2020 IN CIJFERS

JAARVERSLAG
ERFPUNT VERBINDT
EN INSPIREERT
Als open en vooruitstrevend expertisecentrum is Erfpunt het
aanspreekpunt voor onroerenderfgoedzorg in het Waasland.
Onroerend erfgoedzorg behelst niet alleen het beheer van
archeologische relicten, monumenten en landschappen uit
het verleden maar ook het creëren van groeikansen voor het
onroerend erfgoed van morgen.

Werkingsgebied

Negen Wase gemeenten
vormden in 2020 het
kerngebied van Erfpunt:
Beveren, Moerbeke, Kruibeke,
Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas,
Lokeren, Stekene, Temse en
Waasmunster. Erfpunt stelt zijn
expertise ook ter beschikking
buiten zijn grenzen, met name
archeologie.
Ons archeologisch
onderzoeksteam voert
elders in Oost-Vlaanderen
en in Klein-brabant
Gent
archeologietrajecten uit.
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Terugblikken en
vooruitkijken
2020 was ook het jaar waarin we ons nieuwe beleidsplan 2021-2026
voorstelden. De komende zes jaar wil Erfpunt zich voor de erfgoedgemeenschap verder profileren als een steunpunt voor alle erfgoedactoren, zich focussen op zijn rol als bruggenbouwer en partner
binnen de erfgoedgemeenschap en een Waas labo voor participatie,
educatie en beleving creëren.
Tevens wil onze organisatie zich meer klantgericht, duurzaam en
ondernemend opstellen door haar dienstverlening en communicatie
te optimaliseren en zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op te
nemen.

ERFPUNT
Regentiestraat 63
B-9100 Sint-Niklaas
Email: admin@erfpunt.be
Tel: +32 (0) 3 778 20 50

De komende zes jaar beloven een boeiend erfgoedavontuur te
worden, met gekende maar ook nieuwe uitdagingen op ons pad. We
kijken ernaar uit jou ergens onderweg te ontmoeten.

2020 IN
CIJFERS
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.

TEAM ONDERZOEK

ONDERZOEK

37

25/25

25 van 25 archeologienota’s en nota’s werden
door het Agentschap
meteen bekrachtigd

23

14.793,08m
werd effectief
afgegraven in
het kader van
proefsleuven en
opgravingen.

7665,93m

13

in 34 bouwkundig
erfgoeddossiers
was de IOED betrokken

6

15

1573

12

12 conservatieopdrachten werden
afgewerkt

DEPOT

24 items bouwkundig erfgoed
werden teruggevonden in Temse (13
bewaard, 11 gesloopt)

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

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

1042 keer werd het uitreikingsfilmpje
van de Wase Erfgoedprijs bekeken

BEHEER

34

TEAM CONSERVATIE

23 genomineerde onroerend
erfgoedprojecten waren er
voor de Wase Erfgoedprijs

1042

2

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

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

1573 stemmen
werden uitgebracht
voor de publieksprijs
van de Wase Erfgoedprijs

2

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

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

1000

daarvan gingen door
in participerende
gemeenten

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

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

TEAM BEHEER

opdrachten voerden
onze archeologen uit

15

346.489

COMMUNICATIE EN PUBLIEKSWERKING

42

3466 eenheden werden
genummerd bij het
herverpakken

24

14

11
9

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

42 oude ensembles
werden herverpakt
volgens de CGP

7

7 vrijwilligers
hebben (tussen
de lockdowns door)
aan depotwerking
kunnen doen.

3466

14 nieuw ontvangen Wase
ensembles zijn er toegevoegd in het depot.

4

4 vrijwilligers
zijn nieuw
begonnen
in 2020

TEAM COLLECTIEBEHEER

Het team Collectiebeheer staat in voor
het optimaal bewaren van opgegraven
archeologische ensembles (vondstenmateriaal en archief) uit het Waasland
in ons erkend onroerenderfgoeddepot.
De opgeborgen archeologische verhalen en voorwerpen krijgen een nieuw
leven in workshops en tentoonstellingen. In het SteM zijn 400 stukken uit
ons depot te bewonderen. Ook staan
onze depotdeuren wagenwijd open
voor onderzoekers die zich willen
verdiepen in het Wase archeologisch
verleden.
Heb je een vraag rond onze erfgoededucatie? Mail deze naar
admin@erfpunt.be
Wil je jouw archeologische collectie
toevertrouwen aan ons depot?
Of ben je op zoek naar specifiek
vondstenmateriaal voor jouw
onderzoek? Neem contact op via
collectiebeheer@erfpunt.be

