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ERFPUNT VERBINDT 
EN INSPIREERT

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

Onroerend erfgoedzorg behelst niet alleen het beheer van 
archeologische relicten, monumenten en landschappen uit 

het verleden maar ook het creëren van groeikansen voor het 
onroerend erfgoed van morgen.

ERFPUNT
Regentiestraat 63

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

Groeien en delen
In 2021 groeide Erfpunt in zijn rol als steunpunt voor de Wase 
erfgoedgemeenschap. Essentieel hierbij was de investering in 
menselijk kapitaal. Drie extra medewerkers versterkten de teams 
Onderzoek, Beheer en Collectiebeheer. Zo kon een antwoord 
worden geboden op de stijgende vraag naar uitvoeringen van 
archeologietrajecten, of op nieuwe noden zoals het opnemen van 
een regierol bij het uitrollen van beheersplannen, inventarisatie van 
landschappelijk erfgoed of waarderingstrajecten van vastgesteld 
bouwkundig erfgoed. 

Achter de schermen werd dit jaar tevens hard gewerkt aan 
Erfpunt Academie, een nieuwe activiteitenlijn die vooral inzet op 
erfgoededucatie, op het delen van kennis en van expertise. Ook 
inspiratie, innovatie en participatie zijn belangrijke trefwoorden 
voor de Academie. Een vierde nieuwe medewerker zal in 2022 deze 
nieuwe dienst aan de Wase erfgoedgemeenschap lanceren. Hou ons 
dus zeker in de gaten!

Werkingsgebied 

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



TEAM BEHEER

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

2021 IN 
CIJFERS

BEHEER

ONDERZOEK COMMUNICATIE EN PUBLIEKSWERKING

DEPOT

776
380

330 11

9
81293

1479
993

1281
2

50 93
195 70

47 25
2073

18

55

242

250

104
194

123

6 1

275

2&

7
1.172.852m2

658.915m2

189m2

7182m3

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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