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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. 
Je kan deze stellen via  
beheer@erfpunt.be. 

Vier teams actief binnen het 
Wase onroerend erfgoed

Als erkende onroerenderfgoedorganisatie 
heeft Erfpunt de taak om een integrale en 

geïntegreerde werking uit te bouwen rond elk 
vakdomein van onroerend erfgoed. 

Dit jaar klokten onze medewerkers af op 
16.300 uur enthousiaste inzet op vlak van 

archeologie, bouwkunde en landschappen.
Wil jij je ook aansluiten bij de erfgoed- 

gemeenschap als vrijwilliger? Neem dan 
contact met ons op via admin@erfpunt.be.
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TEAM CONSERVATIE

Het conservatieatelier ondersteunt het 
onroerenderfgoeddepot Waasland in 
zijn beheerstaken, maar conserveert 
ook kwetsbare archeologische vondsten 
uit glas, metaal, aardewerk en orga-
nisch materiaal voor diverse musea en 
archeologische depots in Vlaanderen. 
Daarnaast biedt dit atelier ook onder-
steuning aan veldteams van archeo-
logische bedrijven bij het lichten van 
complex archeologisch vondstenma-
teriaal en geeft het advies aan diverse 
depots uit Vlaanderen met betrekking 
tot een duurzaam beheer en behoud van 
hun archeologische collecties. Heb je 
een vraag hieromtrent? Stel ze via  
conservatie@erfpunt.be. 

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 onroerenderfgoed- 
depot. De opgeborgen archeologische 
verhalen en voorwerpen krijgen een 
nieuw leven in workshops en tentoon-
stellingen. 
We stellen de deuren van onze de-
potdeuren graag open voor scholen, 
groepen of onderzoekers die zich 
willen verdiepen in het Wase archeolo-
gisch verleden. Wil je jouw archeologi-
sche collectie toevertrouwen aan ons 
depot? Of ben je op zoek naar specifiek 
vondstenmateriaal voor jouw onder-
zoek? Neem contact op via  
collectiebeheer@erfpunt.be. 

TEAM ONDERZOEK

De archeologen van het team Onder-
zoek verzorgen voor zowel overheid als 
private ruimtelijke ontwikkelaars het 
archeologisch traject bij ontwikkelings-
projecten, van het opmaken van een 
archeologienota tot het uitvoeren van 
prospecties met of zonder ingreep in de 
bodem en vlakdekkende opgravingen. 
Vereist jouw project een archeologisch 
traject? Neem dan gerust contact op via 
onderzoek@erfpunt.be.

opgravingen

bureauonderzoeken

totale oppervlakte werd 
onderzocht, verspreid over

Wase gemeenten,
waarvan

in Sint-Niklaas

boringen werden uitgevoerd
sporen werden 
aangetroffen, 
waaronder

kuilen en

waterput

nieuwe 
projectmedewerker 
archeologie

gemeenten 

actuele foto’s
werden gemaakt

uren presteerden 
onze       jobstudenten

ramen geïnventariseerd en geïnspecteerd
in het kader van het beheersplan kasteel Wissekerke in Kruibeke

SYNTHESEONDERZOEK

14C-dateringen op gebouwen 
uit heel Vlaanderen

aan verpakkingsmateriaal

aan schapruimte en ongeveer

dozen werden herverpakt 
Dat is goed voor zo’n ...

vondstzakjes

10 ensembles werden gedeponeerd, goed voor

60
dozen in totaal

 vrijwilligers 
nieuwe 

collectiebeheerder

Sint-Niklaas

7 verloren 
gewaande 
erfgoedpanden 
teruggevonden!

onderzoeken, waarvan

Wase gemeenten werden begeleid 
in hun traject rond funerair erfgoed

inventarisgebouwen 
gecontroleerd in

nieuwe erfgoedconsulent 
bouwkundig erfgoed

stagestudenten

Wase hoeves met fruitbomen 
in het kader van Pittig Erfgoed

restanten van 
historische 
boomgaarden

vruchten van bomen voor determinatie verzameld

het aantal stemmen voor 
de publieksprijs van de 
Wase Erfgoedprijs 2021

vermeldingen 
in de pers

het meeste aantal likes 
op een Instagram-post… 
over Bernie Sanders

bezoekers 
tijdens Archeologiedagen

1 nieuwe coördinator 
Erfpunt Academie

houtskoolstalen bekeken voor houtdeterminatie 
voorafgaand aan 14C-datering

 gebouwen in detail bekeken
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INLEIDING
Beste lezer, 

Vijf jaar integraal en geïntegreerd werken rond onroerend erfgoed 
werpt zijn vruchten af. Gemeentelijke overheden maar ook private 
ontwikkelaars geraken meer en meer overtuigd van de kansen en 
meerwaarde die onroerend erfgoed biedt. Erfpunt wordt als regio-
naal expertisecentrum meer en meer erkend als steunpunt in het 
uitwerken van nieuwe ontwikkelingsprojecten, van een gedegen 
en doordacht beleid of in het coördineren van een gedegen beheer. 

Onze organisatie diende bijgevolg een versnelling hoger te scha-
kelen. Drie nieuwe collega’s versterken de teams Collectiebeheer, 
Onderzoek en Beheer waardoor de dienstverlening naar de Wase 
gemeenten en burgers gegarandeerd blijft en zelfs werd uitge-
breid. Een vierde nieuwe collega start een nieuwe deelwerking 
op: de Erfpunt Academie. U leert hen beter kennen via de inter-
views die in het jaarverslag zijn opgenomen. Met deze versterking 
bereidt Erfpunt zich voor op het toekomstig lokaal onroerenderf-
goedbeleid dat Vlaanderen in 2021 uittekende is en in 2023 wordt 
uitgerold.

Het onroerenderfgoeddepot Waasland vierde dit jaar ook zijn lus-
trum, een ideale gelegenheid om eens stil te staan bij de bereikte 
mijlpalen, een unieke deelcollectie en een blik op de toekomst te 
werpen. 

Er viel in het Waasland het afgelopen jaar ook veel te beleven. Kin-
deren ontpopten zich tot erfgoedredders. Romeinse legioensolda-
ten en jagersverzamelaars vereerden na eeuwen het Waasland 
nog eens met een bezoek. Scouts sjorden het skelet van een 
ijzertijdhoeve. Er werd gespit en bemest in historische hoogstam-
boomgaarden. Erfgoedfietsroutes werden uitgestippeld....

Een woord van dank aan de vele vrijwilligers, stagiairs en jobstu-
denten die ook dit jaar opnieuw samen met onze medewerkers 
het beste van zichzelf gegeven hebben. Jullie gaven onze projec-
ten kleur en pit. Veel leesplezier.

Johan Smet, Voorzitter
Inge Baetens, directeur
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ARCHEOLOGIE

Het team Onderzoek kende een bijzonder druk jaar. De cijfers lie-
gen er niet om: 25 archeologietrajecten werden opgestart met een 
bureaustudie. Verschillende terreinprospecties en een boorpro-
ject toetsen de resultaten van deze studies op terrein af. Als kroon 
op het werk leverde twee opgravingen in Sint-Niklaas en Lokeren 
mooie aanvullingen op het syntheseonderzoek van collega Bart 
Lauwers over de ijzertijdbewoning. 

Het archeologisch depot viert dit jaar ook zijn lustrum als erkend 
onroerenderfgoeddepot, een mooie gelegenheid om eens terug 
te blikken en stil te staan bij de vijf mijlpalen die werden gehaald. 
Tevens blikken we ook vooruit naar kansen en uitdagingen voor 
het depot de komende jaren. 

We laten ook graag twee vrijwilligers – Luc en Anneliese – aan het 
woord. Beiden vertellen over hun passie en dromen over de toe-
komst. De paleontologische collectie van de Koninklijke Oudheid-
kundige Kring van het Waasland die in ons depot wordt bewaard, 
werd het afgelopen jaar geïnventariseerd en geconserveerd door 
vrijwilliger Luc. Met enthousiasme vertelt hij over zijn ontdekkin-
gen in deze oude collectie. Anneliese kreeg een introductie in de 
taken van een depotmedewerker en vond tijdens haar stage in ons 
depot haar liefde voor oude culturen terug.
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Diamanten onder de 
parking

Waar: Sint-Niklaas
Wanneer: Januari 2021

In 2019 besliste het stadsbestuur van Sint-Ni-
klaas dat de parking aan sporthal De Witte 
Molen, ter hoogte van de Magnolialaan, ver-
nieuwd en uitgebreid moest worden. In het 
kader van deze geplande werken werd eerst 
een bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis 
hiervan werd een zone afgebakend waar een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd moest 
worden.

Bij het bureauonderzoek kon vastgesteld 
worden dat het zuidelijke deel van de par-
king reeds ernstig verstoord was geweest. 
Niettemin werden in het noordelijke deel 
meerdere kuilen, greppels en een waterput 
gevonden. Op basis van enkele schaarse 
vondsten konden deze ruim gedateerd wor-
den in de metaaltijden en/of Romeinse tijd. 
Om deze sporen verder te onderzoeken 
werd in januari 2021 een zone van 964,48 m² 
vlakdekkend opgegraven.

Tijdens de opgraving werden in totaal 46 
sporen geregistreerd. Veruit de meeste spo-
ren waren kuilen. Een groot deel hiervan kon 
toegewezen worden aan minstens zeven 
structuren. Het gaat om zes vierposten-
spiekers en mogelijk één zespostenspieker 
(opslagschuurtjes, red.). Bij deze laatste is 
het echter mogelijk dat het gaat om één vol-
ledig vierpostenspieker en een bijkomende 
spieker waarvan de twee resterende palen 
buiten het projectgebied gelegen waren. 
Behalve de kuilen waren nog twee greppels 
en één gracht aanwezig. In deze laatste wer-
den twee tegula-fragmenten en een stuk van 
een imbrex gevonden (dakpannen, red.). 
Op basis hiervan kan gesteld worden dat 
de gracht ten vroegste uit de Romeinse tijd 
dateerde. Aangezien deze gedurende lange 
tijd gebruikt werden, kan een (vroeg)mid-
deleeuwse datering echter niet uitgesloten 
worden.

Veruit de belangrijkste vondst bevond zich 
in het oostelijke deel van het projectgebied. 
De waterput die al tijdens het proefsleuven-

onderzoek was aangetroffen, werd volledig 
blootgelegd en onderzocht. De waterput was 
gevuld met meerdere organische pakketten. 
Onderaan was hierin een verticaal, sterk 
organisch kleiig bandje zichtbaar dat duide-
lijk wees op de voormalige aanwezigheid van 
een beschoeiing die volledig vergaan was. 
Onder de watertafel waren de houten res-
ten van de oorspronkelijke schacht wel nog 
aanwezig. Deze was gemaakt uit aangepunte 
planken die in de bodem ingeheid waren.

In de waterput werden redelijk veel vond-
sten aangetroffen, toch was er één vondst 
die qua belang met kop en schouders boven 
de rest uit stak: een (archeologisch) com-
plete beker met diamantknoppenversiering!

Hoewel deze vorm van versiering voor-
kwam vanaf de metaaltijden/ijzertijd tot in 
de (vroege) middeleeuwen, wordt hij slechts 
zelden aangetroffen. Daarenboven gaat het 
dan meestal om kleine fragmenten en kan 
er geen volledige vorm herkend worden. 
De precieze datering van deze beker is dan 
ook niet duidelijk. Het overige aardewerk 
uit de waterput lijkt te wijzen op een date-
ring in de vroege ijzertijd. De beker heeft 
echter een paar speciale eigenschappen die 
niet meteen bij een datering in de ijzertijd 
passen. Zo heeft aardewerk uit de ijzertijd 
vrijwel nooit een duidelijke voet. Bij de zeld-
zame vormen met een voet, gaat het steeds 
om een standring. Deze beker heeft echter 
een volledig platte bodem. Daarenboven 
heeft de beker een vrij egale kleur. Doordat 
het aardewerk in de ijzertijd in veldovens 
werd gebakken, vertoont dit meestal grotere 
kleurverschillen. Deze twee kenmerken wij-
zen er mogelijk op dat de waterput eerder 
dateert uit de laat-Romeinse tijd of de vroege 
middeleeuwen. 

Het mysterie van de datering van de water-
put zal verder onderzocht worden door 
middel van het hout van de schacht. De jaar-
ringen hiervan zullen een beter beeld geven 
van de kapdatum van de boom. Een verder 
onderzoek van de pollen, zaden en vruch-
ten uit de waterput zullen ons daarenboven 
leren hoe het landschap ten tijde van het 
gebruik er uitzag.
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IJzertijdboerderijen 
tussen spoor en molen

Waar: Lokeren
Wanneer: Januari 2021

Naar aanleiding van de herinrichting van de 
omgeving van de Heirbrugmolen in Loke-
ren werden een bureauonderzoek, archeo-
logisch booronderzoek en een proefsleu-
venonderzoek uitgevoerd. Op basis van dit 
laatste onderzoek kon worden vastgesteld 
dat een opgraving van een deel van het pro-
jectgebied noodzakelijk was.

Tijdens het onderzoek werd in totaal 
3.335,67  m² opgegraven. Hierbij werden 
230 sporen gevonden waarvan 228 geïn-
terpreteerd konden worden als paal- en/of 
uitbraakkuil. Het grootste deel daarvan was 
deel van één van zestien structuren. Enkele 
losse kuilen kunnen vermoedelijk toege-
wezen worden aan een zeventiende, slecht 
bewaarde structuur. 

Veruit de meeste structuren kunnen geïnter-
preteerd worden als spiekers, kleine opslag-
schuurtjes waarbij de verhoogde vloer 
ondersteund werd door vier of zes palen. 
In het oostelijke deel van het projectgebied 
werd echter een duidelijk te onderscheiden 
gebouwplattegrond van 14 bij 6,5  m aan-
gesneden. Het woonhuis met verdubbelde 
wandstijlen kan geïnterpreteerd worden als 
een zogenaamd geschrankt drie-/vierbeu-
kig type. Dit gebouwtype kent zijn grootste 
verspreiding in het Waasland, het Antwerps 
grootstedelijk gebied en de Antwerpse Kem-
pen, en delen van zuidelijk Nederland. Ze 
kwamen voor gedurende de late ijzertijd 
en (vroeg-)Romeinse tijd. Ook de mogelijke 
zeventiende structuur kan tot dit type gere-
kend worden. Dit gebouwtype maakt ook 
deel uit van het syntheseonderzoek dat door 
Erfpunt uitgevoerd wordt.

Min of meer centraal van het projectgebied 
bevonden zich twee onduidelijke structuren 
die evenwel gelijkaardige afmetingen had-
den, respectievelijk 7 x 8 m en 6 x 8 m. Een 
eerste structuur lijkt te bestaan uit midden-
staanders in een vierkante configuratie met 
een enkele rij buitenstaanders. Bij de tweede 

structuur ontbraken de middenstaanders. 
De omvang van de structuren wijst op een 
functie als hoofdgebouw maar het specifieke 
gebouwtype is niet duidelijk. Mogelijk kan 
een parallel gevonden worden bij een als 
hoofdgebouw geïnterpreteerde structuur 
aan de Touwstraat in Lokeren die mogelijk 
uit de vroege ijzertijd stamde.

Een opvallende kuil bevond zich ongeveer 
anderhalve meter ten zuiden van de eerste 
structuur. Het ovaalronde spoor mat 123 x 
145 cm in het vlak, was maximaal 40 cm diep, 
en bestond uit twee vullingspakketten. In het 
bovenste pakket werden meerdere aarde-
werkfragmenten gevonden, maar ook houts-
koolfragmenten en gecremeerd bot. De com-
binatie hiervan doet denken aan contexten 
in Temse (Frankrijkstraat) en Rupelmonde 
(Kalverstraat) die telkens geïnterpreteerd 
werden als crematiegraven. De hoeveelheid 
bot was eerder beperkt, wat vrijwel altijd 
gezien wordt in ijzertijdgraven over heel 
Europa. De sterke versplintering van het bot 
suggereert een funeraire praktijk waarin de 
fragmentatie van het lichaam centraal stond, 
en waarna intentioneel slechts een kleine 
fractie van het gecremeerde lichaam in het 
graf werd geplaatst.

Een grote onregelmatige kuil aan de zuide-
lijke rand van het projectgebied vormde nog 
een laatste restant van een oude ploeglaag. 
Hoewel hierin meerdere vondsten aange-
troffen werden, biedt enkel een fragment 
van een parasolschaal een iets duidelijke 
blik op de datering, namelijk tussen de 6de en 
3de eeuw v.C.
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Vijf jaar erkend 
onroerenderfgoeddepot

In het kort: Het archeologisch depot vierde 
dit jaar zijn lustrum als erkend onroerender-
fgoeddepot. We blikken terug aan de hand 
van vijf mijlpalen.

Om voldoende uitgerust te zijn om het steeds 
groeiend aantal archeologische ensembles 
(archief en vondstenmateriaal) in Vlaande-
ren te kunnen beheren voorzag de Vlaamse 
overheid in het onroerenderfgoeddecreet 
van 12 juli 2013 de erkenning van onroeren-
derfgoeddepots. Met deze erkenning biedt 
Vlaanderen  bepaalde overheden, instan-
ties en personen de kans om een grotere 
verantwoordelijkheid op te nemen inzake 
het beheer van archeologische ensembles 
uit een vastgestelde regio of volgens thema. 
Vlaanderen ondersteunt ook deze erkende 
depots financieel. Het erkennen van en het 
toekennen van subsidies voor het archeo-
logische depot van onze organisatie in 2015 
gaf ons de middelen om een volwaardig 
werking rond collectiebeheer uit te bouwen. 
Eind 2021 werd de eerste samenwerkings-
overeenkomst met Vlaanderen afgerond. 
Verschillende mijlpalen met betrekking tot 
collectiebeheer werden gehaald. We blikken 
in dit jaarverslag even terug.

Mijlpaal 1. Een actief beleid 
rond werving archeologische 
ensembles en collecties

Na de erkenning als onroerenderfgoedde-
pot en het opstarten van het team Collec-
tiebeheer bleek al snel dat actief werven 
van ensembles en collecties een groot aan-
dachtspunt zou worden. De nooit aflatende 
concurrentiestrijd tussen private archeolo-
gische bedrijven maakt dat archeologische 
ensembles vaak bij de eigenaars worden 
achtergelaten (deponeren bij depots kost 
tijd en geld). Ook het actief collectiebeheer 
van onze organisatie was bij privéverzame-
laars niet onmiddellijk bekend. Een actieplan 
voor werving van de ensembles en collecties 
werd daarom opgezet. 

Vandaag is het depotprofiel niet alleen te 
raadplegen op de eigen website maar ook op 
de websites van de provincie Oost-Vlaande-
ren, FARO en het agentschap Onroerend Erf-
goed terug te vinden.  We zetten via de soci-
ale mediacampagne ‘object van de maand’ 
niet alleen objecten in de kijker maar ook de 
actieve depotwerking. Daarnaast houden we 
nauw contact met private archeologische 
bedrijven die in het Waasland actief zijn. 
Nieuwe archeologietrajecten worden opge-
lijst en opgevolgd.  Aan nieuwe terreinar-
cheologen binnen de bedrijven worden onze 
aanvaardingsvoorwaarden uitvoerig toege-
licht en bezorgd. Het gratis deponeren wordt 
hierbij extra in de verf gezet. Ook wordt de 
vraag gesteld om onze deponeringsvoor-
waarden aan de bouwheer/eigenaar door te 
geven. 

Mijlpaal 2. Het verenigen van 
versnipperde ensembles 

Voor zijn erkenning als onroerenderfgoed-
depot bouwde Erfpunt al een collectie van 
32 jaar opgravingen op. De onderzoeksre-
sultaten van deze opgravingen werden ech-
ter niet centraal beheerd en bewaard, een 
pijnpunt van vele Vlaamse archeologische 
depots. 
De afgelopen vijf jaar werd dan ook hard 
ingezet om deze kwestie te verhelpen. 
Onderdelen van ensembles werden in kaart 
gebracht. In 2016 en 2017 werd de digitalise-
ring van de analoge onderzoeksdocumen-
tatie (papieren en dia-archief) voorbereid. 
De al aanwezige digitale onderzoeksdocu-
mentatie werd geordend. Voor de opmaak 
van een lijst van relevante categorieën en 
archiefbestanddelen en -stukken die in aan-
merking komen voor permanente bewaring 
en de opmaak van een stappenplan voor het 
digitaliseren van onderzoeksdossiers werd  
tijdelijk archiefmedewerker Bart Cornel aan-
geworven. Vervolgens werd in de periode 
tussen 2017 en 2021 voor alle eigen onder-
zoeksdossiers het dossier opgeschoond, 
herverpakt, geïnventariseerd en gedigitali-
seerd. Om deze massa van extra digitale data 
te kunnen bewaren werd de serverruimte 
uitgebreid.
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Mijlpaal 3. Het standaardi-
seren en digitaliseren van de 
collectieregistratie 

Een ander pijnpunt bij de oudere opgra-
vingen is het ontbreken van een gestan-
daardiseerde registratiesysteem. Elke 
terreinarcheoloog had zijn systeem en 
werkte analoog. Voor deze archeologische 
ensembles op collectieniveau werd volgens 
de Code Goede Praktijk (2015) een registra-
tiesjabloon voor het depot aangemaakt. Voor 
het digitaal registeren van deze ensembles 
werd gekozen voor een gezamenlijke data-
bank met het team Onderzoek. Zo wordt 
geen digitale versnippering tussen oude en 
recente archeologische onderzoeken. Deze 
nieuwe onderzoeksdatabank werd eind 2021 
gerealiseerd. Om het raadplegen van onze 
collectie te vereenvoudigen werd in novem-
ber 2021 ook het depotregister op de website 
van Erfpunt online ontsloten. 

Mijlpaal 4. Aanpassen de-
potruimten in functie van 
een kwalitatieve bewaring 
archeologische ensembles

Het onroerenderfgoeddepot Waasland is 
net als de andere dienstruimten van Erf-
punt gehuisvest op de kunst- en erfgoedsite 
Zwijgershoek van de Stad Sint-Niklaas. De 
voormalig breigoedfabriek beschikt over 
grote fabriekshallen die in de loop der jaren 
werden opgedeeld in tentoonstellings-, 
opberg-, werk- en depotruimten. In 2017 
werd een risicoanalyse voor het hoofdde-
pot uitgevoerd. Dit resulteerde in een reeks 
adviezen om het hoofddepot en zijn deelde-
pots te laten voldoen aan de richtlijnen van 
het kwaliteitshandboek voor onroerenderf-
goeddepots, de nationale en internationale 
richtlijnen voor het bewaren van archeolo-
gisch erfgoed. Volgende initiatieven werden 
ondernomen:

2015-2016: renovatie organische deeldepot 
met hernieuwen elektriciteit, uitvoeren 
stuc-, metsel- en schilderwerken in func-
tie van installatie van een koelcel voor het 
opslaan van bulkstalen, pollenstalen en 

onbehandeld organisch vondstenmateriaal.
2018: het dichtmaken van het raam in de 
buitenmuur van het hoofddepot en het creë-
ren van een sas in het inkomgedeelte en het 
plaatsen van een systeem voor toegangscon-
trole. De aankoop van nieuw verpakkings-
materiaal en start van het herverpakken 
van de ensembles. Het vervangen van de 
kobalthoudende silicatgel door transparante 
en oranje silicagelkorrels. In functie van 
pest management werd een kleefmat aange-
bracht bij de ingang. 

2020: het vervangen van de lichtkoepels op 
het dak van het hoofddepot en het isoleren 
van het dak volgens de huidige richtlijnen.
2021: voortzetten herverpakken van oude 
opgravingsensembles in nieuwe duurza-
mere verpakkingen. Oude kartonnen dozen 
en plastic bakken werden er uitgehaald en 
vervangen door zuurvrije kartonnen dozen 
en euronorm bakken.

Mijlpaal 5. Het uitrollen van 
het conservatieplan

Binnen het archeologisch vondstenmate-
riaal zijn verschillende kwetsbare materi-
aalgroepen terug te vinden. Het nauwgezet 
opvolgen van de conditie van deze materi-
aalgroepen en het monitoren van het klimaat 
binnen de depotruimten is geen overbodige 
luxe. In 2020 werkte het onroerenderfgoed-
depot het conservatieplan voor zijn collec-
tie verder uit. De opgestelde actiepunten 
werden in de dagdagelijkse werking van het 
team Collectiebeheer geïntegreerd. 

In 2020 maakte onroerenderfgoeddepot 
Waasland samen met andere leden van het 
Vlaams netwerk onroerenderfgoeddepots 
een evaluatie op van vier operationele jaren 
depotwerking en archeologietrajecten in 
Vlaanderen. Deze nulmeting gaf interes-
sante inzichten inzake collectieontwikke-
ling, data-uitwisseling, conservatienoden, 
beschikbare depotruimte, eigendomsstatus 
archeologische ensembles en de sterktes en 
zwaktes van het eigen netwerk. Toekomstige 
uitdagingen voor collectiebeheer kregen 
vorm. Vijf aandachtsterreinen werden afge-
bakend:
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Collectieontwikkeling: de komende jaren 
wordt door de erkende depots een groei-
end aantal deponeringen van archeologi-
sche ensembles verwacht. De toenemende 
werklast rond collectiebeheer is hierbij een 
belangrijk aandachtspunt.

Problematiek rond data-uitwisseling tus-
sen bedrijven, depots, onderzoekers…: er is 
duidelijk nood aan een sterker en integrale 
benadering van deze problematiek. De 
opmaak van een thesaurus op meta-niveau 
zou hierin al een heel belangrijke stap in de 
goede richting zijn. 

Actieve conservatie van kwetsbare materi-
aalgroepen binnen de collectie dringt zich 
op korte termijn op aan de onroerenderf-
goeddepots. Volgende acties zijn hierbij te 
voorzien:  sensibiliseren en opleiden archeo-
logische bedrijven en erkende archeologen, 
samenwerking opzetten tussen depots 
onderling, inventaris opmaken kwetsbare 
materialen/depot.

Beschikbare ruimte in de depots: De cij-
fers in de nulmeting lijken aan te geven dat 
op korte termijn zich een tekort aan depot-
ruimte zal voordoen. Een selectie-oefening 
op depotniveau dringt zich op termijn op. 
Problematiek rond eigendomsstatus: De 
depots merken nog steeds dat de wettelijke 
basis voor de eigendomsstatus van archeo-
logische ensembles tot een inefficiënt en 
weinig effectief landschap leidt. Het motive-
ren van zakelijk rechthouders is intensief, de 
bewaring is nog steeds versnipperd. 
Enkel het sensibiliseren en opleiden van 
archeologische bedrijven en erkende 
archeologen voor proactieve conservatie 
op het terrein werden vertaald in de nieuwe  
samenwerkingsovereenkomst met Vlaande-
ren (2022-2027), die eind 2021 werd afgeslo-
ten. Ook andere doelstellingen werd in deze 
overeenkomst opgenomen: opmaak actie-
plan voor het ontsluiten van de collectie 
naar het grote publiek en het formuleren van 
relevante onderzoeksvragen voor synthese-
onderzoek. 

Stagiaire Anneliese Lievens over de magie in het depot 

Het onroerenderfgoeddepot van Erfpunt is een bijzondere plek, een plek van stilte waar 
je in een specifieke sfeer en op tastbare wijze in aanraking komt met een ver en tot de 
verbeelding sprekend verleden. Dat vindt ook onze stagiaire Anneliese Lievens.

‘Ik vind het heel fijn om in alle stilte te werken in het depot, tussen al die oude objecten die 
zoveel geschiedenis uitademen, om de voorwerpen te bekijken en letterlijk aan te raken, 
letterlijk geschiedenis in mijn handen te hebben, om in contact te komen met voorwerpen 
die mensen, die zo lang geleden leefden, gebruikt hebben; het lijkt zo alsof ik een beetje 
contact heb met de mensen zelf, doorheen de objecten…
 
‘Mijn interesse in archeologie is er gekomen toen ik Latijn-Wetenschappen ben beginnen 
studeren, interesse in oude culturen is sindsdien een constante in mijn leven, ik bekijk 
documentaires daarover, enzovoort. Ik vind het fascinerend daar nu een beetje deel van te 
kunnen uitmaken en mijn steentje te kunnen bijdragen.’
 
‘Omdat mijn kennis heel beperkt is, en ik het ook heel graag doe, wil ik in september starten 
met een opleiding depotmedewerker, behoudsmedewerker erfgoed, om zo inhoudelijk 
sterker te worden en hopelijk ergens als vaste medewerker in een depot aan de slag te 
kunnen.’
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Fantastische fossielen

Luc De Coninck, die als vrijwilliger bij ons aan 
de slag is, is een echte kenner wat betreft pale-
ontologie. ‘Jammer dat Luc er vandaag niet is, hij 
zou daar van alles over kunnen vertellen’ of ‘Dat 
zou je eigenlijk aan Luc moeten vragen, hij weet 
daar veel meer over’ zijn uitspraken die we het 
afgelopen jaar heel vaak hebben gehoord. Dus 
besloten we dat eens echt te doen, en vroegen 
we hem om iets meer te vertellen over de won-
derlijke collectie fossielen in het depot.

Op dit moment zijn we bezig met het inven- 
tariseren van de fossielen uit het depot van Erf-
punt waasland en van de Koninklijke Oud-heid-
kundige Kring Sint-Niklaas.

Het gaat om schenkingen die in de loop der 
jaren gebeurd zijn door verscheidene personen. 
Vóór de jaren 80 was er een zaal in het museum 
die allerlei fossielen tentoonstelde. Deze zaal is 
tijdens de jaren 80 opgeruimd en alles is in het 
depot van het museum bewaard gebleven.

Vorig jaar zijn we alles beginnen te inven- 
tariseren. Elk fossiel werd genummerd en er zijn 
één of meerdere foto’s van genomen. Momen-
teel hebben we al 4733 foto’s. Naast de fossielen 
spreken ook de teksten op de etiketten die erop 
gekleefd zijn boekdelen (fig.1). Ik denk niet dat 
wij nog zo mooi en klein kunnen schrijven.

Twee van de zeldzaamste fossielen hier aanwe-
zig zijn koralen uit het Oligoceen (boven Rupe-
liaan, ±28 miljoen jaar), gevonden in de kleiput-
ten van Steendorp rond het jaar 1897 (Fig.2). In 
‘Annales de la Sociéte Royale Malacologique 
de Belgique, Tome XXXIII Annee 1898’ wordt 
al melding gemaakt van de fossielen; daar staat 
dat er acht stuks gevonden zijn, waarvan twee 
zich bevinden in de collectie van ‘De Archeolo-
gische kring van het land van Waes’. De andere 
zes bevonden zich toen in een privécollectie. 
De twee hier aanwezig zijn van zeer goede kwa-
liteit. 

Ook zijn er veel wervels van walvissen (fig. 10 
en 11) en dolfijnachtige aanwezig. Soms zijn die 
in zeer slechte staat en aangetast door pyriet. 
Indien het nog mogelijk is om ze te herstellen, 
gebeurt dit. Ook worden de andere wervels 
behandeld met het product Paraloid B72 ( 5 % 
Paraloid B72 en 95 % aceton). 

Er komen enkele mooie schedels uit de laatste 
ijstijd voor in deze collectie, zoals de schedel 
van een mammoet, een wolharige neushoorn 
(fig.6) en de oeros (fig.7). Ook zijn er veel wer-
vels van het paard, de oeros in zeer goede 
staat aanwezig. Deze zijn dikwijls gevonden in 
Waasmunster, Tielrode. In Lokeren is een gewei 
gevonden in 1887 (Fig. 8). Op figuur 9 kan je de 
tand zien van een mammoet.
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De collectie uit het Plioceen (±3 miljoen jaar) 
zou gevonden zijn in Vrasene en in de put die 
gegraven is voor de aanleg van het recreatie-
oord De Ster. Ze bevat voornamelijk walviswer-
vels, haaienwervels, schelpen, gehoorbeende-
ren van walvissen, krabben en haaientanden 
(fig.4.).

Er is ook een mooie collectie schelpen uit het 
Mioceen ( ±15 miljoen jaar). Deze collectie is 
een schenking. De fossielen zijn gevonden op 
storthopen te Deurne. Ze bevat bivalven, gastro-
poden en koralen (Fig.3). Ook is er een collectie 
Oligoceen aanwezig die voornamelijk gevonden 
is in de kleiputten van Steendorp. Daar behoort 
de hierboven beschreven koraal toe. 

Het Eoceen (±40 miljoen jaar) is hier aanwezig 
uit verschillende streken van Europa, waar-
onder ‘Het bekken van Parijs’ en de streek van 
Sauvigné-Sur-Lathan (De Loire). Ook zijn er fos-
sielen uit drie bekende vindplaatsen van België: 
Meldert, Baleghem en Marke. De fossielen van 
Balegem komen uit de zandgroeve waar de Bale-
gemse steen ontgonnen wordt. Deze zandsteen 
werd gebruikt om sommige kerken te bouwen in 
de streek. Ook in Meldert was een groeve waar 
zand ontgonnen werd, maar deze is inmiddels 
niet meer in werking. In Marke, tegen Kortrijk, is 
de groeve ook gesloten. Daar werden zeer mooie 
krabben (Zanthopsis Dufouri, Fig.5) gevonden.

De meeste fossielen uit het Krijt (±100 miljoen 
jaar) die deze collectie bevat, komen uit het Krijt 
van Limburg, uit de streek van Maastricht. 

Uit de latere tijdvakken zijn er ook allerhande 
fossielen aanwezig zoals trilobieten, bra-
chio-poden, zee-egels, ammonieten, belemnie-
ten, coprolieten, koralen en planten. De meeste 
zijn schenkingen van J. Herman. 

Als laatste stuk wil ik jullie toch de oester (Fig.12) 
laten zien die je kon vinden in de kleiputten van 
Scheerders Van Kerkhoven. Deze zat in een laag 
onderaan de Boomse klei. In het begin van het 
ontginnen van de klei ging men tot op die laag. 
Doordat de bakstenen barsten na het bakken, 
omdat er stukjes van deze oester in de klei 
aanwezig waren, is men gestopt met tot op die 
diepte te graven. Van dan af kon je de oesters 
niet meer vinden in de kleiput.

We kunnen wel zeggen dat er een mooie col-
lectie fossielen voorhanden is in het museum. 
Er is nog heel wat werk om die de bewerken en 
te inventariseren, maar het is zeker de moeite 
waard.
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BOUWKUNDIG ERFGOED
Het succes van het adviseren bij vergunningsaanvragen via het 
omgevingsloket, het inventariseren en waarderen van funerair 
erfgoed, het geven van pre-advies bij ontwikkelingsprojecten 
maar ook de nakende vaststelling van de geactualiseerde inven-
taris bouwkundig erfgoed en het uittesten van nieuwe diensten 
maakte de aanwerving van een tweede erfgoedconsulent bouw-
kundig erfgoed noodzakelijk. 

Marie De Meulemeester vervoegde begin maart heel enthousiast 
het team Beheer en maakte indruk met haar regionale coördinatie 
van Open Monumentendag. Ze enthousiasmeerde vele erfgoed-
spelers over het thema Spoorwegen. Samen met collega en com-
municatiemedewerker Stefan Vanthuyne en vormgeefster Marie 
Vandevoorde werkte ze tevens een eerste en mooi verzorgde 
regionale OMD-brochure uit. We laten haar dan ook graag aan 
het woord in een interview waarin ze met passie spreekt over het 
bouwkundig erfgoed. 

Ook dit jaar konden we weer rekenen op vele helpende handen. 
Stagiairs, jobstudenten en verschillende partners binnen de Wase 
erfgoedgemeenschap hebben samen met onze erfgoedconsulen-
ten  verder getimmerd aan een dynamische erfgoedwerking.





JAARVERSLAG 2021 / ERFPUNT | 23

Adviseren van 
eigenaars en gemeenten

Waar: het Waasland

Erfpunt ondersteunt de gemeenten bij de 
beoordeling van de cultuurhistorische waar-
den bij vergunningsaanvragen, die tegen-
woordig grotendeels digitaal verlopen. Het 
merendeel van de dossiers heeft betrekking 
op bouwkundig erfgoed. Acht dossiers waren 
gericht op landschappelijk erfgoed. Daarbij 
gaat het zowel om houtig erfgoed als con-
structies in beschermde dorpsgezichten of 
waardevol landschap. Eén adviesvraag was 
rechtstreeks gerelateerd aan een archeolo-
gienota.  

De IOED gaf dit jaar eenentachtig adviezen, 
wat neerkomt op meer dan een verdubbeling 
ten opzichte van voorbije jaren.  Iets meer 
dan de helft daarvan (46) zijn vergunnings-
aanvragen, maar in meer dan twee derde van 
de gevallen werd ook al een pre-advies afge-
leverd. Vaak wordt hierbij een plaatsbezoek 
uitgevoerd om met de bouwheer in dialoog 
te gaan. Verder werden nog acht informatie-
vragen gesteld die gaan over mogelijkheden 
voor toekomstige ontwikkeling, behoud van 
erfgoed, premieaanvragen of regelgeving.  

Vierendertig adviezen betreffen de verbou-
wing van erfgoedpanden, waarbij de plannen 
variëren van bescheiden aanpassingen over 
gevelwijzigingen tot het volledig vernieu-
wen met louter behoud van de voorgevel. Op 
basis van overleg en plaatsbezoek trachten 
we een goede balans te vinden tussen nieuwe 
ontwikkeling en zoveel mogelijk behoud van 
erfgoedelementen. Hoewel we proberen 
hierin een vaste lijn aan te houden, blijft het 
maatwerk op leest van de erfgoedwaarde 
van het gebouw en het gewenste bouwpro-
gramma. Vaak is het subtiel ingrijpen op het 
gebouwen en het vernieuwen van minder 
waardevolle delen of aanbouwen een sleutel 
voor het toevoegen van hedendaags comfort 
en functionaliteit. 

Veertien dossiers gaan over de (gedeelte-
lijke) sloop van bouwkundig erfgoed, vaak 
nog in de planningsfase. Bij agrarisch erfgoed 
speelt naast de bewaring ook de steden-
bouwkundige bestemming mee. In dorps-
kernen is het vooral de bouw van apparte-
menten onder de noemer van de verdichting 
die druk zet op het erfgoed, zowel de heren-
huizen als de meer bescheiden dorpswo-
ningen. De meeste vergunningsaanvragen 
voor sloop zijn al in pre-advies behandeld. 
Slechts in enkele dossiers werd sloop toege-
staan, mits grondige documentatie van het 
erfgoed. Daarbij gaat het om gebouwen waar 
al een aanzienlijk deel van de erfgoedwaar-
den is verdwenen of waar de bouwfysische 
toestand een restauratie met voldoende 
behoud van authenticiteit bemoeilijkt. 
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‘Verdwenen’ erfgoed teruggevonden!
Westlangeweg 3 = Rapenburg-kleinstraatje 3 

‘Verdwenen’ erfgoed teruggevonden!
Bokslaarstraat 17 --> Vlinderstraat 67
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Actualisatie 
vastgestelde inventaris 
bouwkundig erfgoed

Waar: het Waasland
In het kort: Afgelopen jaar konden we de 
actualisatie van de inventaris bouwkun-
dig erfgoed zo goed als afronden. Daarbij 
vonden we ook enkele ‘verdwenen’ erfgoed-
panden terug!

De voorbije jaren hebben we voor onze tien 
aangesloten Wase gemeenten sterk inge-
zet op de actualisatie van de vastgestelde 
erfgoedobjecten die zich op de inventaris 
bouwkundig erfgoed bevinden. Maar wat 
houdt dat precies in? 

Na een digitale screening zijn we letterlijk de 
baan op gegaan om alle inventarispanden te 
fotograferen en van de straat af te inspecte-
ren. Daarnaast keken we eerst en vooral na 
of het gebouw er effectief nog stond, of dat 
het gesloopt of (sterk) verbouwd was. Nadien 
volgde er verder bureauonderzoek en keken 
we de inventarisfiche van de panden na op 
de website van het Agentschap Onroerend 
Erfgoed (AOE). Eventuele foutjes trachtten 
we eruit te halen en onze bijkomende infor-
matie over de conditie, geschiedenis… werd 
samengebracht in een document 

Dit documentje bezorgden we dan aan het 
AOE voor verdere verwerking, zodat zij de 
inventaris fiche op hun website konden bij-
stellen.

Wij hebben dit klusje net zoals de voorbije 
jaren  ook in 2021 niet alleen gedaan. We kre-
gen hulp van de heemkundige kringen van 
Stekene, Moerbeke en Kruibeke , enthou-
siaste vrijwilligers en ijverige jobstuden-
ten. Samen trokken we van gemeente naar 
gemeente, van erfgoedobject naar erfgoe-
dobject. Dit leverde voorbije jaar voor 8 van 
de 10 gemeenten in totaal: 1293 controles en 
993 actuele foto’s op.

Helaas mochten we hierbij vaststellen dat 
49 gebouwen sinds de vorige controle in 
2014 zijn gesloopt en dat er 77 gebouwen 
niet meer mee zullen worden vastgesteld als 
bouwkundig erfgoed omwille van gedeelte-
lijk of geheel verlies van erfgoedwaarden. De 
fiches blijven wel behouden op de inventaris 
bouwkundig erfgoed als wetenschappelijke 
informatie.

Maar er zijn ook positieve vondsten uit 
voortgekomen. Na wat extra zoekwerk von-
den we dit jaar ook weer zeven erfgoedpan-
den terug die als ‘reeds verdwenen’ waren 
aangeduid of waarvan de locatie onbekend 
was. Vijf in Beveren en twee in Lokeren. Dit 
deed ons erfgoedhart weer een beetje snel-
ler slaan. 

Begin 2022 heeft het AOE de verwerking 
van alle aangeleverde foto’s en gegevens die 
zij van de Vlaamse gemeenten ontvangen 
verwerkt. In april 2022 ging het openbaar 
onderzoek van start, waarna alle bewaarde 
erfgoedpanden met aanwezige erfgoed-
waarden in 2023 opnieuw zullen worden 
vastgesteld.

Actualisatie 2021 Kruibeke Waasmunster lokeren Moerbeke Stekene SN-Sinaai SN-Nieuwkerken Zwijndrecht Beveren TOTAAL 2021
#Gecontroleerd 227 199 434 106 135 78 47 67 1293
#Plaatsbezoeken 175 199 353 106 90 78 47 38 1086
#Actuele foto's 171 186 334 84 88 62 30 38 993
#Recent gesloopt (verdwenen) 8 12 19 3 1 2 3 1 49
#Te schrappen (verlies erfgoedwaarden) 26 21 9 9 8 2 0 2 77
#Teruggevonden erfgoedobjecten 0 0 2 0 0 0 0 0 5 7
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Case: van pastorie tot restaurant

Sinds de laatste pastoor enkele jaren geleden de pastorie van de Heilighartpa-
rochie van Stekene verliet, stond het gebouw aan de Polenlaan leeg. Daarom 
schreef de gemeente Stekene een wedstrijd uit voor een nieuwe invulling. 
Het bestuur koos uiteindelijk voor Bodi en Timothy De Munck, die de pastorie 
omvormden tot restaurant Ukiyo.

De pastorie kreeg een grondige facelift, die gebeurde in overleg met Erfpunt 
en de gemeente Stekene. Voor de restauratie van de buitenzijde werd gekozen 
om de pastorie opnieuw te bepleisteren, zoals dat oorspronkelijk ook het geval 
was. Dit maakte het tegelijk mogelijk om beide zijgevels te voorzien van een 
dikke laag isolatie aan de buitenzijde. De minder waardevolle aanbouwen wer-
den vervangen door nieuwe functionele constructies, terwijl de symmetrie in 
het gevelbeeld werd teruggebracht. Aan de achterzijde werd een aanbouw toe-
gevoegd die met een lichtstraat tegen de achtergevel het binnen-buitengevoel 
versterkt en de oorspronkelijke gevel in ere laat. 

Hoewel het interieur geen deel uitmaakt van de bescherming, werd er toch 
selectief gekozen om bij de herinrichting waardevolle elementen te behou-
den als referentie naar de historische pastorie. Centraal valt onmiddellijk de 
oude slingertrap op, die de gasten naar boven leidt. Discreet aan de overkant 
van de gang bevindt zich een lift voor integrale toegankelijkheid. Meest in het 
oog springend in het restaurant is de bewaarde schouwmantel in rood mar-
mer met decoratief pleisterwerk op de muren. Hiertussen werd subtiel een 
nieuwe deur naar de keuken aangebracht. Op twee kamers boven werden de 
decoratieve schouwmantels behouden. In één van de gastenkamers was nog 
een 18de-eeuwse deur van een ingemaakte kast bewaard. Deze werd vakkundig 
verplaats om als toegang naar de nieuwe badkamer te dienen. 
Iedereen is het over eens: de combinatie van oud en nieuw maakt dit een 
geslaagde transformatie van een oude pastorie naar een gastvrij kader voor 
fine dining en overnachting met een uniek zicht op de kerk van Stekene.
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Waardering vastgesteld 
bouwkundig erfgoed

Waar: het Waasland
In het kort: Na het actualiseren komt het 
waarderen.

In 2021 startten we een vervolgtraject op 
van de actualisatie, namelijk de waardering  
van het vastgestelde en bijkomend vast te 
stellen bouwkundig erfgoed. Het beschermd 
erfgoed wordt hierbij niet meegenomen, 
wel de vastgestelde panden die binnen een 
stads-en dorpsgezichtliggen.

Dit houdt in dat we deze historische gebou-
wen en constructies verder gaan analyseren 
en voorafgaand beoordeling in functie van 
toekomstige advisering bij vergunningsaan-
vragen/verbouwingen/renovaties. Deze 
oefening biedt aanknopingspunten om het 
erfgoed binnen de gemeenten ruimtelijk te 
verankeren en mee te nemen bij ruimtelijke 
ontwikkelingen. Het biedt ons ook de moge-
lijkheid om typologische vergelijkingen te 
maken tussen de erfgoedpanden van de 
gemeenten om een overzichtelijk beeld te 
vormen van het bouwkundig erfgoed in het 
Waasland. Zo leren we de specifieke ken-
merken van de historische bouwstijlen in 
het Waasland nog beter kennen.

De waardering doen we aan de hand van 
reeds vastgelegde erfgoedcriteria zoals 
authenticiteit en conditie, historische en 
ensemblewaarde, zeldzaamheid, architectu-
rale en esthetische waarde. Ook de ruimte-
lijke en landschappelijke context wordt mee 
bekeken.

Door punten te geven aan elk van deze cri-
teria krijgen we een gewogen score, die we 
vervolgens omzetten naar vijf adviescatego-
rieën. Daarbij bevat adviescategorie 1 de top-
pers  en adviescategorie 5 de reeds te sterk 
verbouwde panden die de kaap van 50% 
niet halen. Aan elke categorie zijn algemene 
beheerdoelstellingen gekoppeld om richting 
te geven aan hoe om te gaan met dit erfgoed.
Van elk vastgesteld erfgoed pand wordt een 
fiche uitgewerkt die als leidraad kan worden 
gebruikt, zowel door Erfpunt als door de 
lokale stedenbouwkundige diensten binnen 
het Waasland bij loketvragen rond verbou-
wing van panden op de vastgestelde inven-
taris.

In 2021 werd eerst en vooral het waarde-
ringskader opgemaakt om deze waardering 
zo objectief mogelijk te benaderen. Hier-
bij werd een scorefiche en een sjabloon 
voor de waarderingsfiche opgemaakt. Als 
eerste testcase werdde waardering van de 
gemeente Zwijndrecht eind 2021 opgestart. 
In 2022 komen Stekene, Sint-Gillis-Waas en 
Waasmunster aan beurt.

Pastorie van de Sint-Martinusparochie

KAAIPLEIN 29, 2070 ZWIJNDRECHT- ID 14738

Kaart invoegen

80,2%

schelde

 18e eeuwse pastorie woning gebouwd tussen 1744-1746  door architect/bouwheer Adriaan Fabri uit 

Hoboken in opdracht van pastoor Philippus Verheyen.  Na Franse revolutie overgedragen naar 

gemeentebestuur. 2016 locatie Heemkundige kring en lokale culturele verenigingen.

 Latere toevoeging(vermoedelijk 19e eeuws) aan de westzijde van de pastorie werd verwijderd 

vermoedelijk rond 2018 bij de aanleg van het nieuwe ‘wolfsbergpark’. Park vormt een publieke verbinding 

tussen erfgoedobjecten Villa Hortensia en de Pastorie. 

 Pastorie zelf werd in 1990 grondig gerestaureerd, met aandacht herstel 18e eeuws stucplafond in de 

noordwestkamer. Luiken in ere hersteld en teruggebracht op de verdieping. 

Gevels werd naar oorspronkelijke toestand opnieuw bepleisterd.

 Kwaliteitsvolle ruimtelijke- landschappelijke context door de recente 

verbinding tussen Villa Hortensia en de Pastorie dmv het openbare 

gemeentepark Wolfsbergpark. Zorgt voor publieke interactie. 

 Historische - en ensemblewaarde sterk aanwezig ondanks vele 

hersteloperaties.

 ADVIES : Maximaal behoud exterieur en authentieke 

interieurelementen (stucplafond,…)

 BEHEERDOELSTELLINGEN: Regulier onderhoud
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In maart 2021 kwam Marie 
De Meulemeester Erfpunt 

versterken als consulent 
bouwkundig erfgoed. Wij 

peilden even naar haar 
passies en interesses.

 Je voltooide een bacheloropleiding 
architectuur en behaalde daarna 
nog een master Erfgoedstudies. 
Wist je als student al dat je iets met 
bouwkundig erfgoed wilde doen? 
Vanwaar komt de fascinatie? 

Ik vond de opleiding architectuur als 
student al heel boeiend en leerrijk. Deze 
vormde een zeer goede basis om op ver-
der te bouwen. Mijn interesse ging echter 
nooit ten volle uit naar het ontwerpen 
van nieuwbouw en ik bleef een beetje op 
mijn honger zitten.  

Als ik even terugdenk, haalde ik het 
meeste enthousiasme uit vakken zoals 
kunstgeschiedenis, architectuur- en 
designgeschiedenis, meubelgeschie-
denis en ecologie. Ik geraakte meer en 
meer geïnteresseerd in de analyse van 
bestaande bebouwing en de daarbij 
horende historiek, techniek en materi-
aalgebruik en hoe daarmee kan worden 

omgegaan. Om die honger te stillen 
begon ik met volle overtuiging aan de 
opleiding Erfgoedstudies, toen nog 
onder de naam Monumenten-en Land-
schapszorg. 

Bouwkundig erfgoed sprak mij vanuit 
mijn architectuurachtergrond wel het 
meeste aan, dus ik wist meteen dat ik 
me hierop verder zou willen focussen 
en daarin verder wou bijleren, groeien 
en expertise uitbouwen, wat ik tot op 
de dag van vandaag nog steeds met 
dezelfde passie doe.

Architecten bouwen in principe 
nieuwe gebouwen, erfgoed gaat om 
het bewaren van wat waardevol is 
uit het verleden. Hoe verbind jij die 
twee, welke is jouw visie daarop?

De bouwfysica, toegepaste technie-
ken, materiaalgebruik en stijltrends zijn 
voortdurend in evolutie, en dat is his-
torisch zo gegroeid. Er wordt steeds 
geleerd uit het verleden met het oog op 
vernieuwend, moderner en meer ener-
giezuinig bouwen, volgens de normen 
en het comfort die vandaag gewenst 
zijn. De technieken die hierbij ontwikkeld 
worden kunnen dan weer een nieuw per-
spectief werpen op renovatie van waar-
devol bouwkundig erfgoed, want ook 
daar is de wens om comfort en energie-
zuinigheid te verbeteren. 

De uitdaging is hier echter veel groter. 
Voor mij gaan nieuwbouw en waardevol 
erfgoed zeker en vast hand in hand en 
kunnen ze elkaar versterken, zowel archi-
tecturaal als bouwfysisch. Vlaanderen 
geraakt steeds meer volgebouwd, dus 
het is meer en meer van belang dat we 
zorg dragen voor ons historisch waar-
devol erfgoed en harmonie zoeken met 
moderne bouwkunde.

Je hebt actief de actualisatie van 
de inventarisatie bouwkundig 
erfgoed mee begeleid en 
opgevolgd. Wat was de grootste 
verrassing daarin voor jou?
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Gezien ik zelf niet afkomstig ben van 
het Waasland, was deze opdracht eerst 
en vooral een mooie kans om kennis te 
maken met deze prachtige regio en zijn 
rijk aanbod aan bouwkundig erfgoed. 
Daarnaast heeft de diverse landschap-
pelijke context mij ook verbluft. Van de 
Scheldepolders en de Scheldevallei over 
de bolle akkers tot de Moervaartdepres-
sie en de Durmevallei. Dit is slecht een 
klein onderdeel van wat het Waasland 
allemaal te bieden heeft.

Wat me wel verraste is dat het Waasland 
ook veel interbellum architectuur bevat, 
dat helaas in de meeste gemeenten nog 
niet mee is opgenomen in de inventaris 
bouwkundig erfgoed. Reden te meer om 
daar de komende jaren op in te zetten bij 
herinventarisatie, zodat we deze archi-
tectuur mee kunnen bewaren en onder-
houden.

Daarnaast heb ik helaas ook moeten 
vaststellen dat er in het verleden bij de 
actualisatie wel eens foutjes gebeur-
den waarbij erfgoedpanden als verdwe-
nen werden opgegeven, terwijl deze 
omwille van nieuwe stedenbouwkun-
dige ingrepen soms gewoon van adres 
zijn gewijzigd of niet meteen zichtbaar 
waren van aan de straatzijde. Zo hebben 
we in Lokeren twee en in Beveren wel 
vijf erfgoedgebouwen teruggevonden. 
Dit soort ontdekkingen geven me een 
enorme boost bij de job.
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Regierol Beheersplan 
Kasteel Wissekerke 

Waar: Bazel (Kruibeke)
In het kort: Hoe buitenschrijnwerk de bouw-
geschiedenis kan verduidelijken.

Dit jaar werd het geïntegreerd beheersplan 
van kasteeldomein Wissekerke definitief 
goedgekeurd. Erfpunt zal mee instaan voor 
de opvolging van de geplande doelstellin-
gen in het geïntegreerd beheersplan en het 
ondersteunen van de betrokken gemeen-
telijke diensten bij het uitvoeren van het 
vooropgestelde beheer. Wij vormen het aan-
spreekpunt voor het beheersplan en slaan 
de brug tussen de gemeente en de betrokken 
stakeholders (eigenaars, AOE, ANB…)

In het kader van deze regierol, hebben we 
een na enkele plaatsbezoeken een onder-
houdsplanning opgemaakt om het beheer 
van kasteel en park nauwgezet mee op te 
volgen, in samenwerking met de gemeente 
Kruibeke. Aan deze onderhoudsplanning 
koppelde we enkele prioriteitsklassen en 
stelde daarbij vast dat het buitenschrijnwerk 
van het kasteel zich niet in de beste staat 
bevond.

Om de conditie en de nodige werken aan 
het buitenschrijnwerk in kaart te brengen 
hebben we de 128 ramen stuk voor stuk gefo-
tografeerd, geïnventariseerd, geïnspecteerd 
en in kaart gebracht. Om de erfgoedwaar-
den optimaal te kunnen inschatten, hebben 
we het onderzoek nog een beetje uitgebreid 
door de ramen te proberen te dateren. Ver-
volgens konden we door deze opdracht te 
doen de (ver)bouwgeschiedenis verder 
verduidelijken aan de hand van de verschil-
lende raamtypes. Elk raam kreeg een eigen 
raamnummer toegewezen en een raamtypo-
logie. Zo hebben we maar liefst 38 verschil-
lende raamtypologieën kunnen terugvinden.
Dankzij onze inspectie en registratie konden 
we de ramen verdelen in zeven tijdperiodes 
en vier conditie/beheercategorieën, van 
categorie 4 (Slecht of niet herstelbaar/te 
vervangen) naar categorie 1 (Goed/regulier 
onderhoud volstaat).

Een groot deel van de ramen zijn nog 
19e-eeuws, waarvan nog een aantal te kop-
pelen zijn aan de verbouwingsfases door 
architect Jean Baptiste Pisson en de daarop-
volgende door architect François Verly begin 
jaren 1800. De westgevel werd in de tweede 
helft van de 19e eeuw opgehoogd, ook het 
buitenschrijnwerk verwijst naar deze ver-
bouwing. Aan de oostzijde werd in de 20e 
eeuw de vleugel vernieuwd, waardoor het 
schrijnwerk hier ook 20e-eeuws is.
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Funerair erfgoed

Waar: het Waasland
In het kort: Samen op weg naar een lokaal 
beleid rond funerair erfgoed.

Samen met Erfpunt timmeren de Wase 
gemeenten al enkele jaren aan een eigen 
beleid rond funerair erfgoed. Het afgelopen 
jaar stond in elke Wase gemeente initiatie-
ven rond de opbouw van een beleid rond zijn 
funerair erfgoed hoog op de agenda. Dat is 
niet toevallig, want 2021 is zonder meer een 
scharnierjaar voor dit type van erfgoed. In 
1971 werd immers bij wet de eeuwigdurende 
grafrust naar een 50-jarige concessie omge-
zet. Dit betekent dat vanaf 2021 theoretisch 
gezien de eerste waardevolle lokale grafmo-
numenten zonder concessie kunnen komen 
te vallen. Om te vermijden dat dit type van 
klein onroerend erfgoed op korte termijn 
teloor zou gaan, legde de Vlaamse overheid 
in het decreet op de Begraafplaatsen en Lijk-
bezorging (2004) elk lokaal bestuur de taak 
op om een lijst van graven met lokaal histo-
risch belang te maken en de zorg ervan te 
dragen voor de komende 50 jaar. 

De opbouw van een lokaal beleid rond fune-
rair erfgoed kent vijf fasen:

1. Het karteren (actuele grondplannen) van 
de begraafplaatsen en inventariseren 
van de graftekens

2. Het waarderen van de geïnventariseerde 
graftekens (nationaal, lokaal of esthetisch 
belang) en het afbakenen van funeraire 
erfgoedzones op de begraafplaatsen;

3. Het opmaken van een proactief onder-
houdsplan om tot een duurzaam beleid te 
komen. 

4. Het uitwerken of aanpassen van een 
(bestaand) groenplan om de aanwezige 
erfgoedverhalen op de begraafplaatsen 
te versterken.

5. Het ontsluiten van de Wase begraaf-
plaatsen via erfgoededucatie, apps of 
publieksgerichte projecten. 

In 2021 lag in het Waasland vooral de focus op 
het (her)inventariseren en waarderen van 
de graftekens op de Wase begraafplaatsen. 
Via een partnerschap met de groep INTRO 
werd een vorming rond inventariseren en 
waarderen funerair erfgoed georganiseerd 
voor vrijwilligers, ambtenaren en beleids- 



JAARVERSLAG 2021 / ERFPUNT | 33

makers. In de maanden april-mei vonden 
drie online sessies plaats. Op basis van een 
voorafgaande bevraging van de deelnemers 
konden de lesgevers de nodige accenten in 
hun toelichtingen leggen.   

Vervolgens was het even wachten op een 
versoepeling van de corona-richtlijnen om 
in groep onder begeleiding enkele Wase 
begraafplaatsen te bezoeken. In juni bezoch-
ten we de begraafplaatsen Oude brug te 
Lokeren, De Ruiter te Waasmunster en van 
Kruibeke. Vervolgens startten in de gemeen-
ten Kruibeke, Moerbeke, Temse en Waas-
munster (her)inventarisprojecten van een 
of meerdere begraafplaatsen met behulp 
van jobstudenten, vrijwilligers en ambtena-
ren. Bij de gemeenten Zwijndrecht, Sint-Gil-
lis-Waas, Lokeren en Stekene kon het waar-
deringstraject aanvangen. 

Bij de gemeente Beveren werd het eerste 
Wase proactief onderhoudsplan voor het 
funerair erfgoed in beheer van de gemeente 
opgemaakt. Hiervoor werkten we samen 
met Monumentenwacht Oost-Vlaanderen. 
Voor de  lijst van graven met lokaal histo-
risch belang draagt de gemeente 50 jaar 

lang de zorg voor bewaring en onderhoud. 
Om dit financieel haalbaar te houden is een 
goed doordacht onderhoudsplan broodno-
dig. Proactief werken is hierbij de sleutel tot 
succes. Het rapport van Monumentenwacht 
bestaat uit: 

• Een conditiebepaling van het funerair erf-
goed in het beheer van de gemeente.

• Een adviesrapport met een oplijsting van 
te  ondernemen acties. Hier wordt aange-
geven of de nodige werken aan het erfgoed 
door de eigen technische dienst, aanne-
mer of restaurateur moeten worden uitge-
voerd. Tevens wordt aangegeven of er een 
jaarlijkse opvolging noodzakelijk is.  

• In het rapport zijn ook linken toegevoegd 
naar pdf’s met richtlijnen over onderhoud 
en herstel.

Met de aandacht voor het funerair erf-
goed ontstaat ook een hele dynamiek rond 
begraafplaatsen. Gaandeweg worden heel 
wat opportuniteiten op deze locaties ont-
dekt. Naast ruimte bieden aan mensen om 
hun verlies te kunnen verwerken of in alle 
rust uiting te geven aan hun emoties, kunnen 
begraafplaatsen zorgen voor verbonden-
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heid: tussen het aardse en het mystieke, tussen 
de levenden en de doden, maar ook tussen ver-
schillende levensvisies. 

Ze zijn uitgelezen plaatsen van overpeinzing 
en meditatie, een plaats die relatief onaange-
tast blijft in de steeds sneller veranderde maat-
schappij. Ze zijn een dankbare onderbreking in 
het chaotisch stedelijk/gemeentelijk weefsel 
door rust en stilte te voorzien. Het zijn plaatsen 
die bezoekers een blik bieden in de samenstel-
ling, geschiedenis en idealen van de plaatselijke 
gemeenschap. 

Als bibliotheken, archieven en musea uit steen 
en groen tonen ze de evolutie binnen doden-
zorg, religie, symboliek, kunst, architectuur 
en landschappen. Voor al deze functies is een 
doordacht groenplan een succesfactor. Op 
vraag van de Wase gemeenten gaat Erfpunt in 
2022 op zoek naar inspirerende voorbeelden 
hoe vergroening op begraafplaatsen oude en 
nieuwe functies kunnen versterken. 
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BEVEREN
 WANDEL VAN STATION TOT STATION EN 

ONTDEK HET BEVERSE SPOORPATRIMONIUM

Organisator: Hertogelijke Heemkundige Kring het 

Land van Beveren met ondersteuning van Cera 

Foundation en Erfgoedcel Waasland

Toen in 1844 spoorlijn 59 tussen Sint-Niklaas en 

het Vlaams Hoofd (Antwerpen) werd aangelegd, 

werd er meteen voorzien in een halteplaats voor 

Beveren, dit was het begin van een boeiende 

spoorweggeschiedenis die Beveren heeft vormge-

geven. 

In het kader van Open Monumentendag en het 

Europese Jaar van de Spoorweg werden enkele 

stationswandelingen uitgestippeld. Deze luswan-

delingen gaan van station tot station, starten aan 

het station van Beveren en zijn voorzien van een 

digitale gids die je vertelt over het rijke spoorpa-

trimonium. 

Praktisch: Je kan deelnemen aan vier wandelingen, of je 

kan ze combineren tot grotere luswandelingen.

Stationswandeling Beveren-Melsele 

lus 10kmretour met trein 5km

Stationswandeling Melsele - Zwijndrecht

lus 15km retour met trein 7.5km

Stationswandeling Beveren - Nieuwkerken-Waas

lus 18km retour met trein 9km

Stationswandeling Nieuwkerken-Waas - Sint-Niklaas    

lus 22km retour met trein 11km

De wandelingen zijn gratis en worden op zaterdag 

10 september online gezet en blijven doorlopend 

beschikbaar.

Reserveren nodig? Neen.

Meer info:  Wandelgidsen zijn te downloaden via www.

landvanbeveren.be. De wandelingen zullen ook als 

GPX-bestand aangeboden worden. Gedrukte wandel-

gidsen zijn op zondag 12 september vanaf  09u in 

beperkte oplage te verkrijgen aan de balie van het 

Erfgoedhuis Hof ter Welle - Anna Piersdreef 2 - 9120 

Beveren.

 CHANSONS DES CHEMIN DE FER: DE 

TREIN ALS INSPIRATIEBRON VOOR THOMAS 

BOODT EN TOM VAN BOGAERT

Organisator: de Hertogelijke Heemkundige Kring 

het land van Beveren met ondersteuning van de 

Gemeente Beveren, Cera Foundation en Erfgoed-

cel Waasland.

Sinds het prille begin van de spoorwegen was 

de snelheid, kadans en regelmaat van de treinen 

de basis voor een reeks klassieke werken. In het 

kader van Europese Jaar van de Spoorwegen en 

Open Monumentendag nemen pianist Thomas 

Boodts en (bas-)bariton Tom Van Bogaert je graag 

mee op een muzikale treinreis met enkele prach-

tige tussenstops.

Praktisch: kapel Erfgoedhuis Hof ter Welle - Anna Piers-

dreef 2 - 9120 Beveren. Start: 17u.

Reserveren nodig? Gratis maar met verplichte reserva-

tie via het Cultuurcentrum Ter Vesten.

Meer info: www.landvanbeveren.be

DE MAALDERIJ VAN DE PROSPERHOEVE

Organisator: Maalderij Prospersite

De Prosperhoeve werd opgericht tussen 1850 en 

1859 door de adellijke familie Arenberg en brengt 

vandaag de bijzondere landbouwgeschiedenis 

van de Wase Scheldepolders in beeld. Breng een 

bezoek de pas gerestaureerde Maalderij die wordt 

ingericht als een nieuwe onthaalpoort voor het 

Grenspark Groot-Saeftinghe. In het oog springen 

de machinekamer met de historische dieselmotor, 

de oorspronkelijke maaluitrusting en de groeiende 

museale opstelling. Er zijn doorlopend geleide 

bezoeken en achteraf kan je gezellig napraten met 

een drankje.  In 2020 won de Prosperhoeve nog de 

Wase Erfgoedprijs, een extra reden dus om deze 

erfgoedparel te bezoeken.

Praktisch: Maalderij Prosperpolder, zondag van 10u tot 

18u. Gratis.

Belgische Dreef 8, 9130 Kieldrecht-Prosperpolder

Reserveren nodig? Nee.

Meer info: www.prosperpolder.be 

KRUIBEKE

MALEN OP HET RITME VAN DE SCHELDE

Organisator: Lokaal bestuur Kruibeke

Maalmoment in de getijdenmolen te Rupelmonde, 

bezoek aan de Graventoren.

In Kruibeke kan je tijdens Open Monumentendag 

een maalmoment in de getijdenmolen beleven. 

Kom luisteren naar de molenaar die vol passie 

vertelt hoe de molen werkt op het getij! Gidsen 

leiden je door de bovenkamers van het indruk-

wekkende gebouw en kinderen kunnen tussen-

door koekjes bakken. De deuren van de nabij 

gelegen Graventoren openen voor de eerste keer 

sedert het begin van de corona crisis. Je kan per 

bubbel naar boven en genieten van een fenome-

naal uitzicht. Scan aan de voet van de toren de QR 

code en luister naar het verhaal over Mercator 

die ooit gevangen zat in de toren. Om 17u brengt 

Meneer Zee (+14) deze vertelling live. 

Deze editie staat helemaal in het teken van inclu-

sie. Blinden en slechtzienden mogen zich deze 

dag extra welkom voelen in de molen en de toren 

(maar hou rekening dat het steile trapjes blijven)!

Praktisch: Molen en toren doorlopend open tussen 14u 

en 17.30u. Maalmoment en koekjes bakken tussen 15u 

en 17u. Vertelling Meneer Zee om 17u. Het programma is 

volledig gratis, dus bekijk zeker de website. 

Getijdenmolen, Nederstraat 2, 9150 Rupelmonde

Graventoren, Kasteelstraat, 9150 Rupelmonde

Reserveren nodig? Nee.

Meer info: www.kruibeke.be

www.openmonumentendag.be

LOKEREN
 OP SPOOR-TOCHT

Organisator: Stad Lokeren

Ga je mee op SPOOR-tocht? Velen onder jullie 

herinneren zich vast nog de tramlijn Overmere 

– Oostakker, die over Heiende ging of de trein-

lijn van Lokeren naar Moerbeke. Deze spoorlijn 

werd in 1971 opgebroken en vervangen door het 

wandel- en fietspad ‘Spoorwegpad’, in de volks-

mond gekend als ‘De route’ of ‘ ’t Baantjen’.

Op Open Monumentendag brengen de heemkun-

dige kring de Souvereinen en de stadsgidsen de 

verloren routes terug tot leven met feiten, verha-

len en weetjes. Hou halt aan de verborgen parels 

en scan de QR-codes voor bijkomende info of 

leuke anekdotes. 

Je kan de spoorwegroute fietsen vanuit Lokeren 

of Moerbeke met een gids of op eigen houtje. Op 

het traject van de tramlijn kan je zelf op tocht en 

ontdek je aan de hand van QR-bordjes de geschie-

denis van het trammetje dat op Lokers grond-

gebied van Heiende tot aan Kruis-Lieven-Heer 

in Doorslaar pufte. De fietsroute in de brochure 

verbindt de spoorwegroute met de tramroute, 

goed voor 30 kilometer fietsplezier. 

Praktisch: Vertrek aan de achterkant van het Station 

van Lokeren, Gidsbeurt om 10u en 14u. Vertrek aan de 

Bibliotheek van Moerbeke om 13.30u. Beperkt aantal 

deelnemers. Fietsroute en infobrochure kan je gratis 

bekomen in het Stadsmuseum Lokeren en Infopunt 

Toerisme of kan je downloaden via de website. 

Reserveren nodig? Ja, via toerismelokeren.recreatex.be.

Meer info: Infopunt Toerisme, Markt 2, 09 340 94 74 of 

toerisme@lokeren.be.

TRAMHUISJE

Organisator: Stad Lokeren

De mooiste visuele herinnering aan de tram in 

Lokeren is wel het Tramhuisje op het Stations-

plein. Voor Open Monumentendag steken we het 

in een zwart-wit kleedje. Blik terug aan de hand 

van oude foto’s, tekeningen en kleine souvenirs. 

Praktisch: Doorlopend te bezoeken van 10u tot 17u op 

het Stationsplein.

Reserveren nodig? Nee.

Meer info: Infopunt Toerisme, Markt 2, 09 340 94 74 of 

toerisme@lokeren.be.

RONDLEIDING STADSONTWIKKELING 

IN DE STATIONSBUURT

Organisator: Stad Lokeren

Wandeling door de Stationswijk-zuid

De dorpskern van Lokeren lag oorspronkelijk 

volledig op de rechteroever van de Durme. De 

ontwikkeling van de linkeroever begon met de 

aanleg van de spoorlijn tussen Gent en Antwer-

pen in 1847. Van de eerste urbanistische plannen 

voor de nieuwe stationswijk is weinig gerealiseerd. 

Lokeren lag op het kruispunt van twee spoorlijnen 

met elk een eigen station. In de laaggelegen vlakte 

tussen de 2 stations en de Markt werden geleide-

lijk aan stijlvolle burgers- en handelshuizen opge-

trokken.

Historicus Alain Debbaut brengt de geschiedenis 

van de stationswijk tot leven door verhalen over 

de Durme en haar vele kronkels, de huizen en hun 

inwoners, de fabrieken en hun herbestemming, het 

vreselijk bombardement in WOII, de jaarmarkten 

op het Stationsplein, het Gasgesticht, de ambach-

telijke bedrijven van brouwerij tot kuiperij.

Wandeling door Stationswijk-Noord  

‘Mijn Stroate, mijne wijk vroeger en nu’

Jeanine Bellens, gids en inwoonster van de stati-

onsbuurt vertelt:

‘Na meer dan 20 jaar in de Brouwerijstraat 

gewoond te hebben, heb ik de straat zien veran-

deren. Wat nu een loutere woonstraat is, kende 

vroeger enkele fabrieken maar vooral ook veel 

buurtwinkels, zoals de schoenwinkel van Maria. 

Kranten of papierwaren haalde je bij Zulma en 

voor snoepgoed gingen de kinderen van de buurt 

naar het  kruidenierswinkeltje van Mansken. Maar 

ook een aantal bijzondere buren met hun grote en 

kleine verhalen blijven mij nog altijd bij. Na het 

handelsverkeer op de Durme, de spoorweg, kwam 

er met de komst van de auto ook heel wat handels-

verkeer over de oude staatsbaan Tilburg- Rijse 

, de huidige N 70. Meerdere ingrepen op de weg 

zorgden ook voor een wijzigend straatbeeld. In de 

 FIETSEN LANGS DE SPOORLIJN MECHELEN-TERNEUZEN SPOOR

Organisator: werkgroep Grensdorpen en Erfpunt i.s.m. Stad Sint-Niklaas, 

gemeente Sint-Gillis-Waas en gemeente Hulst

Met de fiets kan je de rit tussen Sint-Niklaas en Hulst maken langsheen de voormalige spoorweg-

bedding van de lijn Mechelen-Terneuzen. Deze groene verbinding is beschermd als landschap 

en brengt je door enkele mooie stukjes natuur- en landbouwgebied. Op vijf symbolische locaties 

langsheen het traject leer je meer over de geschiedenis van de spoorlijn en de verschillende soor-

ten gebouwen die erbij hoorden. Tijdens Open Monumentendag valt er bovendien veel te bele-

ven op de verschillende stopplaatsen. Je kan tussenin ook aanpikken op een fietslus langsheen 

het zijspoor naar Moerbeke.

Praktisch: Mechelen-Terneuzenwegel. Startpunt: 

Driekoningenstraat Sint-Niklaas (naast Herenmode 

DeWaele). Eindpunt: Stationsplein, Hulst.  

Reserveren nodig? Neen.

Meer info: Route Sint-Niklaas-Hulst (QR-code 1)

Rondrit Suikerlijn Sint-Gillis-Waas-Hulst-Axel-Moerbeke-Stekene

(QR-code 2)

  Dit symbooltje duidt activiteiten aan in het 

thema ‘150 jaar Mechelen Terneuzen’.

SPOOR

‘Bareelhuis’ bij 

overweg 49 aan de 

Spieveldstraat in 

Sint-Niklaas, op dat 

moment bediend 

door de familie 

Puylaert.

Bareelwachter bij een klein wachtershuis of schuilhuis aan 

overgang 32 op lijn 59 Gent-Antwerpen

Routehuisjes op het traject tussen Sint-Niklaas en 

Hulst. In totaal waren er 114 overgangen tot 

Terneuzen, bewaakt door een zestigtal 

spoorwachters (© Erfpunt)

Bewaard spoor-

wachtershuis aan 

de Holstraat in 

Sint-Gillis-Waas, 

vlakbij de Water-

gang. Deze werd 

gegraven op de 

plaats van het 

vroegere hulp-

spoor naar Moer-

beke en Zelzate. 

De meeste spoorwegoverwegen waren 

bewaakt en werden bij de doortocht van 

de trein afgesloten met een slagboom of 

rolhek. Dat was de taak van de ‘bareelwach-

ter’. Bij de passage van de trein luidde die 

de bel en hield het verkeer tegen. 

Bij vrijwel elke overgang stond een wach-

tershuis, ook wel routehuisje genoemd. 

Enkele daarvan dienden als huisvesting 

voor de bareelwachter met zijn familie. Bij 

minder drukke overgangen stond een klei-

ner gebouw als schuilhuisje. Vaak was het 

de vrouw des huizes die deze taak op zich 

nam, terwijl de echtgenoot in dienst van 

de spoorwegen instond voor het onder-

houd van de spoorlijn. Soms bedienden ze 

samen verschillende overwegen. 

Elk wachtershuis had een nummer die – 

net als de kilometerpalen – optelde vanaf 

Mechelen. Over de juiste nummering zijn 

we maar gedeeltelijk geïnformeerd. Op 

Nederlandse kaarten is te zien dat de 

nummers niet overal op elkaar volgen en 

dat het wellicht de overwegen zijn die geteld 

werden. Langs de spoorweg Mechelen- 

Terneuzen bevonden zich meer dan  

60 routehuisjes, waarvan er zes ook als 

stopplaats dienden. 

De wachtershuizen werden opgericht 

volgens een standaardmodel, waarvan de 

afmetingen waren vastgelegd in het lasten-

boek van de Belgische staat. Vergelijkbare 

gebouwtjes waren overal ten lande terug 

te vinden. Vermoedelijk diende de bouw-

stijl als inspiratie voor de stations op de lijn 

Mechelen-Terneuzen. Het waren smalle 

gebouwen die dwars op de sporen waren 

gebouwd, met een deur in de kopse kant 

en twee ramen in de zijgevel. 

Boven de deuren en ramen was een sier-

boog aangebracht met uitspringende 

bakstenen. De meeste bleken al snel te 

klein en werden uitgebreid met aanbou-

wen. Sommige werden letterlijk verdubbeld 

in omvang. 

Langs lijn 54 bleef geen enkel routehuisje 

bewaard, maar iets verderop langs het 

hulpspoor naar Zelzate is een zeldzaam 

voorbeeld in bijna oorspronkelijke staat te 

bewonderen. 

Routehuisjes - spoorlijn Mechelen-Terneuzen

© Erfgoedcel Waasland, collectie Marc Clarysse

© collectie Heemkundige kring De Kluize v.z.w

© Erfpunt
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Open Monumentendag

Waar: het Waasland
Wanneer: zondag 12 september

2021 was het jaar waarin we voor het eerst 
een coördinerende en ondersteunende 
rol opnamen bij de organisatie van Open 
Monumentendag (OMD) binnen onze Wase 
gemeenten. Als kers op de taart brachten 
we een eerste regionale programma bro-
chure uit met daarin de opsomming van alle 
OMD-activiteiten die plaatsvonden binnen 
het Waasland. Na erg positief te zijn ont-
haald, komt er in 2022 alvast een tweede edi-
tie van onze regiobrochure.

We volgden de gemeenten nauw op bij het 
zoeken naar geschikte activiteiten die al dan 
niet binnen het provinciaal thema ‘spoor’ 
of het Europese thema ‘inclusie’ vielen en 
zochten mee naar mogelijke verbindingen 
die gelegd konden worden tussen verschil-
lende activiteiten; gemeentegrens- en zelfs 
landgrensoverschrijdend.

We zetten enerzijds in op het thema Spoor 
in het kader van 150 jaar Spoorlijn Meche-
len-Terneuzen. Hierrond werden tal van 
activiteiten georganiseerd, zowel in België 
als Nederland. We werkten mee aan het 
opmaken en plaatsen van infoborden aan de 
fietsroute langs de oude spoorlijn Sint-Ni-
klaas-Sint-Gillis-Waas-Hulst.

TIP!

Met de fiets kan je de rit tus-
sen Sint-Niklaas en Hulst 
maken langsheen de voor-
malige spoorwegbedding van 
de lijn Mechelen-Terneuzen. 
Deze groene verbinding is 
beschermd als landschap en 
brengt je door enkele mooie 
stukjes natuur- en landbouw-
gebied. Op vijf symbolische 
locaties langsheen het traject 
leer je meer over de geschie-
denis van de spoorlijn en de 
verschillende soorten gebou-
wen die erbij hoorden. Tijdens 
Open Monumentendag valt er 
bovendien veel te beleven op 
de verschillende stopplaatsen. 
Je kan tussenin ook aanpikken 
op een fietslus langsheen het 
zijspoor naar Moerbeke.
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LANDSCHAPPEN
In 2021 konden we letterlijk proeven van erfgoed met ons project 
Pittig erfgoed. Erfpunt maakte kennis met heel wat trotse eige-
naars van oude hoogstamboomgaarden. Met het advies van Pan 
Boombeheer kunnen zij hun Wase pareltjes van landschappelijk 
erfgoed verder beheren voor toekomstige generaties. Voor het 
Steengelaag, een andere erfgoedparel werden eerste stappen 
gezet voor een toekomstig natuur- en erfgoedbeheer. 
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Pittig erfgoed

Waar: het Waasland
In het kort: Een bonte zoektocht naar hoog-
stamboomgaarden in de regio.

‘Fruitbomen, is dat ook al erfgoed?’. Het was 
veruit de meest gestelde vraag tijdens ons 
onderzoek. Alleen de oudere Waaslanders 
herinneren zich vandaag nog dat je vroeger 
veel meer hoogstamfruitbomen zag op de 
boerenbuiten. Meer nog: vaak stond naast 
het ouderlijk huis een grote perenboom of 
appelaar, waarvan de weelderige opbrengst 
op zolder of in de kelder werd bewaard voor 
heerlijke appelmoes op winterse dagen. En 
ja, sommige daarvan staan er zelfs nu nog. 
Met steun van de provincie Oost-Vlaande-
ren hebben we in 2021 letterlijk het Pittig erf-
goed in het Waasland op de kaart gezet. Met 
behulp van luchtfoto’s en andere plannen 
zochten we op het terrein naar overblijfselen 
van oude hoogstamboomgaarden. Daarbij 
keken we in de eerste plaats bij historische 
boerderijen, maar ook bij verdwenen hoeves 
bleken vaak nog oude fruitbomen in de tuin 
bewaard. 

We voerden in het voorjaar plaatsbezoeken 
uit waarbij we in dialoog gingen met verschil-
lende eigenaars. PAN Boombeheer maakte 
een evaluatie van de aanwezige bomen en 
gaf praktisch advies rond beheer van fruit-
bomen. We voerden in juni op twee locaties 
beheerswerken uit, die werden opgevat als 
demo voor de deelnemende eigenaars, maar 
ook via filmpjes die te herbekijken zijn op 
YouTube. 

In de zomermaanden vulden we de inven-
taris aan en verwerkten de gegevens in een 
digitale kaart. We gingen op zoek naar het 
historische en hedendaagse beheer van 
boomgaarden en kregen de kans om een 
voormalige fruitenier en een aantal actieve 
beheerders te interviewen. In de oogst-
maand gingen we gericht op zoek naar de 
oude fruitrassen in het Waasland. In samen-
werking met de Nationale Boomgaarden-
stichting verzamelden we vruchten van een 
zeventigtal oude fruitbomen. 

De eerste resultaten van het project wer-
den voorgesteld in september op de Oogst-
feesten van Hof Ter Saksen in Beveren. Het 
slotmoment vond plaats in het Natuur.Huis 
Panneweel in Meerdonk waarbij de resul-
taten werden verwerkt in een expo. Vanaf 
november 2021 tot einde voorjaar 2022 was 
deze te bekijken in het SteM in Sint-Niklaas.
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Op verkenning in het 
Steengelaag

Waar: Stekene
In het kort: Goed natuur- en erfgoedbeheer 
komen samen in een voormalige kleiput.

Op vraag van de gemeente Stekene werkt 
Erfpunt mee aan de opmaak van een geïn-
tegreerd beheersplan voor het Steengelaag 
in Stekene. Dat is enerzijds nodig om in aan-
merking te komen voor een erfgoedpremie 
voor beheers- en restauratiewerken. Ander-
zijds loopt ook de termijn van het huidige 
natuurbeheersplan op zijn einde. Samen met 
Natuurpunt, de gemeente en de bevoegde 
agentschappen Natuur & Bos en Onroerend 
Erfgoed denken we na over het toekomstig 
beheer van het Steengelaag. 

Zoals de naam al verraadt, is het Steengelaag 
een voormalige kleiput van de steenbakkerij 
‘Les Tuileries de Sainte-Marie’, opgericht 
in 1880 door een kapitaalkrachtige inves-
teringsgroep van adellijke families uit het 
Gentse. De steenbakkerij kwam in onbruik 
vanaf 1970 en werd afgebroken omstreeks 
1980 om plaats te maken voor een woon-
wijk. De kleiputten waren doorheen de jaren 
prijsgegeven aan de natuur en werden in 
1981 beschermd als landschap omwille van 
de waardevolle biotopen in het gebied en 
de herinneringswaarde van het industrieel 
verleden. 

In 1997 werd het gebied erkend als natuur-
reservaat, waarbij de krijtlijnen voor het 
beheer werden vastgelegd in een beheers-
plan. De natuur kreeg vrij spel met uit-
zondering van de wandelpaden en enkele 
graslanden. In 2015 werd de Duitse man-
schappenbunker uit WO I, die gespaard bleef 
bij de kleiontginning in het oostelijke deel 
van het gelaag, beschermd als monument. 

Om de huidig staat van het gebied te inven-
tariseren, gingen we een aantal keer op 
verkenning in het Steengelaag. We gingen 
rond met de beheerders van Natuurpunt en 
bespraken het huidige beheer. Daarna kwa-
men we nog eens langs met expert Jackie 
Thiron om een aantal bewaarde restanten 
van de kleiontginning in kaart te brengen, 

zoals de imposante kleibaggeraar, de elektri-
citeitspalen die de stroomvoorziening in de 
put leidden en de populieren op de dijk van 
de grote vijver. 

In de zomer trokken we met een kaart van 
het digitaal hoogtemodel op zoek naar een 
aantal verborgen paden en toevoerlijnen, 
waarbij we ons een weg baanden langsheen 
de beschermde bunker en muggen en onder-
begroeiing trotseerden. Het werd al snel 
duidelijk dat de uitdaging voor de komende 
beheersperiode er vooral in zal liggen om 
de nog aanwezige relicten van het steen-
bakkersverleden en bij voorkeur ook de 
beschermde bunker duidelijker naar voor 
te brengen zonder de doelstellingen van het 
natuurbeheer in gedrang te brengen. Om 
te zorgen dat de waardevolle biotopen niet 
verstoord worden is het immers niet wense-
lijk om bijkomende paden aan te leggen en 
bezoekers dieper door het Steengelaag te 
leiden. 

Volgend jaar starten we met het uitwerken 
van het beheersplan om ervoor te zorgen 
dat het begin 2023 kan goedgekeurd worden.   
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ERFGOED IS VAN EN 
VOOR IEDEREEN
Opnieuw viel er in het Waasland heel wat te beleven rond erfgoed. 
Een familie jagersverzamelaars en Romeinse legioensoldaten 
brachten onze regio een bezoek. Een fietstocht langs archeolo-
gische sites en een verdwenen spoorlijn werden uitgestippeld.  
Collega Bart Lauwers kon een scoutsgroep enthousiasmeren om 
het frame van een ijzertijdhoeve te sjorren in het nieuwe gemeen-
tepark van Nieuwkerken. En de provincie Oost-Vlaanderen kon 
met de Stekense scholengemeenschap in 2021 eindelijk de apo-
theose vieren van het participatief project erfgoedredders.
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Menapiërs in 
Nieuwkerken

Waar: Nieuwkerken (Sint-Niklaas)
Wanneer: Open Monumentendag  
(12 september 2021)

Onze archeologen hebben ook het voorbije 
jaar naarstig gewerkt aan het syntheseon-
derzoek rond het zogenaamde ‘geschrankt 
vierbeukig type’. Dit specifiek type van 
huizen was te vinden in het Waasland, de 
Kempen en een smal stukje van zuidelijk 
Nederland gedurende de late ijzertijd en 
vroeg-Romeinse periode, zeg maar tussen 
ca. 250 v.Chr. en 100 n.Chr. Het was het tijd-
perk van onze ‘Oude Belgen’, een cruciale 
periode in onze geschiedenis waarin de 
inlijving van onze gewesten in het Romeinse 
imperium gebeurde. Tegelijk is het ook 
een tijdvak waarover we nog bitter weinig 
weten. Het is immers nog maar sinds enkele 
tientallen jaren dat archeologen een beeld 
beginnen te krijgen van het leven van onze 
Gallische voorouders: in wat voor gebouwen 
ze woonden, hoe hun omgeving eruit zag, 
wat ze teelden en aten… Dat was tot voor een 
twintigtal jaren grotendeels onbekend.  

Het was dan ook met gepaste vreugde 
dat ons team in het voorjaar van 2020 in 
Nieuwkerken, bij de aanleg van het nieuwe 
gemeentepark, sporen aantrof van derge-
lijke ijzertijdhuizen. Goed bewaarde sporen 
bovendien, die de vondst des te interessan-
ter maken. Ondanks het prachtige lenteweer 
weerhield de (toen nog eerste) coronagolf 
ons ervan een ‘opensleuvendag’ te organise-
ren en het ruimere publiek uit te nodigen op 
de site. Om iedereen alsnog de kans te geven 
om rechtstreeks van onze archeologen het 
verhaal van onze voorouders te horen, werd, 
in samenwerking met de stad Sint-Niklaas, 
een groot evenement opgezet in het park 
rond de Open Monumentendag.

Verspreid over een deel van het park belicht-
ten panelen diverse aspecten van het leven 
in de ijzertijd en Romeinse tijd. Wie daaraan 
niet genoeg had kon steeds terecht bij onze 
archeologen die met authentieke vondsten 
het verleden tastbaar maakten. Romeinse 
legionairs uit het re-enactmentgezelschap 

Legio XI patrouilleerden door en rondom 
het park, en onderhielden de bezoekers 
over vergeten technieken en ambachten 
uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. 
Blikvanger echter was de reconstructie op 
ware grootte van een huis dat, meer dan 
tweeduizend jaar geleden, op de locatie van 
het nieuwe park stond en er in 2020 door 
ons team was opgegraven. Een Menapische 
hoeve, zeg maar, vakkundig gesjord en weer 
even tot leven gebracht door de scouts van 
Nieuwkerken. 

Met zo’n 750 individuele bezoekers bleek 
het evenement een schot in de roos. Zowel 
ter plekke als online kon worden gestemd 
op een shortlist van namen voor het nieuwe 
park. Dat begin november het nieuws bekend 
raakte de nieuwe groene long van Nieuwker-
ken voortaan gekend zal staan als het Mena-
piërspark, was voor ons de kers op de taart. 
Een blijvende herinnering en ook een gepast 
eerbetoon aan de oudste Nieuwkerkenaren, 
die hier tweeduizend jaar geleden woonden 
en werkten, en in zonder meer moeilijke 
omstandigheden koppig het hoofd boven 
water wisten te houden.
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Op familiebezoek in de 
steentijd

Waar: Verrebroek (Beveren)
Wanneer: 10 oktober

Van 2015-2017 onderzochten archeologen 
van BAAC Vlaanderen de sporen van een 
tijdelijk jachtkamp uit de steentijd op het te 
ontwikkelen logistiek park te Verrebroek. 
Naast restanten van vuurhaarden werden 
in totaal 800 (stukken van) gereedschappen 
voor de jacht, het bewerken van huiden en 
het verwerken van voedsel van jagersverza-
melaars teruggevonden. Onderzoek wees uit 
dat duizenden jaren lang deze locatie werd 
opgezocht om te jagen en andere groepen te 
ontmoeten.  

Het avontuurlijk leven van jagersverzame-
laars in het ruige Waasland spreekt velen tot 
de verbeelding. Waarom kozen ze nu juist 
deze plek voor hun tentenkamp? Uit wat was 
een tent gemaakt? Wat stond er op het menu 
van deze mensen? Hoe kwamen ze aan 
grondstof zoals silex? Welke voorwerpen 
slingerden er zo al rond in het tentenkamp? 
Of hoe maakte men vuur? 

Tijdens archeologiedagen 2021 boden Erf-
punt en de leden van de Holsteenstam een 
antwoord op de vragen die bij iedereen op 
de lippen brandden. Een kampement nabij 
het kunstwerk Baken werd opgericht dat 
refereert aan de eeuwenlange menselijke 
aanwezigheid en bedrijvigheid in het gebied. 
Zo’n 250 bezoekers konden proeven van de 
gastvrijheid van deze jagersverzamelaars. 
Vuur werd ontstoken, graan werd vermalen, 
tot koekjes bereid en gedeeld, silex bewerkt 
en boogschieten gedemonstreerd. Onder 
begeleiding van de holsteenstam konden 
potjes uit klei worden gevormd en gebakken 
aan het open vuur. 

Geen vuur zonder verhalen in de steentijd 
en ook vandaag hielden we deze traditie in 
ere. Auteur Karen Dierickx bracht het ver-
haal van Baka en schetste met veel verve het 
landschap en het leven van weleer. Dit ver-
haal is nog steeds te beluisteren als podcast 
nabij het kunstwerk.

Een archeologieatelier gaf een mooie inkijk 
in het studietraject dat archeologen volgen 
om het verleden van een plaats te recon-
strueren. Jong en oud konden zeefstalen uit-
vlooien naar etensresten en silexsnippers. 
Silex bijlen werden keurig op millimeterpa-
pier getekend en aardewerkscherven wer-
den met veel ijver aan elkaar gepuzzeld. 

Maatschappij Linkerscheldeoever sloot het 
gebeuren feestelijk af met een receptie voor 
de buurtbewoners.  

Erfgoedredders in 
Stekene

Waar: Stekene
In het kort: Elk schooljaar organiseert het 
provinciebestuur van Oost-Vlaanderen 
Erfgoedredders in één of twee gemeenten. 
In het schooljaar van 2019-2020 was 
Stekene aan de beurt en werd met IOED 
Erfpunt afgesproken om samen te werken. 
Door corona konden veel acties pas in 2021 
plaatsvinden.

Erfgoedredders is een coachingtraject om 
leerkrachten van de tweede graad basison-
derwijs te stimuleren en te ondersteunen 
bij het ontwikkelen van erfgoededucatie. 
Trekkers en coaches van het traject, Els Otte 
en Leen Vandaele, werken specifiek met de 
tweede graad, omdat omgevingsonderwijs 
daar op het programma staat en erfgoed in 
de onmiddellijke omgeving van de school 
een ideaal vertrekpunt is. Leerkrachten 
basisonderwijs hebben vaak moeite met het 
introduceren van erfgoed in de les, omdat ze 
vaak niet in de gemeente wonen waar ze les 
geven of gewoon minder vertrouwd zijn met 
het thema. In Stekene stonden de basisscho-
len Toermalijn, Tuimelaar, De Molenberg, 3 
Beuken en 7-Sprong in de startblokken. 

Op de startdag van Erfgoedredders zet-
ten we de deelnemende leerkrachten van 
verschillende scholen samen met erfgoed-
deskundigen. Dit zijn zowel professionele 
erfgoedconsulenten en monumentenwach-
ters van de Provincie en van de plaatselijke 
IOED, landschapskenners van Regionale 
Landschappen of andere organisaties en 
plaatselijke erfgoedkenners zoals heemkun-
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digen, een gepensioneerd ambachtsman, 
een molenaar, iemand van het kerkbestuur, 
enz. Er gaat aan de startdag dus een ganse 
zoektocht vooraf om de juiste mensen in 
het Erfgoedredders-team te krijgen. Dit is 
essentieel, want samen met de leerkrachten 
maken zij de kaart van het gemeentelijke erf-
goed, inspireren zij, leveren ze erfgoedinfor-
matie op allerlei manieren gaande van docu-
mentatie aanbrengen tot vertellen in de klas 
of zelfs een erfgoedactie mee gestalte geven. 

De plaatselijke deskundigen Tony De Wilde, 
Jackie Thiron en Edi Hofman gaven werkelijk 
het beste van zichzelf. Want de erfgoedactie 
is voor de leerkracht en de klas de uiteinde-
lijke opdracht: een spel, zoektocht, wande-
ling, rondleiding, tentoonstelling… uitwerken 
om samen zorg te dragen voor plaatselijk 
erfgoed of het beter bekend te maken, wat 
tegelijk ook bijdraagt aan een betere bewa-
ring. Wie de voorstelling van een klasproject 
meegemaakt heeft, realiseert zich ten volle 
dat bij die kinderen een kiem gelegd is om 
belangstelling te tonen voor erfgoed, erf-
goed te waarderen en, wie weet, mee zorg te 
dragen voor ons erfgoed. 

Murphy was Stekene niet goed gezind: vlak 
voor de concretisering van de verschillende 
acties, brak corona in alle hevigheid los met 
afstandsonderwijs, ziekte en de onmoge-
lijkheid om in levende lijve  met elkaar te 
overleggen tot gevolg. We beslisten om Erf-
goedredders over de schoolvakantie heen 
te tillen, wat voor vier scholen mogelijk 
was. Toermalijn moest omwille van andere 

plannen in het nieuwe schooljaar afhaken, 
al hadden ze al een zeer goed uitgewerkte 
voorbereiding. Het duurde dus tot de lente 
van 2021 tot de erfgoedacties een voor een 
vorm kregen. 7-Sprong pakte uit met een 
familiezoektocht in de dorpskern van Kem-
zeke. De Molenberg verkende erfgoed in de 
schoolomgeving, maakte er een kunstige 
interpretatie van en organiseerde een schit-
terende tentoonstelling. Postkaarten van de 
kunstwerkjes werden in de gemeente ver-
spreid. Tuimelaar en 3 Beuken hebben na 
leraarswissels, zwangerschapsonderbreking 
en ziekte nog iets meer tijd nodig om met 
hun klasprojecten uit te pakken, maar heb-
ben een en ander in petto voor 2022. Kers 
op de taart wordt ongetwijfeld de Stekense 
cultuurprijs 2021 die aan de Erfgoedred-
ders-scholen wordt uitgereikt. 

Tijdens het ganse traject en bij het opentrek-
ken van de acties naar een breder publiek 
ondersteunde de gemeente met de Dienst 
voor Onderwijs en Toerisme Stekene. Erf-
punt nam niet alleen actief deel aan de 
startdag en de opvolgsessies, maar stond de 
leerkrachten ook met raad en daad bij wan-
neer het op  erfgoedlessen of de eigenlijke 
erfgoedactie aankwam. Erfgoedredders heb-
ben hun werkgebied ondertussen verlegd 
naar Baasrode, maar komen beslist een van 
de volgende jaren terug naar een gemeente 
in het werkingsgebied van Erfpunt. Zonder 
twijfel met een even goede samenwerking. 
Els Otte, beleidsmedewerker bij de direc-
tie Erfgoed en Erfgoedsites, Provincie 
Oost-Vlaanderen

Foto: Provincie Oost-Vlaanderen
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Gesprek met 
Rani Evaert en 
Els Tielemans, 

jong talent bij Erfpunt 

Wie al eens Humo leest, kent allicht de 
interviewreeks ‘Jonge Leeuwen’, waarin 
jong en aanstormend geweld de rest van 
de samenleving inzicht verschaft in hun 
leef- en werkwereld, waarin zij hun vaak 
hoogstpersoonlijke – en soms eigenzinnige 
– visie op het heden en de toekomst met 
ons delen. In 2021 vervoegden twee zulke 
jonge leeuwinnen de rangen van Erfpunt: 
Els Tielemans (27) ging 
na een erg geslaagde 
stage meteen aan de 
slag bij ons onroeren-
derfgoeddepot, terwijl 
Rani Evaert (28) moei-
teloos wist te overtui-
gen tijdens haar sollicitatie voor projectme-
dewerker archeologie. Reden genoeg om ze 
samen eens uit te horen over hun visie op 
heden en toekomst, maar gezien hun boei-
ende job uiteraard ook over het verleden. 
En dus vroegen we hen – geheel in de stijl 
van die ene populaire internetmeme van 
2021 – hoe het allemaal begon, en hoe het 
met hen gaat.

How it started

Els, voor jou begon alles in het 
Natuurhistorisch museum in Brussel, 
waar vooral de dino’s een grote 
impact nalieten. Hoeveel uren heb je 
daar gespendeerd?

Els: “Minder uren dan ik wou! Ik ben door de 
jaren heen een aantal keren in het museum 
geweest en elke keer bleef ik maar dingen 
ontdekken. Vooral de simulaties waarbij je 
zelf mocht proberen een iguanodon op te 
graven zijn me altijd bijgebleven, waardoor 
ik enkel nieuwsgieriger werd naar wat er 
nog meer in de grond te vinden was. Ook 
mijn ouders bleven mijn nieuwsgierigheid 
voeden; mijn papa nam vaak encyclope-
dieën over dinosauriërs mee uit de bib voor 
mij, waar ik dan uren in kon bladeren om 
naar de tekeningen van alle verschillende 
soorten te kijken.”

Rani, als we bij jou naar de oorsprong 
gaan graven, dan komen we in 
Walraversijde terecht, aan de 
uiterste rand van Oostende, in een 
middeleeuws vissersdorp. Hoe hard 
sprak dat tot de verbeelding?

Rani: “Wandelen doorheen dat gerecon-
strueerde landschap met charmante huis-
jes, details en replica’s bracht mij als kind 
onmiddellijk terug naar het verhaal uit een 
boekenreeks dat ik destijds meermaals 
verslonden heb. In de lagere school las ik 
boeken bij de vleet en via de Kinder- en 
Jeugdjury Vlaanderen (een jury voor jeugd-

literatuur – nu ‘De 
Leesjury’) leerde ik de 
boeken De Konings-
proef en Het Zonnewiel 
van Katrien Vervaele 
kennen. Het zijn histo-
rische romans op kin-

derniveau die het verhaal vertellen over een 
Keltische gemeenschap in Bretagne, net na 
de Romeinse overheersing. Daar ontstond 
mijn interesse voor het verleden, die alleen 
maar versterkt werd door het bezoek aan 
Walraversijde. Ik liep rond in dat middel-
eeuws vissersdorpje en waande mij als een 
personage uit dat verhaal over een Keltisch 
dorpje.”

Jullie studeerden allebei Latijn, een 
richting waar scholieren meestal heel 
bewust voor kiezen. Was dat bij jullie 
ook zo en was dat meteen duidelijk?

Rani: “Absoluut, dat was voor mij een logi-
sche keuze. Vroeger beantwoorde ik in 
vriendenboekjes de vraag ‘Wat wil je later 
worden?’ altijd met ‘Archeoloog’. Niemand 
uit mijn omgeving was dan ook verbaasd 
dat ik Latijn-Grieks begon te studeren met 
de bedoeling om nadien voor de richting 
Archeologie te kiezen. Naast de talen was 
ik vooral gefascineerd door de Romeinse en 
Griekse kunst en cultuur.”

Els: “Ook voor mij was het een heel bewuste 
keuze. Mijn ouders hebben mij altijd vrij 
gelaten om te kiezen wat ik wou doen en ik 
wist al van kleins af aan dat ik archeoloog 
wou worden. Ook door de Griekse mythen 
was ik al lange tijd gefascineerd, dus Latijn 

‘Mensen leefden vroeger 
van dag tot dag en veel 

bewuster, daar kunnen we 
vandaag nog iets van leren’
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was een logische stap, ook om dan later 
archeologie verder te studeren. Ik heb trou-
wens altijd leerkrachten gehad met veel 
passie voor hun vak, dus voor mij was het 
ook gewoon een hele toffe en leerrijke les.”

Rani: “Ik heb de kunstzinnige microbe van 
mijn moeder geërfd. Zij volgde een artis-
tieke opleiding aan het Sint-Lucas in Gent 
en geeft nu les in de 
kunstacademie, waar ik 
zelf ook iedere week te 
vinden was. Esthetica, 
filosofie en andere cul-
turen waren zaken die 
me in mijn jeugd enorm 
boeiden, getriggerd door 
de vele musea waarnaar 
mijn moeder mijn broer 
en ik mee op sleeptouw 
nam. Onze opvoeding 
heeft onze studiekeuze wel enigszins beïn-
vloed: mijn broer koos voor Grafisch Ont-
werp aan het Sint-Lucas, voor mij was door 
mijn fascinatie voor objecten en het ver-
leden archeologie studeren dan weer een 
vanzelfsprekendheid.”

Wat aan die klassieke geschiedenis 
spreekt jullie zo aan? En ook: op welke 
manier is ze vandaag nog relevant, 
wat kunnen we er vandaag, in deze 
toch wat zot gedraaide wereld, van 
leren?

Els: “Zo wat alles eigenlijk! (lacht) Voor mij 
waren het eerst de mythes die mijn inte-
resse hebben gewekt. Dankzij de les Latijn 
leerde ik dan over het dagelijkse leven van 
deze mensen, maar ook over hun politiek, 
economie en religie en het bleef mij steeds 
meer fascineren hoe veel we wisten over 
deze mensen hoewel onze maatschappij 
meer dan 1500 jaar van hen verwijderd was.’   
‘Wat we vooral van hen kunnen leren, denk 
ik, is bewuster leven. Ze wisten dat het 
leven maar kort was, dus leefden ze volop 
van dag tot dag. Een les die de afgelopen 
jaren vol rampen en pandemieën nog maar 
eens extra benadrukt.”

Rani: “Ik vind het heel jammer te moeten 
vaststellen dat Grieks en Latijn in het mid-
delbaar vandaag steeds meer aan popula-

riteit inboeten. Alsmaar minder leerlingen 
kiezen ervoor en scholen schrappen het vak 
ook. Maar zo’n vakken zijn tegenwoordig net 
essentieel. Je leert zo de bakermat van onze 
maatschappij beter begrijpen. De Griekse 
cultuur en mythologie vormen immers de 
basis van de West-Europese literatuurge-
schiedenis, filosofie, het jurysysteem, etc.’ 
‘Ook bepaalde wiskundige begrippen, ter-

men zoals ‘archeoloog’ 
(archeos = oud; logos = 
kennis) stammen uit het 
Griekse verleden. Wel-
iswaar gaat klassieke 
geschiedenis over een 
verleden dat al vergaan 
is, maar dat wel aan-
sluit bij het heden en 
daarmee onze actuele 
realiteit. Het geeft je 
een realiteitsbewustzijn 

waarbij je niet alles als vanzelfsprekend 
neemt, maar leert dat normen en waar-
den tijds-, regio- en cultuurgebonden zijn.’ 
‘Door kritisch te kijken naar het verleden krijg 
je inzicht in het heden: welke beweegreden 
leidde tot bepaalde, op het eerste gezicht 
‘absurde’ gebeurtenissen die vandaag 
plaatsvinden? Bovendien leer je heden-
daagse culturen die op bepaalde vlakken 
lijken te botsen met ons Westers ‘denken’ 
binnen de eigen context waarderen. Het 
draagt bij om bepaalde maatschappelijke 
processen, migratie, de klimaatcrisis, de 
coronapandemie beter te begrijpen.”

Julie studeerden allebei archeologie, 
maar in de master, Els, koos jij voor 
conservatie en restauratie. Wat 
bepaalde die keuze?

Els: “Tijdens de opleiding waren mijn favo-
riete vakken de materiaalstudies, waarbij 
we leerden hoe ceramiek gemaakt werd of 
welke verschillende soorten glas er door-
heen de geschiedenis zijn gebruikt of hoe 
elk soort gesteente zich vormt in de bodem. 
Ik vond het fantastisch om al die objecten 
in mijn handen te mogen hebben en van 
dichtbij te bestuderen. In mijn laatste jaar 
heb ik een aantal lessen gehad van een 
archeologisch conservator, Natalie Cleeren, 
en zij kon zo gepassioneerd vertellen over 
haar vak dat ik helemaal mee was. Ik mocht 

“Om te weten wie we 
zijn, moeten we het 

verleden kennen. Ik ben 
ervan overtuigd dat 
dat inzicht een meer 

tolerante samenleving 
bevordert.” 

(Rani)
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het jaar daarna dan ook een week stage 
doen in het Afrikamuseum in Tervuren 
onder haar begeleiding en ik wist wat ik de 
rest van mij carrière wou doen.  Het werken 
achter de schermen bij een museum, het 
bestuderen van oude collecties en gewoon 
het hele proces fascineerden mij zo erg dat 
ik mij dan verder ben gaan specialiseren.’ 
‘Ook de creativiteit die ik miste bij archeo-
logie vond ik bij conservatie. Het nadenken 
over hoe we het object behandelen en ook 
het bijsturen tijdens het proces vragen vaak 
veel creativiteit. Soms moeten er ook delen 
worden aangevuld of gekopieerd worden. 
En ook het leren over oude ambachten 
was zo leuk dat ik hier graag nog verder in 
wil gaan. Zo hebben we in het eerste jaar 
historische technieken gekregen en heb 
ik leren metaal gieten en solderen. Ik heb 
alleen maar meer respect gekregen voor 
hoe vroeger objecten gemaakt werden door 
ambachtslieden.”

How it’s going

Els, jij kwam naar hier voor een stage. 
Waarom koos je voor Erfpunt? Wat 
is er bijzonder aan ons depot en ons 
conservatieatelier? 

Els: “Je hebt het al opgenoemd, het con-
servatieatelier! Er zijn niet veel depots die 
een conservatieatelier hebben, laat staan 
dan ook een gespecialiseerd archeologisch 
conservator in dienst hebben. Johan Van 
Cauter (conservator bij Erfpunt) is een van 
de beste als het aankomt op de conserva-
tie van archeologische metalen, dus voor 
mij was het dan ook logisch om hier stage 
te komen doen. Ik heb hier ook veel kansen 
gekregen om te leren. Om zowel ervaring 
op te doen in het conservatieatelier als in 
het depot.”

Rani, jij reageerde op een vacature. 
Wat trok er je in aan om bij Erfpunt en 
in het Waasland te werken?

Rani: “Gedurende mijn studententijd werd 
gaandeweg al duidelijk dat Erfpunt binnen 
de archeologische sector een gevestigde 
waarde was. Met zijn 30 jaar lange erva-
ring, goede contacten met universiteiten en 

lokale besturen, straalde Erfpunt kwaliteit, 
betrouwbaarheid en deskundigheid uit. Ook 
de structuur van Erfpunt in verschillende 
teams met een eigen vakdomein sprak me 
aan. Het toont aan dat Erfpunt zich heeft 
weten te evolueren van een archeologische 
dienst naar een organisatie die zich richt op 
een breed gamma binnen onroerend erf-
goed, een ideale omgeving om me op pro-
fessioneel en intellectueel vlak te verbreden.’ 
‘Via een stage kwam ik voor het eerst effec-
tief in aanraking met Erfpunt. Hoewel ik er 
slechts een week stage liep, bleef de bij-
zonder aangename werksfeer me bij. Het 
leek me geweldig om deel van dit enthou-
siast team te worden. Een derde reden 
die me aanzette tot het solliciteren was 
dat – in tegenstelling tot mijn vorige job 
– archeologisch onderzoek beperkt bleef 
tot het noordoosten van Oost-Vlaanderen. 
Zo’n beperkt werkingsgebied laat enerzijds 
toe om het archeologisch verhaal van één 
streek te reconstrueren; ieder nieuw project 
is een nieuw puzzelstukje dat gelegd kan 
worden in het breder geheel. Anderzijds 
bevordert de ervaring in een kleiner histo-
rische en geografische streek de kwaliteit 
van het archeologisch onderzoek, doordat 
je als onderzoeker onmiddellijk verbanden 
kan leggen tussen verschillende project-
gebieden en sneller een landschappe-
lijke of historische verklaring kan geven 
aan de aan- of afwezigheid van archeo-
logische resten. Dat is heel leuk werken.’ 
‘Tot slot verlaagt die lokale verankering van 
Erfpunt de drempel om erfgoed dichter bij 
het breder publiek te brengen, een aspect 
waarop we enorm inzetten. Het tastbaar 
maken van archeologie voor het brede 
publiek was iets dat ik enigszins miste in 
mijn vorige job, vooral wanneer er tijdens 
veldwerk opdrachtgevers en omwonenden 
hun onbegrip uitten. Dit alles overtuigde 
me om, wanneer de opportuniteit zich ooit 
zou voordoen, de kans tot het versterken 
van het Erfpunt-team met beide handen te 
grijpen.”

Gezien dit onder de noemer How it’s 
going staat: hoe gaat het?

Els: “Goed! Ik heb elke dag wel iets anders 
te doen en de afwisseling maakt het heel 
leuk. Ik herverpak de oude collecties in ons 
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depot, help bij de conservatieprojecten in 
ons conservatieatelier, doe mee met de 
publiekswerking door archeologie en con-
servatie uit te leggen aan de jeugd en af en 
toe mag ik nog eens mee het veld op. Bij 
de grote projecten, zoals het herverpakken 
in het depot, is het ook wel handig als je af 
en toe eens iets anders 
kan doen. Druk bezig 
dus met verschillende 
projecten, maar ik vind 
het zalig!’

Rani: “Ook met mij 
gaat het goed. Tot nu 
toe hebben we al een 
resem hele mooie pro-
jecten achter de rug. 
Denk aan de unieke 
bronstijdgrafheuvel 
aan de Schaarbeek-
straat in Melsele, die 
terecht heel wat belangstelling wekte. Dat 
project is meteen ook een voorbeeld van 
wat de job zo boeiend maakt: bij het open-
leggen van het archeologisch vlak was er 
geen enkel vermoeden om een driedubbele 
palenkrans uit de bronstijd aan te treffen. 
Ook het blootleggen van een volledig plat-
tegrond van een woonhuis uit de ijzertijd 
aan de Heirbrugmolen in Lokeren, was een 
complete verrassing.”

Hoe kijken jullie, met jonge en 
hedendaagse blik, naar jullie vak? 
Wat is er verouderd, wat is er goed? 
Wat zou er van jullie best mogen 
veranderen?

Rani: “Archeologie is als discipline sinds 
zijn ontstaan enorm geëvolueerd. Tegen-
woordig wordt meer dan ooit de klemtoon 
op interdisciplinair onderzoek gelegd, met 
waar mogelijk een integratie van geofysisch 
onderzoek, archeozoölogisch, fysisch-an-
tropologisch, archeobotanisch, luchtfoto-
grafisch en historisch onderzoek. Ook de 
omslag naar een digitalisering van alle data 
is een positieve evolutie, zowel voor het 
veiligstellen van erfgoed, als het omsluiten 
van de onderzoeksresultaten naar het brede 
publiek. Vandaag kan in principe iedereen 
alle eindverslagen (recent gepubliceerde, 
voor oude opgravingen is dit een ander ver-

haal) gewoon vanuit z’n zetel online raad-
plegen in plaats van stoffige boeken bij de 
diensten zelf te doorbladeren.”

Els: “In de conservatie is er tegenwoor-
dig veel aan het veranderen. Vooral rond 
duurzaamheid – in de conservatie wordt 

nog veel gewerkt met 
plastics en met che-
micaliën. Dat vind ik 
wel goed, want het 
is tegenwoordig echt 
wel nodig dat we beter 
nadenken over welke 
impact onze handelin-
gen hebben. Ook wordt 
er meer aan conserve-
ren gedaan, het bewa-
ren dus, en niet meer 
meteen aan volledig 
restaureren en aan-
vullen. Een leegte kan 

soms even veel zeggen als iets dat er wel is.’ 
‘Wat natuurlijk niet verandert is het weten-
schappelijk proces. Het registreren van 
elke stap, uittesten van mogelijke behan-
delingsmethodes, het observeren door 
de microscoop. De basis van wat we als 
conservator doen blijft natuurlijk het-
zelfde, ook al ontstaan er elk jaar nieuwe 
behandelingen en analysemethodes. Dat 
is ook het leuke aan conservatie: we lenen 
methodes en tools van andere discipli-
nes, zoals de chemie of de geneeskunde.’ 
‘Het depot loopt nog wat achter op de ver-
anderingen. Qua verpakkingsmaterialen is 
men wel mee, ook al wordt er nog veel plas-
tic gebruikt, maar dat is ook vooral omdat 
er nog geen goed alternatief gevonden 
is. En ook aan het perfecte binnenklimaat 
wordt niet meer zo rigide vastgehouden. 
Ook hier wordt veel meer gestreefd naar 
duurzaamheid. Maar qua beleid zouden er 
toch wat dingen mogen veranderen van 
mij. Veel te vaak is het nog bewaren om te 
bewaren. Vroeger werd alles ingezameld op 
het veld, waardoor de depots vol zitten met 
oude collecties. Gelukkig is dit al veranderd 
op het terrein, nu wordt er meer nagedacht 
over wat er wel en niet ingezameld wordt. 
Maar het depot begint toch langzaamaan 
vol te geraken. Hopelijk krijg ik door te her-
verpakken terug wat rekken vrij voor nieuwe 
vondsten in de toekomst.” 

“Context is alles in 
archeologie. Een object 

zonder zijn context is 
niets. Hetzelfde geldt voor 

situaties en personen, 
als je het hele verhaal 

niet kent, hoe kan je dan 
oordelen over iemand zijn 

acties?”
(Els)

< Rani Evaert
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Rani:  “Met het in voege treden van het 
Verdrag van Malta in 1992 omvat archeo-
logisch onderzoek in 99% van de geval-
len noodonderzoek. Dit heeft als voor-
deel dat geplande bodemingrepen onder 
bepaalde voorwaarden gebonden zijn aan 
een archeologisch traject ter bescherming 
van het  bodemarchief. Als basisprincipe 
geldt daarbij dat de ‘verstoorder’, de initi-
atiefnemer, het onderzoek financiert. Dit 
heeft echter als gevolg dat er binnen de 
Malta-archeologie een heuse concurren-
tiestrijd woedt om projecten binnen te 
halen. De tijdsdruk en financiële argumen-
ten binnen de commerciële archeologie 
zetten helaas ook een rem op verder inter-
disciplinair onderzoek en hebben een nega-
tief effect op de kwaliteit van ons werk. Het 
resultaat is een massa aan onderzoeks-
rapporten, opgegraven materiaal en gege-
vens die enorm veel potentieel biedt voor 
wetenschappelijk onderzoek, maar onbe-
nut blijft en in een ‘grijze zone’ belandt.’ 
‘Het tegengaan van die fragmentatie van 
informatie is volgens mij de grootste uit-
daging die de sector te wachten staat. Die 
informatie houdt overigens niet enkel de 
vondsten in, maar ook de bijhorende con-

textinformatie. Zonder die ‘metadata’ zijn 
objecten voor ons in feite niets waard. Jam-
mer genoeg wordt die informatie niet altijd 
op een uniforme wijze geregistreerd of 
gewoon niet opgeslagen. Het is het meest 
fragiele, maar vooral het meest essentiële 
deel van een archeologisch ensemble. Ik 
denk dat het wat betreft de informatieop-
slag op een uniforme, duurzame en raad-
pleegbare wijze stukken beter kan dan van-
daag het geval is.”

Conservatie en restauratie maakt 
een ietwat onderbelicht deel uit 
van archeologie, waar mensen 
spontaan aan opgravingen denken. 
Els, jij had het in de pers al over mini-
opgravingen, en we willen binnen 
Erfpunt ook een project opzetten 
dat de wonderen van de chemie in de 
archeologie in de kijker plaatst – de 
wetenschappelijke kant, zeg maar.

Els: “Ja, inderdaad, echt spijtig dat het zo 
onderbelicht is want conservatie is vaak vrij 
essentieel! Vele topstukken zouden het niet 
overleefd hebben zonder een conservator 
die ze reinigt en stabiliseert en zorgt dat ze 

Els Tielemans
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“Kritisch blijven is 
belangrijk. Wat we 

vandaag denken te weten, 
kan morgen misschien 
in een compleet ander 

daglicht komen te staan.”
(Rani)

er weer een paar decennia tegen aan kun-
nen. En dan zijn er nog de extra ontdekkin-
gen die een conservator kan doen. Zo kan 
er bijvoorbeeld nog textiel bewaard zijn 
in corrosielagen of poppen van insecten.’ 
‘Er worden ook vaak extra analyses uitge-
voerd, zoals röntgen om de interne structuur 
te bekijken of XRF om de samenstelling te 
weten te komen. Dit kan de archeologen nog 
veel extra informatie opleveren, maar zonder 
een conservator zou dit allemaal niet ontdekt 
worden. Dus ik ben wel blij dat we met dit 
nieuwe project het grote publiek warm kun-
nen maken voor conservatie. Het zal deels 
een tentoonstelling zijn en deels bestaan uit 
interactieve opdrachten om eens te ervaren 
wat het is om conservator te zijn.”

‘Cutting-edge’ technologie is sowieso 
iets waar we bij Erfpunt op inzetten. 
Behoorlijk modern, toch?

Rani:  “Inderdaad. Dat is goed merkbaar 
in de verschillende taakprocessen die we 
dagelijks uitvoeren. Bij proefsleuven en 
opgravingen heeft het klassieke foto-
toestel bijvoorbeeld al plaats gemaakt 
voor fotogrammetrie en een drone. Op 
die manier verloopt de visuele registratie 
van het onderzochte terrein veel efficiën-
ter en accurater. Via ingemeten punten 
kunnen de overzichtsfoto’s zeer precies in 
een GIS-programma ingeladen worden, 
wat gedetailleerde kaarten oplevert. Of 
van een opgegraven structuur zoals een 
waterput of een brandrestengraf wordt via 
fotogrammetrie een 3D-model ontwikkeld.’ 
‘Een 3D-scanner wordt 
tegenwoordig ook 
ingeschakeld om van-
uit een 3D-model een 
technische tekening 
te realiseren van de 
vondsten. Dat scheelt 
een pak tijd in verge-
lijking met het potlood 
en de profielkam en 
leidt bovendien tot een 
mooi resultaat. Ook de structuur van de 
digitale databank die Erfpunt heeft laten 
ontwikkelen is toch wel vooruitstrevend. 
Alle ‘meta-data’ waar ik het net over had 
(de contextinformatie) worden op uniforme 
wijze rechtstreeks vanop het veld via de 
tablet online geregistreerd.”

Met de nieuwe werking rond 
de Erfpunt Academie en 
erfgoedprojecten worden jullie ook 
mee ingeschakeld in het bekendmaken 
van onze kennis en onze werking naar 
het publiek. Hoe kijken jullie daarnaar?

Els: “Ik vind het een heel belangrijk deel van 
mijn job en ook heel leuk! Ik help voorna-
melijk mee met de publiekswerking gericht 
op jongeren dus ik mag vaak in klassen 
gaan vertellen over archeologie en con-
servatie, of we staan ook op openbare 
evenementen zoals de buitenspeeldag.’ 
‘We hebben een archeo-atelier ontwikkeld 
voor de lagere school waarbij ze mogen hel-
pen met potjes plakken, een schedel bestu-
deren, zeefresten uitzoeken en ook mantel-
spelden mogen natekenen. En we zijn ook 
bezig met een koffer te ontwikkelen die 
leerkrachten kunnen uitlenen. Binnenkort 
volgt dan ook de expo over conservatie.’ 
‘De passie kunnen overbrengen op de vol-
gende generatie is echt fantastisch. Vaak 
komen ze met verrassende vragen waar-
door ik zelf soms toch wel eens goed moet 
nadenken om een antwoord te kunnen 
geven – vaak doen ze mij zo anders naden-
ken over de objecten. Ik leer er zelf ook soms 
nog iets van bij.’

Rani:  “Het is als archeoloog belangrijk om 
je steeds te realiseren dat we onderzoek 
uitvoeren ten behoeve van de maatschap-
pij. Daarom is het maar de logica zelve dat 
de onderzoeksresultaten – dat het nodige 
kostenplaatje met zich meebrengt – en 

onze bevindingen ken-
baar worden gemaakt 
naar het brede publiek. 
Dat is simpelweg de 
deontologische plicht 
van een archeoloog.’ 
‘Om te weten wie we 
zijn, moeten we het 
verleden kennen. Het is 
naar mijn mening ook 
ontzettend belang-
rijk dat mensen weten 

waar ze vandaan komen. Ik ben ervan over-
tuigd dat dat inzicht niet alleen bijdraagt 
aan een groter maatschappelijk draagvlak 
om actief voor ons erfgoed zorgen, maar 
het ook indirect een meer tolerante samen-
leving bevordert waarin culturele diversiteit 
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meer in perspectief geplaatst wordt. Het is 
onze taak om mensen over het verleden te 
informeren.”

Beleving is een belangrijk woord in 
dat alles. Hoe zien jullie dat? Welke 
taak of rol kan de archeoloog of 
conservator daarin opnemen?

Rani:  “Ik denk meteen aan rondleidingen 
op de archeologische sites ter plekke, het 
geven van lezingen en een steunpunt zijn 
bij workshops. In Vlaanderen gebeurt al 
veel rond ‘beleving’ via jaarlijkse initiatie-
ven als Erfgoeddag, de Archeologieda-
gen of Open Monumentendag. Op zulke 
evenementen zie je geregeld re-enac-
tors aan het werk. Dit spreekt onmiddel-
lijk tot de verbeelding bij het publiek en 
wekt het verleden als het ware tot leven.’  
‘In combinatie met een op archeologi-
sche bevindingen gebaseerde uitleg, kan 
je het archeologisch erfgoed toegankelijk 
maken naar het publiek. Ook het inschake-
len van technologische snufjes – zoals de 
3D-scanner waarover ik het al had – is niet 
alleen nuttig in het onderzoek zelf, maar 
is tegenwoordig een handige manier om 
erfgoed bij mensen aantrekkelijk te maken. 
In de ‘saaie’ rapporten en eindverslagen 
zitten hele mooie verhalen verscholen die 
al te vaak onbelicht blijven. Een archeo-
loog dient naar mijn mening niet alleen te 
onderzoeken, maar die boeiende verhalen 
ook te ontsluiten en te vertellen.”

Els: “Beleving is inderdaad heel belangrijk. 
Archeologie kan, ondanks al het materiaal 
dat gevonden wordt, soms nogal theore-
tisch zijn omdat er boven de grond niks meer 
over is van de sites. Er vaak ook niets te zien 
van structuren, dus dat maakt het moeilijk 
om een goed beeld te vormen voor het grote 
publiek zonder duiding van de archeologen. 
Daarom zijn technieken zoals 3D-scanning 
en reconstructie zo belangrijk, maar ook de 
kunst om al de gegevens die we vinden in 
een duidelijk verhaal te gieten. Zonder het 
verhaal errond krijg je de mensen niet mee.’ 
‘Het is vooral belangrijk ook dat het niet 
enkel in sensatie vervalt. De archeoloog of 
conservator moet duiding kunnen geven 
bij de beleving. Aangeven hoe het archeo-
logisch onderzoek verloopt, waar we alle 

informatie vandaan halen. Op het internet 
zijn er genoeg gekke theorieën te vinden die 
vaak het werk van deze oude beschavingen 
tenietdoen, denk maar aan de aliens heb-
ben de piramides gebouwd.”

Tot slot: wat is de belangrijkste les die 
jullie al geleerd hebben uit jullie vak, 
of uit de geschiedenis?

Rani: “Goh, er zijn al zoveel specifieke lessen 
of wijsheden die ik heb geleerd en onge-
twijfeld nog zal leren. Vroeger ging ik ervan 
uit dat archeologen meer de objectiviteit 
benaderden dan historici. Geschiedkundi-
gen vertrekken vanuit historische bronnen, 
geschreven teksten die om welke (politieke, 
religieuze,…) reden dan ook in een bepaalde 
richting gestuurd kunnen zijn. Archeologen 
bestuderen de materiële neerslag van de 
mens, die veel moeilijker te manipuleren is.’ 
‘Een voorbeeld om het op scherp te stellen: 
In de jaren ’70 werd in Arizona een archeo-
logisch en sociologisch experiment ‘The 
Tuscon Garbage Project’ of ‘Garbology Pro-
ject’ uitgevoerd. Men bestudeerde daarbij 
het afval van burgers die over hun eetge-
woonten werden ondervraagd. De resulta-
ten toonden aan dat de informatie die de 
mensen vrijwillig deelden een andere, meer 
verbloemde versie was dan hetgeen hun 
afval – dus hun werkelijk gedrag - toonde.’ 
‘Maar archeologie is evenmin een meetbare 
wetmatigheid zoals natuurkunde of wis-
kunde. Hoewel objecten en materiële resten 
het voorwerp van onderzoek zijn, geeft ieder 
archeoloog onvermijdelijk vanuit zijn per-
soonlijke en maatschappelijke context bete-
kenis aan de bekomen gegevens. Archeolo-
gie wil het verleden van de gewone mens in 
al zijn aspecten reconstrueren, een oefening 
die nooit 100% objectief kan zijn. Daarom 
is het essentieel om nieuwe informatie 
voorbij onze eigen perspectieven en vanuit 
een kritische blik te bekijken, daar werd tij-
dens mijn opleiding terecht op gehamerd.’ 
‘Die kritische attitude is misschien wel de 
belangrijkste les van allemaal. Wat we van-
daag denken te weten, kan morgen door 
nieuwe inzichten of nieuw ontwikkelde 
onderzoekstechnieken misschien compleet 
in een volledig ander daglicht komen te 
staan.”
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Els: “Er zijn veel lessen, maar ik denk een 
belangrijke is dat context alles is. In de 
archeologie is een object niets zonder zijn 
context. Waar het exact gevonden is en 
tot welke andere objecten het in relatie 
staat vertelt zijn hele verhaal. Zonder de 
context heb je maar een hoopje scher-
ven of wat klompen roest. Hetzelfde geldt 
voor situaties of personen, als je niet het 
hele verhaal hebt hoe kan je dan oorde-
len over iemand zijn acties? Dit heeft mij 
al vaak geholpen om situaties te kunnen 
relativeren en rustig na te denken over 

iets. Vaak zit er meer achter een reactie 
of situatie dan op het eerste zicht lijkt.’ 
‘En ook: geduld hebben! Vroeger kon ik soms 
wel eens ongeduldig zijn maar doordat 
sommige behandelingen lang duren heb 
ik geleerd rustig te blijven. Zo heb ik eens 
twee dagen lang aan één klein Romeins 
potje moeten werken om het terug in elkaar 
te zetten, steeds maar weer opnieuw pro-
berend om de scherven in elkaar te passen. 
Wanneer je zolang moet puzzelen leer je 
wel geduld te hebben.” 
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ORGANISATIE

Met de ogen gericht op de horizon van 2022 ondernam Erfpunt 
verschillende acties om zich verder om te vormen tot een pro- 
actieve organisatie. Teams Onderzoek, Beheer en Collectiebeheer 
werden onder meer versterkt met extra medewerkers. Hun 
enthousiasme en ambities doen de dynamiek binnen onze orga- 
nisatie versnellen en de dienstverlening aan de erfgoedgemeen-
schap vergroten. De nieuwe deelwerking Erfpunt Academie werd 
eveneens voorbereid. Nieuwe collega en Coördinator Anniek 
Elegheert zal de komende drie jaar de academie uitbouwen tot 
een centrum waar kennis en inspirerende voorbeelden worden 
gedeeld,  erfgoed-educatie op een ander niveau wordt getild. 

Rond erfgoed werken doe je niet alleen maar samen. Ondanks de 
beperkingen die die COVID ons oplegde in 2021 bleven we een 
actieve speler in netwerken, pilootprojecten ... Veel tijd en energie 
werd geïnvesteerd in het participatietraject met Vlaanderen over 
het toekomstig lokaal onroerenderfgoedbeleid. De implementatie 
van dit nieuwe beleid staat gepland voor 2023. Ook nieuwe samen-
werkingen werden gesmeed (zie interview met de voorzitter van 
het nieuw bestuur van ‘t Sireentje). 
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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 
waarden, doelen en uitdagingen bij de vele spelers binnen de erf-
goedgemeenschap en brengt hen 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 
samenwerking met andere (erfgoed)verenigingen.

Visie
Onroerenderfgoedzorg behelst niet alleen het beheer van archeo-
logisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed uit het verleden, 
maar ook het creëren van groeikansen voor het onroerend erf-
goed van morgen. Daarom wil Erfpunt actief participeren binnen 
het regionaal onroerend erfgoedveld door ondersteuning te bie-
den 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 belangrijk worden in Oost-Vlaanderen en de 
rest van Vlaanderen. Erfpunt positioneert zich als een professio-
neel 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, 
beheer, opleiding, ontsluiting en publiekswerking.
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Rechtsvorm en werkingsgebied

Rechtsvorm 
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 
samenwerking 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.

Werkingsgebied
Begin 2021 trad  Zwijndrecht als tiende gemeente officieel toe tot 
Erfpunt. De overige ledengemeentebesturen zijn Beveren, Krui-
beke, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse 
en Waasmunster. 
Met de toetreding van gemeente Zwijndrecht omvat het wer-
kingsgebied van Erfpunt nu het volledige historische Waasland, 
wat een mooie symbolische betekenis toevoegt aan de visie van 
Erfpunt, namelijk het Wase heden verbinden met het Wase ver-
leden.
Naar aanleiding van deze uitbreiding werd door Erfpunt ook de 
omgevingsanalyse van het werkingsgebied van de organisatie 
geactualiseerd. Deze omgevingsanalyse vormt de leidraad voor 
het huidige beleidsplan 2021-2026 en biedt een overzicht van de 
historiek van de regio, de typische kenmerken van het Wase erf-
goed, de huidige en toekomstige dynamiek van het Waasland en 
de mogelijke rol van erfgoed in dit toekomstverhaal en de aanwe-
zige erfgoedgemeenschappen die de motor zijn achter vele inspi-
rerende projecten waarbij het erfgoed - onroerend en roerend - 
centraal staat.

En toen werd de knoop doorgehakt rond regiovorming…
Een belangrijk programmapunt van deze Vlaamse Regerering 
betreft de regiovorming. Om tot een grotere coherentie te komen 
in de intermediaire structuren en de regionale samenwerking te 
stimuleren stelde de Vlaamse Regering zich als doel referentiere-
gio’s af te bakenen waarbinnen alle vormen van intergemeente-
lijke en bovenlokale samenwerking moeten plaatsvinden.

Op 12 maart 2021 werd de kadernota met betrekking tot regiovor-
ming door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Met de definitieve 
afbakening van het  Waasland verliest onze regio op termijn de 
gemeente Zwijndrecht. Wat op papier de schijn heeft van een 
minimale aanpassing (van 10 naar 9 gemeenten), heeft dit in wer-
kelijkheid voor de gemeente Zwijndrecht, Erfpunt en het Vlaams 
onroerenderfgoedbeleid grote gevolgen. Centraal binnen het 
nieuwe lokaal onroerenderfgoedbeleid dat begin 2023 in werking 
treedt, staat het grotere takenpakket die lokale besturen rond 
onroerenderfgoedbeleid en -beheer dienen op te nemen, waar-
onder het inventariseren van onroerend erfgoed, het evalueren 
van lokaal beschermd bestand en het participeren binnen nieuwe 
beschermingen, het plannen van verdere herbestemming van 
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parochiekerken… Om dergelijke taken te kunnen op te nemen 
wordt een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) 
naar voren geschoven als een onmisbaar steunpunt voor kleine 
en middelgrote gemeenten. Door het schrappen van de gemeente 
Zwijndrecht uit de Wase regio en het feit dat er geen andere IOED 
in de onmiddellijke omgeving aanwezig is, dreigt deze gemeente 
alleen te komen staan. 

De raad van bestuur nam het initiatief om via een schrijven deze 
problematische situatie aan te kaarten bij beide betrokken minis-
ters – de heren Bart Somers (voor Binnenlands Bestuur) en Mat-
thias Diependaele (voor Onroerend erfgoed). Een respons bleef 
niet lang uit. Een aanpassing van de regio’s werd uitgesloten maar 
beide ministers verwezen wel naar de uitzonderingen op regiovor-
ming voor algemene of specifieke vormen van bovenlokale samen-
werking. Een samenwerkingsverband kan een aanvraag indienen 
tot definitieve afwijking via de ‘pas toe of leg uit’-principe. Volgens 
dit principe kan een samenwerkingsverband grondig motiveren 
waarom de afwijking wenselijk is en ingediend moet worden bij 
de bevoegde Vlaamse minister. De minister in kwestie zal dan 
het voorstel op een ministerraad agenderen, waarna de Vlaamse 
Regering beslist. Dit betekent dat in deze legislatuur geen verdere 
acties moeten worden ondernomen. Pas bij de nieuwe verlenging 
van de projectvereniging en de opmaak van een nieuwe resul-
taatsverbintenis met Vlaanderen rond onroerenderfgoedbeleid 
en beheer (IOED) in 2026 komt de aanvraag tot uitzondering op 
regiovorming aan de orde. Hiervoor zal Erfpunt in 2025 met de 
gemeente Zwijndrecht in overleg gaan. Afhankelijk van hun keuze 
zal Erfpunt overgaan tot de opmaak van een dossier. 

Raad van 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 2021 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 (tot 06.09.2021);
• de heer Julien Mertens, raadslid-afgevaardigde (van 06.09.2021).
Namens de stad Lokeren:
• mevrouw Marina Van Hoorick, schepen-bestuurder;
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• de heer Alain Debbaut, raadslid-afgevaardigde.
Namens de gemeente Moerbeke:
• mevrouw Inge Mertens, raadslid-bestuurder;
• de heer Marc Cossaer, raadslid-afgevaardigde.
Namens de gemeente Sint-Gillis-Waas:
• mevrouw Chantal Vergauwen, schepen-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;
• de heer Koen De Cock, raadslid-afgevaardigde.
Namens de gemeente Temse:
• de heer Bart Van Geyt, raadslid-bestuurder;
• de heer Bert Bauwelinck, raadslid-afgevaardigde.
Namens de gemeente Waasmunster:
• de heer Werner De Nijs, schepen-bestuurder;
• de heer Bart Waterschoot, raadslid-afgevaardigde.
Namens de gemeente Zwijndrecht:
• mevrouw Ann Van Damme, schepen-bestuurder (vanaf 

28.01.2021);
• de heer Leander Luyten, raadslid-afgevaardigde (vanaf 

28.01.2021).
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.  

Overlijden erevoorzitter Roger Van Roeyen
Erevoorzitter Roger Van Roeyen overleed in oktober 2021, een 
maand voor zijn honderdste verjaardag  Als oud-gemeentesecre-
taris van de gemeente Beveren speelde hij een centrale rol bij de 
oprichting van onze organisatie. Samen met Sint-Niklase collega 
Piet Elshout overtuigde hij in 1987 vier Wase gemeenten (Beve-
ren, Sint-Niklaas, Stekene en Waasmunster) om de Archeologi-
sche Dienst Waasland (nu Erfpunt) op te richten, een begin van 
een Waas on(t)roerend erfgoedverhaal. De oudere medewerkers 
en bestuursleden onder ons herinneren zich hem als een fervente 
erfgoedliefhebber en kordaat bestuurder. 

Bestuursvergaderingen
De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. De 
notulen en alle documenten waar in de notulen naar wordt ver-
wezen, worden ter inzage gelegd van de gemeenteraadsleden op 
het secretariaat van de aangesloten gemeenten, en dat conform 
de decretale bepalingen.

Het traditionele fysieke vergaderen was in de eerste helft van  
2021 door covid-richtlijnen niet toegestaan. Via Microsoft Teams 
kon er toch continuïteit worden gegeven aan het bestuursoverleg. 
Pas in de tweede helft van het jaar kon voor korte periode onder 
strikte voorwaarden fysiek worden samengekomen. Door het 
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sterk stijgend aantal besmettingen  in het najaar werd de laatste 
vergadering opnieuw noodgedwongen via Teams georganiseerd.   

In totaal vergaderde de raad van bestuur in 2021 acht keer fysiek 
of online:
09.02.2021:  teamsvergadering
02.03.2021: teamsvergadering
04.05.2021: teamsvergadering
01.06.2021: teamsvergadering
07.09.2021: Administratief Centrum te Beveren
05.10.2021: Erfpunt
09.11.2021: Erfpunt
07.12.2021:  teamsvergadering         

In 2021 boog de raad van bestuur zich over volgende Vlaamse 
beleidsthema’s: 
• de visienota rond het lokaal onroerenderfgoedbeleid van 

Vlaams minister Mathias Diependaele;
• de beslissing over de regiovorming in Vlaanderen door Vlaams 

minister Bart Somers.

Tevens werd door de raad van bestuur groen licht gegeven voor 
volgende nieuwe thematische projecten:
• de opmaak van een Wase archeologische beleidsadvieskaart 

(2021-2023).
• het waarderingstraject van vastgesteld bouwkundig erfgoed in 

het Waasland (2022-2024);
• de vernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst met 

Agentschap Onroerend Erfgoed (onroerenderfgoeddepot).

Inzake personeelsformatie en -beleid keurde de raad van bestuur 
de volgende acties en beleidsinstrumenten goed:
• het warmte- en vaccinatieplan voor het personeel;
• het actieplan preventie en welzijn voor 2022;
• het aanpassen en het invullen van enkele lacunes in het orga-

nogram;
• de selectieprocedure en aanstellen van een projectmedewerker 

archeologie (twee jaar) en een coördinator Erfpunt Academie 
en erfgoedprojecten (onbepaalde duur);

• het aanstellen van een plaatsvervangend collectiebeheerder 
(tot midden 2023);

• het aanpassen van het arbeidsreglement: wijzigen kader tele-
werk en geboorteverlof, correctie bedrag ecocheques (sociaal 
voordeel), uitbreiding rouwverlof en verhoging eindejaarspre-
mie ;

• het inschrijven op traject VVSG voor een nieuw aanvullend 
pensioenfonds voor contractueel personeel.

Tevens volgde de raad van bestuur het wegwerken van de achter-
stand met betrekking tot archeologische rapportages, het traject 
rond funerair erfgoed (2021-2023) en de voortgang van het chan-
gementtraject Horizon 2022 nauw op.
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Organogram Erfpunt

Binnen Erfpunt zijn er vijf teams actief op verschillende domei-
nen binnen onroerenderfgoedzorg.

Het team Beheer neemt binnen Erfpunt de taken op van de inter-
gemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED). Dit team biedt de 
gemeentelijke partners en het regionaal werkveld ondersteuning 
bij het uitwerken en uitvoeren van een hedendaags beleid rond 
onroerend erfgoed en ruimtelijke ordening. In 2021 werd het team 
versterkt met een extra consulent bouwkundig erfgoed, Marie De 
Meulemeester.

Binnen het team Collectiebeheer of het Onroerenderfgoedde-
pot Waasland staan een collectiebeheerder en -registrator in 
voor het registreren van oude archeologische collecties en het 
optimaal bewaren van opgegraven archeologische ensembles 
(vondstenmateriaal en archief) uit het Waasland. Ook wordt er 
actief ingezet op publiekswerking via eigen tentoonstellingen, 
erfgoededucatie voor scholen en het partnerschap in SteM (ste-
delijk museum Sint-Niklaas). Hiervoor werd lange tijd beroep 
gedaan op freelance gids Eline Verhelst. Eind augustus diende 
Erfpunt helaas  afscheid te nemen van haar. Zij verloor de strijd 
tegen kanker. Erfpunt zal haar blijven herinneren als een enthou-
siaste en creatieve medewerkster die al in haar jeugd haar hart 
had verloren aan erfgoed. Met haar enthousiasme en vertelkunst 
hingen vele leerlingen aan haar lippen tijdens een bezoek aan ons 
ateliers of tijdelijke tentoonstellingen. Haar creatief en artistiek 
talent zorgde ervoor dat onze activiteiten tijdens Krokuskriebels 
een niet te missen familieactiviteit werd. Maar naast haar talenten 
als gids was ze ook een fijne collega met een warm hart en veel 
levenswijsheid. Erfpunt verwelkomde tevens archeologe-conser-
vatrice Els Tielemans als interim-collectiebeheerder. Zij vervangt 
collega-collectiebeheerder Johan Van Cauter die na langdurige 
afwezigheid wegens ziekte in de tweede helft van 2021 terug deel-
tijds begon te werken. 

Het team Onderzoek, bestaande twee archeologen en twee veld-
technici, verzorgt voor zowel overheid als private ruimtelijke ont-
wikkelaars het archeologisch traject bij ontwikkelingsprojecten, 
van het opmaken van een archeologienota tot het uitvoeren van 
prospecties met of zonder ingreep in de bodem en vlakdekkende 
opgravingen. Door de toenemende vraag voor archeologietra-
jecten stemde de raad van bestuur in met het tijdelijk invullen 
(twee jaar) van de functie van projectmedewerker archeologie. In 
augustus voegde archeologe Rani Evaert zich bij het team.

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 
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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. Midden 2021 verliet collega Hannah 
Van Hoecke als relatiebeheerder Erfpunt. Gedurende acht maan-
den zette ze zich hard aan het uitrollen van een relatiebeheer 
voor het team Onderzoek  en het conservatieatelier. Voor de hele 
organisatie werkte ze een CRM-systeem en een uitgebreide data-
bank aan contactgegevens uit. 

In 2021 werd ook de opstart van een nieuwe deelwerking voor-
bereid: de Erfpunt Academie. Met het vertrek van de relatiebe-
heerder werd de mogelijkheid gecreëerd om voor deze nieuwe 
deelwerking een coördinator aan te werven. In december 2021 
werd Anniek Elegheert aangesteld als coördinator Erfpunt Acade-
mie. Naast het coördineren van de activiteiten van de academie 
zal zijn ook de coördinatie van de belangrijke erfgoedevents op 
zich nemen, zoals Archeologiedagen, Open Monumentendag, het 
Waas erfgoedcafé en de Wase Erfgoeddprijs.

Eind augustus 2021 namen we 
afscheid van Eline Verhelst
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Nieuwe collega Anniek 
Elegheert zet sinds eind 

2021 haar stevige schouders 
onder de Erfpunt Academie 
en de erfgoedprojecten. Tijd 

voor een gesprek!

Je hebt al een brede ervaring 
achter de rug in het Wase erfgoed, 
onder meer met cultureel erfgoed 
bij de Erfgoedcel, maar ook bij 
Monumentenwacht. Wat trok je 
specifiek aan bij Erfpunt?

Ik werk heel graag in de erfgoedsector, 
want ik vind het zinvol om de mensen 
bewust te maken van hun eigen geschie-
denis en erfgoed. De geschiedenis laat 
je toe om gelijkenissen met het heden te 
zien, of gelijkenissen tussen culturen, je 
kan je eigen leefomgeving beter begrij-
pen aan de hand van   je geschiedenis. 
Ik ken ook de Wase erfgoedorganisaties 
goed en voel me hier als een vis in het 
water.   Daarbij komt dat ik als inwoner 
van de regio (Lokeren) het extra fijn vind 
de Wase burgers te sensibiliseren rond 
onze erfgoedthema’s. 

Je start en coördineert een 
geheel nieuwe werking, een 
satellietwerking, namelijk de 
Erfpunt Academie. Wat is volgens 
jou de grootste meerwaarde van de 
Academie voor de erfgoedsector in 
het Waasland?

Ik ben ervan overtuigd dat de Wase bur-
ger de thema’s waarbinnen wij actief 
zijn – landschappelijk, bouwkundig en 
archeologisch erfgoed in de regio – zeer 
interessant vindt. Ik vind het zelf bij-
voorbeeld ook altijd supertof als ergens 
een mooie archeologische vindplaats 
opduikt, of als ik weer meer inzicht krijg 
in ons Wase  landschappelijk erfgoed. 
Deze thema’s zijn intrigerend en inzicht 
erin maken dat je je eigen omgeving 
beter leert kennen. Hierin kan de Acade-
mie een meerwaarde vormen: geschied-
kundige geheimen ontsluieren voor leer-

krachten, leerlingen, burgers en al wie 
interesse heeft in deze onderwerpen. 
Met de Academie zal ik een zo breed 
mogelijk publiek proberen te bereiken. 
We richten ons soms ook tot heel spe-
cifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld 
particuliere eigenaars van een vastge-
steld (al dan niet beschermd) pand. We 
willen de mensen zo goed mogelijk infor-
meren over wat dit voor hen  betekent.

Tenslotte vergeten we ook onze eigen 
sector niet. Zo willen we het belang-
rijke werk van de conservator zo gekend 
mogelijk maken en al wie met opgravin-
gen bezig is sensibiliseren over hoe je 
best omgaat met vondsentenmateriaal 
om dit zo goed mogelijk te bewaren. 
Heel wat onderwerpen om rond te wer-
ken dus, voor meerdere doelgroepen.

Erfpunt werkt al langer met en voor 
scholen die rondleidingen krijgen 
in ons depot en uitleg over onze 
archeologische werking. Via de 
Academie krijgt dat luik een nieuw 
elan. Klopt?

Dat is juist. Samen met de depotme-
dewerker/conservator bereiden we ook 
een nieuwe aanpak van onze depot-
rondleidingen voor. We willen verschil-
lende leeftijdsgroepen immers elk op 
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hun niveau kunnen ontvangen in ons 
onroerend erfgoeddepot. Dit organise-
ren we binnenkort opnieuw zelf, maar 
ook in samenwerking met de provincie 
Oost-Vlaanderen zijn enkele mooie initi-
atieven op til. Hiervoor werk ik momen-
teel ook samen met enkele leerkrachten, 
die hun input geven om onze nieuwe 
projecten te helpen slagen. 

Een ander luik is gericht naar 
universiteiten en hogescholen. Wat 
zijn we daar precies van plan?

Studenten kunnen bij ons stage vol-
gen, of hun thesis maken over bepaalde 
onderwerpen die wij hen aanreiken. Voor 
sommige onderzoeken werken we ook 
samen. 

Het tweede deel van je functie 
omvat de erfgoedprojecten waar 
we meer op willen inzetten. Dat zijn 
er best wel wat. Kun je daar iets 
over vertellen?

Op jaarbasis werken we onder andere 
mee aan een aantal evenementen zoals 
Erfgoeddag, Archeologiedagen, Open 
Monumentendag, Dag van de Weten-
schap, enz. Samen met de collega’s pro-
beer ik onze deelname hieraan  te coör-
dineren. 
Samen met de Erfgoedcel organiseren 
we ook de jaarlijkse Wase Erfgoedprijs, 
waarmee een project inzake Waas erf-
goed wordt beloond omwille van z’n 
maatschappelijk relevante karakter. Dat 
zorgt voor een vrij drukke evenementen-
kalender. Maar die erfgoedevents zijn 
heel nuttig. Zo kan het publiek immers 
op een laagdrempelige manier in aanra-
king komen met onze thema’s. 

Welke rol speelt erfgoed in jouw 
leven?

Ik ben zelf een maniakale museumbe-
zoeker, geen citytrip kan plaats vinden 
zonder dat we ettelijke musea of als de 
kans er is archeologische sites   bezoe-
ken.

Ik koop mezelf met de feestdagen dan 
ook altijd een nieuwe Museumpas  om 
in eigen land zoveel mogelijk musea en 
tentoonstellingen te kunnen bezoeken.   
Daarnaast heb ik ook ettelijke   boeken 
liggen over verdwenen beschavingen en 
archeologie, die allemaal wachten om 
gelezen te worden.
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Netwerken en samenwerken

Het Vlaams Netwerk onroerend erfgoed 
(NOE)
Het Vlaams Netwerk Onroerend Erfgoed of kortweg het NOE groe-
peert de erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten 
en onroerenderfgoedgemeenten in   Vlaanderen.  Kernwoorden 
binnen de missie en visie van het netwerk zijn ondersteunen van 
zijn leden door kennisdeling, netwerk opbouwen met partners uit 
andere beleidsdomeinen (ruimtelijke ordening, huisvesting, onder-
wijs, cultureel erfgoed…), het verdedigen van de belangen van zijn 
aangesloten leden (inclusief de participerende gemeenten binnen 
een IOED) en het streven naar een groter politiek en maatschappe-
lijk draagvlak voor onroerend erfgoed. 

Met het voornemen van minister Diependaele om het lokaal onroe-
renderfgoedbeleid grondig te hertekenen ligt sinds 2019 de focus 
van het NOE in eerste instantie op zijn rol als belangenbeharti-
ger. Op 26.02.2021 keurde de Vlaamse regering de visienota lokaal 
onroerend erfgoedbeleid (bijlage 1) principieel goed, met daarin de 
hoofdlijnen voor een nieuw lokaal onroerenderfgoedbeleid, dat 
door kabinetsmedewerker Simon Van De Casteele op het NOE-net-
werkmoment van 29.03.2021 uitvoerig werd toegelicht. 

Na de goedkeuring van de Vlaamse regering werd de visienota aan 
verschillende instellingen/netwerken ter advies wordt voorgelegd. 
De kerngroep binnen het NOE nam de taak op zich om dit advies 
voor het netwerk voor te bereiden. Bij het aftoetsen van de visie-
nota werden de criteria gehanteerd die nodig zijn voor een sterk 
(inter)gemeentelijk onroerenderfgoedbeleid - met name een werk-
bare schaalgrootte, taakstelling en gedeelde Vlaamse en gemeen-
telijke financiële verantwoordelijkheid - om zo een volwaardig 
partnerschap tussen Vlaamse overheid en lokale besturen te rea-
liseren. Voorstellen binnen de visienota die een grote stap voor-
waarts betekenen in het realiseren van een sterk lokaal onroeren-
derfgoedbeleid werden duidelijk aangegeven, maar ook onbenutte 
kansen kregen aandacht in het advies. Tevens werd een oplijsting 
gemaakt van de tal van onbekenden binnen de visienota  (nieuwe 
procedures, financiering IOED’s en OEG’s, werklast nieuwe taken…) 
en werden voorstellen hieromtrent uitgewerkt. Tot slot werd het 
voorstel gelanceerd om verder met het NOE in gesprek te gaan om 
een sterk lokaal onroerenderfgoedbeleid en volwaardig partner-
schap tussen lokale besturen  verder voor te bereiden. Het finale 
advies werd vervolgens ter goedkeuring aan het ganse netwerk 
voorgelegd en na groen licht te hebben ontvangen aan het kabi-
net en de Vlaamse commissie voor wonen en onroerend erfgoed 
bezorgd (bijlage 2).

Het voorstel om samen een sterk lokaal onroerenderfgoedbeleid 
voor te bereiden resulteerde in een participatietraject met het 
agentschap Onroerend Erfgoed voor de implementatie van de 
visienota. Het betrof een intensief traject met verschillende the-
matische werkgroepen, diverse terugkoppelmomenten (via mail of 
netwerkmoment) en twee bevragingen. Als voorzitter coördineerde 
Erfpunt met de kerngroep van het netwerk dit intensief traject.  
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In de periode mei-juli 2021 organiseerde het agentschap Onroe-
rend Erfgoed een eerste maal een reeks van zes thematische 
werkgroepen voor alle lokale besturen, OEG’s en IOED’s:
1. voorbereiden, evalueren en monitoren Vlaams onroerenderf-

goedbeleid; 
2. archeologische toevalsvondsten; 
3. wetenschappelijke inventarissen, vaststellen en rechtsgevol-

gen; 
4. beschermen; 
5. handhaving; 
6. financiering IOED’s en OEG’s. 

Deelnemers aan deze werkgroepen werden gevonden via een 
oproep, die ook via VVSG werd verspreid. Erfpunt participeerde 
zowel in de werkgroep ‘voorbereiden, evalueren en monitoren 
Vlaams onroerenderfgoedbeleid’ als in ‘financiering van IOED’s 
en OEG’s’.

Tijdens dit participatieve traject werden de principes en keuzes 
inzake bovenvermelde thema’s besproken en concreet gemaakt 
om in 2022 te kunnen starten met de implementatie van de visie-
nota in aanpassing of ontwikkeling van regelgeving of ICT-toepas-
singen (voorzien in 2023). Ondanks de bijzondere en moeilijke 
omstandigheden (covid-19, tijdsdruk…) kon op een constructieve 
en positieve manier worden gewerkt. Het eindrapport dat alle 
resultaten uit het participatieve traject werd op 23 juli aan het 
kabinet van de minister bezorgd. 

Tijdens de verdere voorbereiding van de aanpassing van het 
Onroerenderfgoeddecreet en -besluit, in het najaar van 2021 werd 
nog drie werkgroepen georganiseerd voor:
a. lokale toelatingsplichten voor OEG’s
b. de toekomstige erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden 

voor OEG’s en IOED’s
c. het Erfgoedportaal 

Erfpunt nam deel aan de werkgroepen ‘toekomstige erkennings- 
en subsidiëringsvoorwaarden voor OEG’s en IOED’s’ en ‘het erf-
goedportaal’. Het eindrapport van deze werkgroepen werd begin 
maart 2022 gefinaliseerd en aan het kabinet bezorgd.

Alhoewel de vernieuwing van het lokaal onroerenderfgoedbeleid 
met een groot deel van de aandacht opeiste werden op Vlaams 
niveau ook beleidsnota’s rond andere thema’s uitgewerkt, met 
name regiovorming en toekomst Vlaamse parochiekerken. Voor 
het thema Vlaamse parochiekerken werkten Parcum, Herita en 
Monumentenwacht een conceptnota uit dat door de leden van het 
NOE werd onderschreven. 

Het Vlaams onroerenderfgoeddepot- 
netwerk
Begin 2021 volgde Maarten Berkers van het onroerenderfgoedde-
pot de Zwarte Doos van de stad Gent provinciaal archeoloog Luc 
Bauters op als voorzitter van het netwerk. Hij zette in 2021 in op 
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het versterken van het netwerk. Er werd een kerngroep gevormd 
binnen het netwerk die de algemene vergaderingen van het 
netwerk zullen voorbereiden. Ook vond een overleg plaats met 
minister DIependaele en zijn kabinet waar niet alleen het netwerk 
maar ook de bijzonderheden binnen de depotwerking en -verant-
woordelijkheden uitgebreid werden toegelicht. 

Binnen het netwerk waren dit jaar ook verschillende werkgroe-
pen actief met betrekking tot een uniform registratiesjabloon, 
de digitale ontsluiting van de depotcollectie (depotregister) en 
de opmaak van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met 
het agentschap OE. Erfpunt was vooral betrokken in deze laatste 
werkgroep en werd lid van de kerngroep. 

Samenwerking met Parcum – 
pilootproject Depotkerken
Het religieus erfgoedlandschap kent momenteel een hele dyna-
miek. Uit de kerkenbeleidsplannen, de langetermijnvisies op het 
gebruik van de kerken per gemeente, valt op te maken dat circa 
1/3 van de bijna 1800 parochiekerken in Vlaanderen een neven-
bestemming in ruimte of herbestemming krijgt in de nabije toe-
komst (publiek religieus erfgoed). Ook van de nu 770 kloosters en 
abdijen zal op korte termijn een groot deel herbestemd worden. 
Wat dan met het roerend religieuse erfgoed uit deze Vlaamse 
kerken, kloosters en abdijen? Parcum, de erfgoedcellen en andere 
partners sensibiliseren en ondersteunen momenteel lokale kerk- 
en gemeentebesturen en religieuze gemeenschappen om collec-
ties van te herbestemmen kerken en kloosters te inventariseren, 
waarderen en selecteren. Wat in situ kan blijven, blijft in situ. Litur-
gische voorwerpen kunnen naar de moederkerk of andere kerken 
gaan. Sommige objecten krijgen een nieuwe thuis in . Maar waar 
zal het leeuwendeel van het religieus erfgoed in Vlaanderen in de 
toekomst bewaard worden?

Het pilootproject Depotkerken wil de mogelijkheden en voorwaar-
den voor het inrichten van (religieus) erfgoeddepots in Vlaamse 
parochiekerken systematisch nagaan. Dit onderzoeksproject 
werd door Parcum opgezet vanuit de ambitie om de mogelijkhe-
den en voorwaarden voor het inrichten van (religieus) erfgoed-
depots in Vlaamse parochiekerken op een rijtje te zetten. Erfpunt 
bouwde doorheen de jaren expertise op om zijn archeologische 
collecties op een kundige manier te bewaren in een herbestemde 
en niet-geklimatiseerd gebouw (i.c. fabrieksgebouw). Met deze 
expertise sloten we met andere partners aan bij de stuurgroep die 
actief aan dit project meewerkte. Daarnaast was dit project voor 
onze organisatie ook een leerschool. Erfpunt kon van op de eerste 
rij het traject van vier pilootdepotkerken volgen en inzicht opdoen 
voor een mogelijk Waas traject op termijn. Het onderzoeksproject 
resulteerde in een handelingskader. Als eerste onderdeel van 
het handelingskader, werpt het stroomschema licht op de ver-
schillende vormen die een erfgoeddepot in een kerkgebouw kan 
aannemen. Het stappenplan en de basisaanbevelingen rond kli-
maatbeheer en depotinrichting bieden de gebruiker een houvast 
bij het uitstippelen van een concreet depotprofiel op maat van de 
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voorliggende situatie. Het handelingskader voorziet daarnaast 
ook enkele praktische overzichten. Een overzicht van de moge-
lijke subsidiekanalen zorgt voor helderheid wat de verschillende 
uitgavenposten betreft en maakt waar nodig onderscheid tussen 
de opties voor beschermde of niet-beschermde kerkgebouwen.

Samenwerking met Toerisme Waasland
Sinds enkele jaren heeft Erfpunt met Toerisme Waasland een 
structureel overleg (tweemaal per jaar) waarbij beide organisaties 
elkaar op de hoogte houden van hun werking en kijken waar er 
opportuniteiten zijn om samen te werken. In het voorjaar van 2021 
nam Erfpunt ook actief deel aan de strategische consultaties door 
Idea Consult voor de opmaak van een strategisch plan voor het 
Wase toerisme. Verhaallijnen voor routestructuren en als ontslui-
ting van erfgoed bleken snel een match te zijn tussen onroerend 
erfgoed en toerisme. Een kans die de komende jaren niet onbenut 
mag worden gelaten. Uit de resultaten van een bevraging van de 
gemeentelijke diensten over noden aan vorming en studiedagen 
kwam een gedeeld uitgangspunt voor voren: Wase erfgoedsites en 
toerisme. Beide organisaties hebben het voornemen om in 2023 
hierover een inspiratiedag te organiseren.

Samenwerking met Erfgoedcel Waasland

Wase Erfgoedprijs
Net als in de vorige jaren stonden Erfpunt en de Erfgoedcel 
Waasland samen in voor de organisatie van de bekroning voor 
een Waas erfgoedproject die ze in 2019 samen in het leven rie-
pen, namelijk de Wase Erfgoedprijs. Nadat in 2020 de focus lag op 
onroerend erfgoed, was het nu de beurt aan cultureel erfgoed, wat 
betekende dat de Erfgoedcel het voortouw nam in de organisatie. 
En nadat we in 2020 noodgedwongen helemaal op digitaal moes-
ten overschakelen, als gevolg van het welbekende virus, leek het 
erop dat we in 2021 toch weer naar een ‘gewone’ uitreikingen zou-
den kunnen gaan. Niets bleek echter minder waar; op de valreep 
stak corona alsnog een stok tussen de wielen. De uitreiking vond 
bijgevolg plaats in erg beperkte kring (enkel de laureaten waren 
fysiek aanwezig) in de Paterskerk in Sint-Niklaas.

Er waren elf genomineerde projecten en een breed scala van 
onderwerpen: van historische kaartenatlassen en volksdans, 
tot kunst in de buurt en taal en dialect. een vakjury beoordeelde 
wederom alle projectdossiers op basis van hun verdienste, hun 
voorbeeldfunctie, hun vernieuwend karakter en hun maatschap-
pelijke relevantie. Het publieksproject ‘Talen kleuren de wereld’ 
van de Bib Sint-Niklaas werd de uiteindelijke winnaar van de 
Wase Erfgoedprijs 2021. De erfgoedsite Klingspoor (De Klinge, 
Sint-Gillis-Waas) en de tentoonstelling ‘Meesterschap van ooit, 
meesterlijk kunnen van nu’ (Haasdonk, Beveren) waren de andere 
twee laureaten. ‘Red De Oldtimer’ ging aan de haal met de meeste 
stemmen van het publiek en won dus de Publieksprijs 2021. Tot 
slot ontving Sint-Niklazenaar Anthony Demey De Prijs van Alge-
mene Verdienste voor zijn jarenlange inzet voor de monumenten-
zorg en het varend erfgoed in het Waasland.
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Waas Erfgoedcafé

Op donderdag 30 september organiseerden Erfpunt en de Erfgoed-
cel Waasland de tweede editie van het Erfgoedcafé. Het werd een 
gezellige en boeiende avond, ditmaal bij The Musketeers in Sint-
Gillis-Waas, in 2020 nog genomineerd voor de Wase Erfgoedprijs. 
Na een hartelijke verwelkoming door Lieven De Handschutter, 
voorzitter van Erfgoedcel Waasland, gaven beide organisaties een 
overzicht van wat er allemaal nieuw en actueel was in hun respectie-
velijke werken, alsook een aantal concrete actieplannen voor 2022.  
Daarna volgden een reeks tafelgesprekken, rond drie thema’s.

• Erfgoed voor één dag
 ¤ het aantal eendagsevenementen rond erfgoed is het voorbije 
decennium gestaag gegroeid, met Open Monumentendag en 
Erfgoeddag als vaste waarden. Maar er is ook de Open Kerken-
dag, Archeologiedagen, Dag van de Trage Weg, enz. Hoe zien 
we de toekomst van die eendags-evenementen?

• Erfgoed is leren
 ¤ Over erfgoed valt dag in dag uit iets nieuws te leren, zowel 
voor professionelen als voor vrijwilligers. Erfpunt start met 
de Erfpuntacademie, Erfgoedcel Waasland heeft een traditie 
gemaakt van het aanbieden van vormingen. Hoe blijven we de 
komende jaren leren over erfgoed?

• Erfgoed en religie
 ¤ Het voorbije decennium eist de omgang met het kerkelijke 
erfgoed een belangrijke plaats op in de erfgoedsector. Het 
bewaren van dit erfgoed wordt steeds meer een verantwoor-
delijkheid van velen en stelt ons voor navenante uitdagingen. 
Hoe gaan we de komende decennia daarmee om?

Uit deze gesprekken vloeiden drie concrete acties voort. Beide 
organisaties nemen initiatieven rond vorming en opleiding dat 
de erfgoedspelers helpt om te groeien in de verdere professio-
nalisering van hun erfgoedwerking. Elke organisatie focust zich 
hierbij op zijn vakdomeinen en expertise. In 2022 grijpen we ook 
de opportuniteit die de nieuwe visienota rond de herbestemming 
van parochiekerken biedt om samen te werken rond het kerke-
lijk erfgoed. We plannen een studiedag rond de visienota en de 
situatie in het Waasland en trachten een overkoepelend en multi-
disciplinair overleg op te starten rond de materie. Wat de eendag-
sevenementen zoals Erfgoeddag, Open Monumentendag bleek 
duidelijk dat we verder moeten inzetten op regionale promotie en 
communicatie, dat – zeker voor Erfpunt – daar onze belangrijkste 
rol te spelen is.

De avond werd afgerond met een oprecht en optimistisch slot-
woord door Johan Smet, voorzitter van Erfpunt. Vervolgens kon 
er uitgebreid worden nagepraat bij een van de vele bieren van 
Brouwerij The Musketeers.
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Samenwerking Cultuurtuin Waas
In 2020 stapte Erfpunt mee als partner in de Cultuurtuin Waas, 
het samenwerkingsverband bovenlokale cultuurwerking in het 
Waasland. De Cultuurtuin heeft als missie om culturele acto-
ren en praktijken in het Waasland te stimuleren, verbinden en 
versterken over de grenzen van gemeenten en sectoren heen. 
Erfpunt-directeur Inge Baetens maakt deel uit van het plannings-
team van Cultuurtuin Waas een inhoudelijke denktank die de wer-
king van dichtbij opvolgt en stuurt. De leden dragen de visie van 
een bovenlokale cultuurwerking mee uit binnen het brede Wase 
culturele veld. Communicatiemedewerker Stefan Vanthuyne zat 
mee in de werkgroep die het communicatiebeleid, de identiteit en 
huisstijl van de Cultuurtuin ontwikkelde.

Samen met Cultuurtuin Waas, maar ook met de Erfgoedcel 
Waasland en Avansa Waas-en-Dender werkten we mee aan de 
organisatie van een Inspiratiedag voor Wase vrijwilligers. Op deze 
dag kunnen vrijwilligers uit het Wase culturele en erfgoedveld 
elkaar ontmoeten en van gedachten en ideeën uitwisselen. Ze 
kunnen zich ook laten inspireren door tal van heldere en leerrijke 
infosessies over vrijwilligerswerk, verenigingen en samenwerken. 
De inspiratiedag zou normaal plaatsvinden op zaterdag 4 decem-
ber, maar stak corona op de valreep nog een stokje voor. Het event 
werd verplaatst naar zaterdag 7 mei 2022, in de hoop op warmere 
en betere tijden.

Interne werking

Personeelsbeleid 
Medewerkers zijn de bouwstenen van onze  organisatie. Zij zijn 
het gezicht van Erfpunt en spelen een belangrijke rol in het succes 
van onze organisatie, waarvan de motor draait op service, kennis, 
creatie en innovatie. Door een kwalitatief personeelsbeleid na 
te streven versterkt Erfpunt ook zijn positie als Waas steunpunt 
voor onroerend erfgoed.

In 2021 werd in de eerste plaats de teams versterkt door het aan-
werven van extra personeel. De teams Beheer en Onderzoek kre-
gen elk een extra voltijds medewerker, met name een consulent 
bouwkundig erfgoed en een projectmedewerker archeologie. Dit 
geeft beide teams de nodige slagkracht om de Wase lokale bestu-
ren, ondernemers en burgers nog beter van dienst te zijn. 

Onze organisatie besteedt ook aandacht aan aanstormend talent. 
Alle teams binnen Erfpunt maakten tijd en ruimte voor  zeven sta-
geplaatsen en acht vakantiejobs waar studenten relevante werk-
ervaring kunnen opdoen voor hun verdere carrière binnen het 
onroerenderfgoedwerkveld. Er werden mooie bijdragen geleverd 
aan 150 jaar buurtspoorwegen, conservatieopdrachten, het inven-
tariseren van Waas funerair erfgoed, de Wase archeologische 
beleidsadvieskaart en archeologische trajecten/rapportages.
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Heemkundige Kring ’t Sireentje uit Waasmunster 
kreeg afgelopen jaar een volledig nieuw bestuur. 
Dat vertaalde zich onder meer in een uitgesproken 
vraag tot meer samenwerking met erfgoed-, maar 
ook andere culturele actoren in Waasmunster en 
in het Waasland. Het is ook een van de heemkring- 
en die actief meewerkt aan de waardering van het 
funerair erfgoed in de gemeente. Wij gingen even 
aankloppen.

Heemkundige Kring ’t Sireentje heeft een nieuw bestuur. Wat 
betekent dat precies voor jullie werking? 
De werking is behoorlijk verbeterd. Er is in de eerste plaats een gro-
tere samenwerking met andere organisaties in Waasmunster, zoals 
de deelraad Toerisme, de lokale Ouderenraad en de Kerkfabriek. 
De vergaderingen worden regelmatiger gehouden en de adminis-
tratie is in orde gebracht. Er werd ook een beleidsplan uitgewerkt.

Er zijn plannen voor een erfgoedhuis, als ik het goed gehoord 
heb. Kan je daar iets over vertellen?
Omwille van de brandveiligheid moeten we Kasteel Blauwendael 
verlaten. Het bestuur heeft echter gezorgd voor een prachtige 
nieuwe locatie, namelijk het vroegere Sociaal Huis in Waasmunster. 
Dit gebouw is uitstekend geschikt om de twee afdelingen van onze 
Heemkundige Kring te huisvesten. De bovenverdieping van de 
linkse vleugel van het gebouw zal het WADOC (Waasmunsters 
Documentatiecentrum) herbergen, terwijl de benedenverdieping 
en de rechtse vleugel het nieuwe museum (WAESEUM) zal bevat-
ten. Er zal gewerkt worden met thematentoonstellingen die jaar-
lijks zullen vervangen worden. Het museum zal ook plaats bieden 
voor lezingen en tentoonstellingen van derden (private personen of 
organisaties).

Jullie werken ook hard aan de waardering van het funerair erf-
goed in Waasmunster. Hoe verloopt dat?
De begraafplaats op de Ruiter is zo goed als afgewerkt. De begraaf-
plaatsen van Centrum en Sombeke zullen in de volgende weken 
verder afgewerkt worden.

Ook het digitaliseren van kaarten vraagt veel van jullie aan-
dacht? Wat zijn de plannen daarmee?
We hebben al duizenden foto’s, affiches  en documenten gedigitali-
seerd. Het probleem met de kaarten en grote affiches is het ontbre-
ken van een scanner die deze formaten aankan. Het zou mooi zijn 
mocht er centraal voor de heemkringen in het Waasland zulk een 
scanner ter beschikking gesteld worden.
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Het welzijn en de gezondheid van zijn mede-
werkers zijn prioritair voor Erfpunt. In 2021 
bepaalde het coronavirus opnieuw verschil-
lende aspecten van onze werking. Richtlijnen 
werden meermaals afgebouwd en verstrengd. 
Thuiswerk bleef lange tijd verplicht. Telefonie 
en online overleg bleken lange tijd de enige con-
tactmomenten. Toch bleef de betrokkenheid 
tussen de teams groot. Op Open Monumen-
tendag stonden leden van verschillende teams 
paraat om in Nieuwkerken collega en synthe-
seonderzoeker Bart Lauwers te helpen met het 
vertellen van zijn verhaal over woonstalhoeves 
uit de ijzertijd. Collega Stephan Delaruelle kon 
dan weer rekenen op hulp van collega’s om het 
slotevent rond ‘Pittig erfgoed’ in goede banen 
te leiden. En voor stagiaire Els Tielemans – nu 
ons vervangend-collectiebeheerder – kwamen 
verschillende collega’s om beurt naar het werk 
(ten tijde van verplicht thuiswerk) om  haar de 
nodige stagedagen te bezorgen. 

Wat nemen we mee uit deze periode? Binnen 
de organisatie werd zonder meer getraind in 
flexibiliteit en veerkracht. Projecten werden 
omgegooid. Fysiek werd digitaal en omgekeerd 
(wanneer het weer kon). Praktisch zette de raad 
van bestuur het licht op groen voor het uitbrei-
den van het telewerk en wordt meer aandacht 
besteed aan afspraken rond ziekte (thuisblij-
ven). 

Buiten COVID werd het arbeidsreglement aan-
gepast, was er een uitbreiding van het  geboor-
teverlof en rouwverlof en voerde Securex een 
risicoanalyse moederschapsbescherming uit. 
Bijzonder fier zijn we ook op onze collega Johan 
die na een half jaar afwezigheid wegens ziekte 
en een moeilijke revalidatie terug deeltijds kon 
starten. Door te focussen op zijn kwaliteiten 
en talenten werd binnen het restauratieatelier 
terug een deeltijdse functie gecreëerd. 

Erfpunt is ook een lerende organisatie.. We 
dagen onszelf uit om de dagdagelijkse werking 
te blijven verbeteren, vernieuwen en ontwik-
kelen. Het vertrek van onze relatiebeheerder 
werd aangegrepen om het organogram onder 
de loep te nemen. Snel bleek duidelijk dat de 
recente versterking van de teams Beheer en 
Onderzoek mogelijkheden bood om de hiaten 
rond relatiebeheer intern in te vullen mits extra 
vorming. Waar duidelijk nood aan was, was een 
coördinator van erfgoedprojecten zoals Open 
Monumentendag, Archeologiedagen, de Wase 
erfgoedprijs en het Waas erfgoedcafé. Gekop-
peld aan de nood van een extra kracht voor het 
opstarten van de Erfpunt Academie kon een 
nieuwe voltijdse functie worden samengesteld. 
Na licht op groen gekregen te hebben voor deze 
aanpassing van het organogram en de aanwer-
vingsprocedure kon in december van 2021 col-
lega Anniek worden verwelkomd. 

Bedankdag vrijwilligers
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Vrijwilligerswerking – contact 
behouden tijdens covid-19-
jaar en eerste stap richting 
eigen vrijwilligersbeleid
Ook in 2021 zette het coronavirus een serieuze 
rem op onze vrijwilligerswerking. De pauze-
knop werd twee maal ingedrukt voor het uit-
selecteren van zeefstalen, het herverpakken 
en bepalen van de conditie van archeologisch 
vondstenmateriaal en het identificeren en con-
solideren van paleontologisch collecties. 

In de  periode van verplicht thuiswerk en 
beperkte aanwezigheid werd via mail en tele-
fonisch contact een hart onder de riem van 
deze bijzondere mensen gestoken. In augustus 
organiseerden we voor alle vrijwilligers een 
bedankdag met koffie, gebak en een goodiebag. 
Het werd een fijne namiddag waar kon worden 
bijgepraat en nieuwe plannen worden gesmeed. 
Nu is het (on)geduldig wachten op het voorjaar 
2022 om een nieuwe opstart te maken. 

Changementtraject 
Horizon 2022
Het ondernemingsplan van Erfpunt telt negen 
strategische doelstellingen en bijhorende 
acties. Eind 2021 werd twee jaar na de opmaak 
van ondernemingsplan en de start van het 
Changementtraject Horizon 2022 de afgelegde 
weg geëvalueerd. 

Strategische doelstelling 1. Erfpunt wordt een 
marktgedreven organisatie die haar omgeving 
goed kent, op de hoogte is en uitgaat van de 
noden en behoeften van haar stakeholders en 
erfgoedprofessionals.
a. De structuur van de website van Erfpunt 

werd aangepast in functie van het kenbaar 
maken van het dienstenaanbod en vanaf 
september 2021 online gezet.

b. Door terug een deeltijdse functie aan het 
conservatieatelier toe te wijzen kan weer 
meer ingezet worden  metaalconservatie. 
De promobrochure hierrond is klaar. 

c. Door een nieuwe brochure kan er meer pro-
motie worden gevoerd met hoogtechnolo-
gisch materiaal (team Onderzoek)

d. Hiaat in expertise rond landschappelijk erf-
goed is met de aanwerving van een nieuwe 
erfgoedconsulent in 2020 ingevuld. 

Strategische doelstelling 2. Erfpunt wordt een 
proactieve organisatie die in nauw contact staat 
met haar stakeholders en erfgoedprofessionals, 
en steeds op zoek is naar nieuwe opportunitei-
ten, die vooruitkijkt en hier ook naar handelt.
e. Directeur en erfgoedconsulenten bouwkun-

dig erfgoed van team Beheer hebben een 
nieuwe dynamiek gecreëerd in de relatie 
met de gemeenten. Het vertrouwens is sterk 
gegroeid. Vragen worden uitgesproken en 
opgepikt.  

f. Er werd nog geen actie ondernomen om de 
samenwerking met de provincie te verster-
ken. 

g. Het hertekenen van het lokaal onroeren-
derfgoedbeleid en de regiovorming door 
Vlaanderen zijn dankbare kapstokken om 
Erfpunt te laten profileren als specialist op 
vlak van trends en nieuwe veranderde wet-
geving. De opmaak van een Wase archeolo-
gische beleidsadvieskaart is al een concrete 
actie ervan. 

Strategische doelstelling 3. Erfpunt evolueert 
naar een adviesbureau die haar stakeholders, 
erfgoedprofessionals en particulieren bijstaat bij 
allerlei vraagstukken met betrekking tot erfgoed 
en archeologie.
h. In het najaar vond een coaching plaats bin-

nen het team Onderzoek in functie van rela-
tiebeheer. 

i. In 2021 vond een bevraging van de ambtena-
ren plaats om de noden aan vorming in kaart 
te brengen. Dit kende een groot succes. Voor 
2022 werden hieruit volgende acties voor de 
Erfpunt Academie geselecteerd: het infor-
meren van ambtenaren en eigenaars van 
panden op de vastgestelde inventaris bouw-
kundig erfgoed en beschermde panden over 
regelgeving, subsidiemogelijkheden… en het 
organiseren van een studiedag Waas onroe-
rend erfgoed en toerisme – hoe onderschei-
den we ons van de grote spelers, hoe worden 
we ontdekt/opgepikt?

j. Via het omgevingsloket worden sinds 2021 
de dossiers van alle gemeenten geadviseerd.

k. Twee pilootprojecten rond het opnemen van 
een regierol in het uitvoeren van beheers-
plannen voor gemeenten zijn opgestart. 

l. Wase gemeenten werden in 2021 intensief 
begeleid voor het uitwerken van een lokaal 
beleid rond funerair erfgoed. 
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Strategische doelstelling 4. Erfpunt hanteert een 
duidelijke en transparante prijszetting voor haar 
dienstenaanbod in de vorm van pakketten en 
losse diensten.
a. De vernieuwde website omschrijft nu veel 

duidelijker het aanbod van diensten door de 
verschillende teams.

b. Bij overlegmomenten met gemeenten wordt 
het inhouse-principe onder de aandacht 
gebracht. 

c. Bij opmaak van offertes worden prijzen/
dienst en dagprijzen duidelijk weergegeven.

d. Het CRM werd uitgewerkt voor alle teams en 
begin juli opgestart.  

Strategische doelstelling 5. Erfpunt beschikt over 
een breed klantenportfolio (met name stake-
holders, erfgoedprofessionals) waarmee ze op 
regelmatige basis samenwerken.
a. In 2021 werd het werkingsgebied van de 

IOED en OE-depot uitgebreid naar 10 Wase 
gemeenten. 

b. Voor team Archeologie en het conservatie-
atelier werd promotiemateriaal uitgewerkt. 

Strategische doelstelling 6. Erfpunt opereert over 
een quasi geografisch onbeperkte regio, zeker in 
Vlaanderen en net over de grens in Nederland 
als zelfstandige erfgoedondernemer of in samen-
werking met andere erfgoedspelers.
Hier werden nog geen acties rond ondernomen. 
Strategische doelstelling 7. Erfpunt doet aan 
relatiebeheer en gaat actief op zoek naar nieuwe 
klanten en mogelijkheden en bouwt sterke rela-
ties op.
a. Het traject met relatiebeheerder was van 

korte duur. Een evaluatie van deze samen-
werking leerde dat het onmogelijk is om 
relatiebeheer voor heel de organisatie bij 
een persoon onder te brengen. De werking 
van de teams is immers te verschillend om 
actief naar nieuwe diensten en klanten te 
zoeken. Daarom wordt beslist om de taken 
rond relatiebeheer te verdelen onder te 
teams Beheer en Onderzoek en de directeur.

Strategische doelstelling 8. Erfpunt heeft een 
ondernemend imago en handelt hier ook naar 
met een duidelijke communicatie over haar 
unieke troeven naar haar verschillende doel-
groepen.
a. Na de vernieuwing van de website, de 

opmaak van e-books en promotiefolders 
voor verschillende dienstverlening wordt 

in 2022 een communicatieplan opgemaakt 
met actiepunten om de corporate story te 
versterken. 

b. Publiekswerking en erfgoededucatie wordt 
ondergebracht bij Erfpunt Academie. In 
tegenstelling tot vroeger zal de coördinatie 
nu bij één medewerker liggen die zich hierop 
volledig kan focussen. 

Strategische doelstelling 9. Erfpunt hanteert 
een duidelijke externe communicatie via online 
en offline communicatiemiddelen en -kanalen, 
afgestemd op de verschillende doelgroepen.
Alhoewel al een hele weg werd afgelegd, staan 
er de komende twee jaar nog verschillende ini-
tiatieven op stapel om volledig te transforme-
ren naar een proactieve organisatie: 

Actiepunt 1. Voor relatiebeheer wordt in 2022 
een actieplan voor de team Onderzoek en het 
conservatieatelier uitgewerkt en eerste acties 
(folder en e-books)met aandacht voor het ver-
sterken van klantenrelaties in ondernomen. 
De actieradius beperkt zich hierbij niet tot het 
Waasland. 

Actiepunt 2. Er wordt een stappenplan over het 
aanbieden van de eigen expertise aan studiebu-
reaus uitgewerkt. Welke expertise kunnen we 
aanbieden? Hoe benaderen we deze bureaus? 

Actiepunt 3. Erfpunt wil gemeenten de nodige 
transparantie geven inzake de tijdsbesteding 
aan hun lokaal erfgoed (vooral voor teams 
Beheer en Collectiebeheer) via het CRM- Sys-
teem.  Bedoeling is om na een testperiode van 
2021 dit vanaf 2022 te communiceren. 
Actiepunt 4. Er wordt in 2022 verder nagedacht 
over een terugverdienmodel voor het onroer-
enderfgoeddepot Waasland. 
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Communicatie

Horizon 2022
Het Changementtraject Horizon 2022 had ook 
de nodige gevolgen voor de communicatie bin-
nen  Erfpunt. Uit een grondige SWOART-ana-
lyse kwamen een aantal zwaktes, maar ook kan-
sen bovendrijven. Als grootste zwaktes werden 
gesignaleerd:

• weinig transparantie: prijszetting en dienste-
naanbod (website aanpassing)

• te weinig naambekendheid

Website
Om hieraan te verhelpen werd in de eerste 
plaats de website van Erfpunt opnieuw onder 
de loep genomen, structureel omgevormd 
en inhoudelijk aangepast met de nadruk op 
het dienstenaanbod en op klantgerichtheid. 
Naast het louter informeren – dat nu ook beter 
gebeurt, met meer en helder geformuleerde 
inhoud, met voorbeelden en illustraties – wordt 
nu ook doorverwezen binnen het eigen dienste-
naanbod en wordt er actief opgeroepen om con-
tact op te nemen met de teams in het kader van 
mogelijke opdrachten (call to action). Boven-
dien werd er in de teksten zoveel mogelijk reke-
ning gehouden met SEO, zodat we goed scoren 
tijdens online zoekopdrachten. 

Folders en e-books
Daarnaast werden twee folders opgemaakt: een 
over onze archeologische diensten en een over 
metaalconservatie. Enkel de eerste werd voor-
lopig gedrukt; de folder voor metaalconservatie 
was omwille van de ziekte van onze conserva-
tor even niet meer aan de orde.

Tot slot werden ook twee e-books over archeo-
logie ontworpen, met als doel die via welbe-
paalde online acties aan te bieden in ruil voor 
emailadressen die vervolgens ingezet zouden 
worden in een marketingtraject met als doel 
nieuwe klanten te genereren. Dit onderdeel 
behoort meer tot marketing dan bij communi-
catie, staat momenteel even on hold en wordt 
verder opgenomen met een externe marketing-
consulent.

Corporate communicatie
Daarnaast werd ook besloten om meer aandacht 
te besteden aan de corporate communicatie 
van Erfpunt. Enkele lijnen die wat dat betreft al 
in 2020 werden uitgegooid, werden in 2021 nog 
wat strakker aangetrokken. Zo werd de huisstijl 
niet meteen vernieuwd, maar wel verfijnd en 
verbeterd nog bij elke nieuwe vormgegeven 
publicatie. Dit is en blijft een belangrijk aan-
dachtspunt en deze zit nu ook volledig bij onze 
externe vormgeefster, Marie Vandevoorde. 
Zij is ook verantwoordelijk voor de frisse 
opmaak en druk van het vernieuwde, twee-
voudige jaarverslag. Het eerste luik daar-
van was opnieuw in de vorm van een handig 
vouwblad met daarin centraal een infografiek 
die in een oogopslag laat zien wat er allemaal 
werd gerealiseerd. Dit is ook een erg geschikt 
document om te verspreiden, en als dusdanig 
vervult het ook een dubbele functie: omdat 
we er ook onze werking en teams op com-
pacte wijze voorstellen, wordt het ingescha-
keld als corporate communicatie-instrument. 
Het uitgebreidere jaarverslag hanteerde gro-
tendeels dezelfde vorm, waarin de belangrijk-
ste cases werden gebracht. Waar er in het eer-
ste jaar dat deze nieuwe versie werd gemaakt 
ook kaderteksten werden geschreven, die een 
bepaald item vanuit een andere invalshoek 
of van meer nabij onder de loep nam, lieten 
we deze keer vooral andere stemmen aan het 
woord dan de onze, zoals vrijwilligers en nagel-
nieuwe collega’s, via korte maar fijne inter-
views. Zo konden we echt wel spreken van een 
levendig jaarverslag.

Eveneens in het kader van de corporate com-
municatie werd een vorming rond merkstrate-
gie gevolgd door de communicatiemedewerker
.

Erfpunt Academie
Uit de verschillende sessies in het kader van 
Horizon 22 kwam ook het concept van de Erf-
punt Academie voort. Via de oprichting van een 
Erfpunt Academie willen we inzetten op erf-
goededucatie en zo onze werking met en naar 
scholen in de regio verder uitbouwen vanuit 
een specifiek kader. Daarnaast willen we onze 
expertise of de expertise van partners delen 
met onze doelgroep, de mensen die dagelijks 
– al dan niet beroepsmatig – in contact komen 
met onroerend erfgoed. Door bepaalde exper-
tise te delen versterken we niet alleen onze 
reputatie (zie boven), maar creëren we ook een 
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betere band en geven we de boodschap dat op 
onze expertise te vertrouwen is (weer belang-
rijk voor de reputatie) en dat we die niet louter 
willen commercialiseren. Tot slot willen we via 
de Erfpunt Academie ook de hand uitsteken 
naar hogescholen en universiteiten, enerzijds 
om geïnteresseerde stagiairs en jobstudenten 
aan te trekken, maar ook om hen mogelijke 
ideeën en onderwerpen voor onderzoek aan te 
reiken. In alle gevallen staat een wederzijds ver-
binding centraal, een manier om de band met 
de klanten en doelgroepen sterker en wederke-
rig te maken.

In het kader van de uitbouw van de Erfpunt Aca-
demie werd een coördinator aangetrokken die 
ook verantwoordelijk is voor de publiekspro-
jecten. Deden we in het verleden al geslaagde 
publieksprojecten, dan bleef altijd wel het 
gevoel dat er meer inzat, mochten de projec-
ten vanuit een meer centrale positie worden 
overzien, opgevolgd en gecoördineerd. Dat 
overzicht, die planning en die organisatie zit 
nu bij deze coördinator, die vanuit de publieks-
werking makkelijk de brug kan slaan naar en 
linken kan leggen met de educatieve werking 
die onder de Erfpunt Academie valt. Zo zijn de 
twee netjes verbonden. Onder publieksmomen-
ten verstaan we momenteel vooral de Wase Erf-
goedprijs, Open Monumentendag en Archeolo-
giedagen als grote uitschieters. Ook Erfgoeddag 
wordt mee gecommuniceerd; deels als deel 
van de samenwerking met de Erfgoedcel, deels 
omwille van eigen activiteiten.

Open Monumentendag
Voor Open Monumentendag 2021 namen we 
een meer prominente, faciliterende rol op wat 
betreft de communicatie van de verschillende 
activiteiten die in het Waasland werden geor-
ganiseerd door verenigingen, organisaties en 
gemeenten – al dan niet in samenwerking met 
elkaar. Om het rijke aanbod extra in de verf te zet-
ten, maakten we een grote folder op A4-formaat, 
die openvouwde naar een A2-poster, met op de 
voorzijde het algemene OMD-campagnebeeld. 
De vele activiteiten werden verzameld dankzij 
een sterke coördinatie en goede opvolging van 
erfgoedconsulent Marie De Meulemeester. Ver-
volgens werd er door communicatiemedewer-
ker Stefan Vanthuyne een grondige redactie op 
gedaan en werd alles in een knappe vorm gego-
ten door vormgeefster Marie Vandevoorde.  
Hoewel de timing bijzonder krap zat en de 

verspreiding daardoor niet helemaal oppor-
tuun verliep, bleek de folder toch een schot in 
de roos voor alle spelers in het Waasland. Dat 
leerden ons de vele positieve reacties die we 
erop kregen. Het sterkte ons in onze rol van 
communicator en facilitator voor publiekse-
venementen rond onroerend erfgoed in het 
Waasland en motiveerde ons om het voor 2022 
niet alleen opnieuw te doen, maar ook nog beter 
en gestroomlijnder – wat onder meer mogelijk 
is dankzij de komst van de coördinator Erfpunt 
Academie en erfgoedprojecten.

Pers
2021 was een mooi jaar wat betreft persaan-
dacht, zowel in print, online als op televisie. 
Vooral onze archeologische opgraving in Loke-
ren met situering in de ijzertijd en de vlotte 
manier waarop deze gekoppeld konden worden 
aan het lopende syntheseonderzoek, dat op 
zijn beurt een hoogtepunt kende tijdens Open 
Monumentendagen in het nieuwe gemeente-
park in Nieuwkerken. Dit zorgde samen voor 
een mooi doorlopend verhaal, met als kers 
op de taart de bekendmaking dat het nieuwe 
gemeentepark de naam Menapiërspark kreeg, 
naar de naam van de vroege bewoners, zoals 
bleek uit onze opgraving. De positieve aandacht 
voor onze archeologische werking zou overi-
gens ook doorgetrokken worden naar het begin 
van het volgende jaar, maar daarover meer in 
ons volgende jaarverslag.

Scoorde ook bijzonder goed in de pers: Pittig 
erfgoed, ons project rond hoogstamboomgaar-
den in het Waasland. Naast een fraaie dubbele 
pagina in het Nieuwsblad konden we via een 
compleet nieuw kanaal, namelijk PlattelandsTv, 
en hun publiek. Onze oproep voor oude fruit-
rassen haalde zelfs de website van VRTNWS, 
dankzij Radio 2 Oost-Vlaanderen, waar con-
sulent Stephan Delaruelle het ook echt mocht 
duiden.

Daarnaast was er in de pers ook aandacht voor 
onze werking rond het funeraire erfgoed. Wase 
Erfgoedprijs. Ook het overlijden van oud-Ge-
meentesecretaris van Beveren Roger Van 
Roeyen beroerde via de media: Van Roeyen 
stond mee aan de wieg van de Archeologische 
Dienst Waasland, de voorloper van Erfpunt. 
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Sociale media
Zowel op Facebook als op Instagram wordt de 
lijn van de vorige jaren doorgetrokken. Met suc-
ces, want gestaag maar zeker blijft het aantal 
volgers toenemen. Het aantal en het soort reac-
ties op onze posts getuigen ook van een aange-
name betrokkenheid bij onze activiteiten en bij 
het Wase onroerend erfgoed in het algemeen. 
Dat blijkt ook uit de groep rond Waas erfgoed 
die we op Facebook hebben opgericht: daar 
hebben ondertussen al meer dan 250 leden 
zich toegevoegd (298 op het moment van dit 
schrijven) en ook daar zien we meer activiteit 
vanuit verschillende leden, mensen met vragen 
of mensen die iets willen tonen of in de kijker 
plaatsen.
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