goedgekeurd door de raad van bestuur op 1 de-
cember 2020. 

Dynamiek in personeelsformatie 

In het voorjaar van 2020 besloten twee bijzondere collega’s om 
onze organisatie te verlaten en andere oorden te verkennen of 
ze opnieuw op te zoeken. Archeologe Marjolein De Puydt keerde 
terug naar de private archeologische bedrijfswereld en erfgoed-
consulent Jan De Kesel vervoegde het team van erfgoedconsulen-
ten van het agentschap Onroerend Erfgoed – Regio Noord. In zijn 
nieuwe functie blijft Jan De Kesel diverse dossiers in het Waasland 
opvolgen en gemeenten inzake hun beschermd patrimonium ad-
viseren, wat een bijzondere meerwaarde is voor onze regio. 

De vacante functie van erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed 
werd prioritair ingevuld. De raad van bestuur keurde hiervoor een 
coronaveilige aanwervingsprocedure goed. Hierdoor kon Step-
han Delaruelle op 14 september 2020 als nieuwe erfgoedconsu-
lent bouwkundig erfgoed starten. De overige twee geslaagde kan-
didates werden in een wervingsreserve van twee jaar toegevoegd. 

Een van de eerste acties binnen het changementtraject Horizon 
2022 (zie verder) betrof het aanwerven van een relatiebeheerder. 
De raad van bestuur keurde deze noodzakelijke toevoeging aan 
het organogram van de organisatie goed. In augustus-september 
kon dankzij de versoepelingen toch een fysieke aanwervingspro-
cedure plaatsvinden. Uit de selectie kwam Hannah Van Hoecke 
als uitgelezen kandidate naar voren. De raad van bestuur beves-
tigde de keuze van de jury en eind oktober, met het intreden van 
een nieuwe periode van verplicht thuiswerk, startte Hannah als 
relatiebeheerder en jongste medewerker binnen de organisatie. 
Eind augustus moest freelance gids Eline Verhelst haar activitei-
ten bij Erfpunt voorlopig stopzetten omwille van gezondheidsre-
denen. Om op termijn de continuïteit van de educatieve werking 
te garanderen, startte Erfpunt met de opleiding van drie kandi-
daat-gidsen. Erfpunt wenst collega Eline veel sterkte toe in haar 
genezingsproces en hoopt op termijn terug met haar te kunnen 
samenwerken. 

Vrijwilligerswerking – contact behouden 
tijdens covid-19-jaar en eerste stap rich-
ting eigen vrijwilligersbeleid

Covid-19 zette in het voorjaar een rem op onze bruisende vrijwil-
ligerswerking. De pauzeknop werd ingedrukt voor het uitselecte-
ren van zeefstalen, het herverpakken en bepalen van de conditie 
van archeologisch vondstenmateriaal en het identificeren en con-
solideren van paleontologisch collecties. 

Omdat voor velen van onze vrijwilligers het sociaal contact heel 
belangrijk is, staken we deze bijzondere mensen – in de periode 
van verplicht thuiswerk en sluiting van de kantoren – een hart 
onder de riem via mail en telefonisch contact. In de maanden 
augustus en september kon, mits het volgen van de nodige vei-
ligheidsvoorschriften, een beperkte vrijwilligerswerking worden 
heropgestart. Nu is het (on)geduldig wachten op de vaccinatie-uit-
nodiging om opnieuw een bescheiden opstart te maken. 
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In 2020 zette Erfpunt ook een eerste stap in het opstellen van 
een eigen vrijwilligersbeleid. Erfpunt nam met behulp van een 
quickscan over het werven en binden van vrijwilligers de organi-
satie onder de loep. Hiervan werd de eerste fase uitgevoerd, met 
name het in kaart brengen van de huidige vrijwilligerswerking en 
de verbeterpunten. In 2021 wordt een concreet actieplan hierrond 
uitgewerkt.  

Preventie- en welzijnsbeleid – campagne 
welzijn op het werk en uitvoeren actieplan 
globaal preventieplan

Sinds 1 september 2014 zijn stress en burn-out opgenomen in de 
Belgische welzijnswet. De nadruk komt meer te liggen op preven-
tie dan op bestrijding. Net als bij andere psychosociale risico’s is 
het voorkomen van stress en burn-out bij personeel een verant-
woordelijkheid van de werkgever. Hiervoor werden de volgende 
acties ondernomen. 

Binnen Erfpunt kan de medewerker een psychosociale aanvraag 
tot interventie indienen om over zijn situatie te spreken met een 
deskundige en advies te krijgen. In 2020 vond tevens een sensibi-
liseringscampagne plaats. Van maart tot december ontvingen de 
medewerkers via mail diverse tips ter voorkoming van een burn-
out. Naar aanleiding van covid-19 en het verplicht thuiswerken 
werden tevens tips gegeven om een goede balans tussen privé en 
werk te behouden. 

Ter uitvoering van het globaal preventieplan werden volgende ac-
ties ondernomen: 

• aanstellen nieuwe interne preventieadviseur (na opleiding) en 
opmaak identificatiedocument van IDPB;

• opmaak onthaalbrochure;
• opmaak register eerste hulp en feiten door derden;
• aankoop individuele kleerkasten voor leden team Onderzoek;
• afspraken rond lokaal voor zwangere werkneemsters en 

werkneemsters die borstvoeding geven.

Eigen ondernemingsplan en changement-
traject Horizon 2022

Parallel met het participatietraject inzake het nieuwe beleidsplan 
2021-2026 werd in 2019 beslist om samen te werken met studiebu-
reau Nelson voor de opmaak van een ondernemingsplan. Nelson 
voerde in het najaar van dat jaar interne en externe marktanaly-
ses uit van onze dienstverlening naar participerende gemeenten 
en derden. De resultaten van zowel interne als externe analyses 
werden in 2020 aan de raad van bestuur voorgelegd en vertaald 
in een ondernemingsplan met 9 strategische doelstellingen en bij-
horende acties:

• Erfpunt wordt een marktgedreven organisatie die haar omge-
ving goed kent, op de hoogte is en uitgaat van de noden en be-
hoeften van haar stakeholders en erfgoedprofessionals.

• Erfpunt wordt een proactieve organisatie die in nauw contact 
staat met haar stakeholders en erfgoedprofessionals, en steeds 
op zoek is naar nieuwe opportuniteiten, die vooruitkijkt en hier 
ook naar handelt.

• Erfpunt evolueert naar een adviesbureau dat haar stakeholders, 
erfgoedprofessionals en particulieren bijstaat bij allerlei vraag-
stukken met betrekking tot erfgoed en archeologie.

• Erfpunt hanteert een duidelijke en transparante prijszetting 
voor zijn dienstenaanbod in de vorm van pakketten en losse 
diensten.

• Erfpunt beschikt over een breed klantenportfolio (m.n. stake-
holders, erfgoedprofessionals) waarmee de organisatie op re-
gelmatige basis samenwerkt.

• Erfpunt opereert binnen een quasi geografisch onbeperkte re-
gio, zeker in Vlaanderen en net over de grens in Nederland, als 
zelfstandige erfgoedondernemer of in samenwerking met ande-
re erfgoedspelers.

• Erfpunt doet aan relatiebeheer en gaat actief op zoek naar nieu-
we klanten en mogelijkheden en bouwt sterke relaties op.

• Erfpunt heeft een ondernemend imago en handelt hier ook naar 
met een duidelijke communicatie naar de verschillende doel-
groepen over zijn unieke troeven.

• Erfpunt hanteert een duidelijke externe communicatie via onli-
ne en offline communicatiemiddelen en -kanalen, afgestemd op 
de verschillende doelgroepen.

Om deze strategische doelstellingen te bereiken, startte Erfpunt 
midden 2020, onder begeleiding van Nelson, het changementtra-
ject Horizon 2022 op.

In een eerste sessie werden niet alleen de doelstellingen van dit 
traject vastgelegd, ook de mogelijke knelpunten en het motiveren 
van de medewerkers kwamen aan bod. 

Volgende acties werden gekozen: het afbakenen van basispakket-
ten (gefinancierd door contributies, provinciale en Vlaamse mid-
delen), het uitwerken van extra dienstverlening op basis van de 
noden van de participanten, erfgoedprofessionals en burgers, het 
uitvoeren van noodzakelijke aanpassingen op het vlak van perso-
neelsformatie (de aanwerving van een relatiebeheerder).

Daarna volgden nog twee sessies waarin dieper werd ingegaan op 
het verbeteren van de externe communicatie van de organisatie, 
de keuze van een CRM-systeem en de opstart van de Erfpunt Aca-
demie. 
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Communicatie

Video

Video is een belangrijker deel gaan vormen in de communicatie 
van Erfpunt – of dat was toch de bedoeling, voor een welbepaald 
virus roet in het eten gooide. Niet alleen maakt het hoe langer hoe 
meer deel uit van socialemediakanalen, ook dankzij de hernieuw-
de aandacht voor videokanaal YouTube is het logisch om hier 
verder op in te zetten. Onroerend erfgoed als thema is uiteraard 
ook een bijzonder geschikt onderwerp voor video; hetzij om het 
erfgoed zelf op een dynamische manier in beeld te brengen, hetzij 
om de mensen achter het erfgoed of de projecten aan het woord 
te laten. Zo maakten we begin 2020 nog een video waarin gepen-
sioneerd vrijwilliger en archeologiestudent Marcel Danau zijn on-
derzoek rond de terra sigillata in ons depot helder en goed uit de 
doeken deed.

Daarna hield het evenwel op, tot we in de zomer toch nog eens 
gingen filmen in de kerk van Belsele, waar we op werfbezoek gin-
gen tijdens de restauratie van het dak. Ook voor de uitreiking van 
de Wase Erfgoedprijs werd volop de kaart van video getrokken, al 
lieten we die wel door echte professionals maken. Meer daarover 
lees je in het stukje over de Wase Erfgoedprijs.

Onze laatste video van het jaar was een kerstboodschap waarin 
we elke collega een regel uit een ludiek gedicht lieten voordra-
gen terwijl ze zichzelf thuis filmden of lieten filmen. Die stukjes 
video werden ingestuurd en vervolgens aaneengeplakt tot een 
beschouwing van het bizarre jaar dat we achter de rug hadden, en 
een wens van hoop en goede vooruitzichten voor het nieuwe jaar.

Object van de maand

In januari 2020 haalden we een oude bekende van onder het stof, 
namelijk het object van de maand. Elke maand presenteerde con-
servator Johan Vercauteren een bijzonder object of een gewoon 
object met een bijzonder verhaal uit het depot. Het object werd 
gefotografeerd en van een begeleidende tekst voorzien. Samen 
werden ze op de website geplaatst. Tegelijk – en dit voor het eerst 
– werden de objecten ook op Instagram gedeeld met de hashtag 
#objectvandemaand, een korte introductie en een link naar de 
website. Op die manier is het object van de maand weer een vaste 
rubriek geworden, een fijne manier om het depot in de kijker te 
plaatsen, nu ook via Instagram.

Video-still van de uitreiking van de Wase Erfgoedprijs.
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Easter Challenge

Gezien het coronavirus alle publieksactiviteiten in het voorjaar 
platlegde, gooiden ook wij pardoes al onze plannen om en scha-
kelden we noodgedwongen over op online. In de paasvakantie lan-
ceerden we een easter challenge, waarbij we elke dag het publiek 
een paasei voorschotelden met daarin een eenvoudige opdracht, 
die men in de eigen buurt kon doen en aan de hand waarvan het 
erfgoed in die buurt onverwachte aandacht kreeg. Elk paasei 
vormde een puzzelstuk in een grotere tekening waarin onze ar-
cheologen eieren opgroeven. De tekening was van de hand van 
huistekenaar Erik Pijl.

De keuze van Charlotte

‘De keuze van Charlotte’ was een wekelijkse zomercolumn waarin 
collega Charlotte Delannoye haar eigenzinnige blik liet vallen op 
een of meerdere stukjes bouwkundig erfgoed in het Waasland, die 
al dan niet op de inventaris van het agentschap Onroerend Erf-
goed staan. Charlotte is een 24-jarige kunsthistorica met een ster-
ke interesse in architectuur en historische gebouwen. Het format 
was enigszins gestoeld op dat van weekbladen die aandacht heb-
ben voor architectuur, landschap en toerisme. Zowel in de naam 
van de rubriek als in de telkens terugkerende portretfoto, lag de 
nadruk op de persoonlijke mening van Charlotte, een jonge vrouw 
met een erg hedendaagse en soms zelfs verrassende blik op on-
roerend erfgoed. Op zo’n manier een persoon en een gezicht naar 
voor schuiven, was nieuw, maar de reacties waren heel positief.

Persberichten

Ook dit jaar werden ondanks de coronacrisis enkele persberich-
ten uitgestuurd, die ook werden opgepikt door de lokale media.
Melseledijk twee eeuwen ouder dan gedacht (juli)
Tweede editie Wase Erfgoedprijs gelanceerd (september)
Erfpunt stelt nieuw beleidsplan voor, gemeente Lokeren treedt toe 
(september)
Game of Thrones in Beveren (oktober)

Relatiebeheer

Wat relatiebeheer betreft, werden in 2020 al de eerste stappen ge-
zet richting een visie en een beleid rond klantenbeheer. Er werd 
voornamelijk denk- en strategiewerk verricht, maar er werden 
ook al concrete zaken aangepakt. 

Als basis werden de diensten onder de loep genomen: welke dien-
sten levert Erfpunt en hoe wordt de werking georganiseerd? Dat 
gebeurde voornamelijk door gesprekken met collega’s en het inle-
zen in documentatie die ter beschikking was. Per dienst ging onze 
relatiebeheerder op strategisch niveau aan de slag: hoe kunnen 
we klanten aan ons binden en hoe kunnen we inspelen op de no-
den van die klanten? Op basis hiervan werd een visie en strategie 
ontwikkeld en werden enkele doelen gesteld voor 2021: we willen 
uitnodigende brochures voor de diensten metaal en archeologie 
maken, het dienstenaanbod dient duidelijker op de website naar 
voor te komen, en we werken aan de opstart van een CRM-sys-
teem en e-mailmarketing. Dat zal in 2021 verder ontwikkeld en ge-
finaliseerd worden.

Per dienst werden in 2020 de klanten opgelijst, waarbij alle con-
tactgegevens uniform beschikbaar waren. Met die lijsten als basis 
werd een strategie uitgedacht om de klantenrelaties te verstevi-
gen. Hierin zijn vijf groepen te onderscheiden, gekoppeld aan een 
eigen strategie: de vaste klanten (die we moeten behouden), de 
eenmalige klanten (waarbij we het contact moeten versterken), 
potentiële klanten die nog geen klant zijn (die we moeten probe-
ren aan te trekken), autoriteiten in de sector zoals het agentschap 
Onroerend Erfgoed of universiteiten (onderhouden van relaties) 
en mensen/organisaties die weinig tot niet in aanraking komen 
met onze diensten (inzetten op basiscommunicatie). Concreet 
werden de banden met de Maatschappij Linkerscheldeoever ver-
sterkt, voor wie we in 2021 een podcast rond het kunstwerk Baken 
zullen maken, en werden meerdere conservatie-offertes verzon-
den (waarvan de meerderheid gegund werd). Door de organisatie 
van de Wase Erfgoedprijs kon de relatiebeheerder de organisatie, 
net als enkele stakeholders, beter leren kennen.
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Vier vragen aan 
relatiebeheerder Hannah Van 
Hoecke 

Je vervoegde Erfpunt in het laatste 
kwartaal van 2020. Wat trok je aan 
in werken voor Erfpunt?

Ik had twee hoofdredenen om bij Erfpunt 
te solliciteren. Ten eerste, en dit was de 
belangrijkste reden, de jobinhoud. Voor-
dien werkte ik als archeoloog, maar ik 
merkte dat ik me hierin niet volledig kon 
ontplooien. De job als relatiebeheerder 
dekt veel meer wat ik in een job zoek. 
Daarnaast sta ik heel erg achter de or-
ganisatie: ze leveren goed en kwalitatief 
werk. En ze stellen beheer en kwalitatief 
onderzoek rond erfgoed écht centraal. 
Een interessante job binnen een fijne or-
ganisatie dus!

Een relatiebeheerder heeft vooral 
een verbindende functie, klopt dat?

Dat vind ik eigenlijk heel erg mooi ver-
woord. En het klopt helemaal! Als re-
latiebeheerder wil ik inzetten op écht 
inspelen op de noden van onze relaties 
en stakeholders. Hoe kunnen we ons 
dienstenaanbod aanpassen aan de be-
hoeften van onze klanten? Dat is net het 
mooie aan de job: ik ben een tussen-
schakel tussen Erfpunt en zijn stakehol-
ders. Ik zoek naar gemeenschappelijke 
en verbindende elementen. 

Toen je eind oktober aan de slag 
ging, werkte je meteen mee 
aan de Wase Erfgoedprijs, en 
niet in de meest gemakkelijke 
omstandigheden. Hoe was dat voor 
jou?

Ik vond de Wase Erfgoedprijs een heel 
leuk project. Ik vind dat we op korte tijd, 
in vreemde en snel wisselende omstan-
digheden, een heel waardevol resultaat 
afgeleverd hebben. De organisatie rond 
de video en het pakket vond ik heel erg 
leerrijk: ik leerde de collega’s beter ken-
nen, net als de werking en de betrokken 
stakeholders. Dat ik het pakket mocht 
samenstellen en de verspreiding mocht 

leiden, was helemaal mijn ding. Ik hou 
ervan mensen te verrassen en blij te 
maken. Het mysterieuze eraan werd ge-
smaakt en we kregen enorm veel posi-
tieve reacties. Dat geeft energie!

Waar zie jij de grootste uitdagingen 
voor Erfpunt?

De grootste uitdaging ligt voor mij in 
een harde archeologische sector. Op-
drachtgevers kijken voornamelijk naar 
prijzen en snelheid van uitvoering. En ik 
merk dat de prijzen voor archeologisch 
onderzoek heel laag zijn en wij, met een 
klein team, niet heel snel kunnen inspe-
len op hun noden. Mijn strategie hiervoor 
is inzetten op een uitmuntend klanten-
beheer: de opdrachtgevers kunnen bij 
ons terecht met vragen over wetgeving, 
premies en andere zaken rond het ar-
cheologisch traject. Een duidelijke en 
proactieve communicatie is hierin es-
sentieel, net als een goede opvolging. 
Ik zie ook potentieel in de gemeentelijke 
diensten, als we ze meer bewust maken 
van onze diensten, zodat ze sneller pri-
vate opdrachtgevers naar ons doorver-
wijzen. En naar de gemeentes toe? Mijn 
doel is om alle gemeentediensten die 
te maken krijgen met erfgoed bewust te 
maken van de meerwaarde van erfgoed 
en de regelgeving hierrond. Maar voor-
al ook dat wij kunnen helpen bij vragen, 
problemen of uitzonderingen. Helpen is 
ons doel en het zou heel erg fijn zijn dat 
alle gemeentes ons even goed weten te 
vinden.
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