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Inleiding 

 

In dit actieplan wordt beschreven welke acties in het tweede werkingsjaar van de Erfgoedcel 

Waasland zullen genomen worden. De acties zijn opgesteld op basis van strategische en operationele 

doelstellingen geformuleerd in het beleidsplan 2005-2008. Zowel bij de evaluatie van het beleidsplan 

als tijdens het plaatsbezoek wees de Vlaamse administratie op het belang van duidelijke keuzes en 

prioriteiten. Bij de opmaak van dit actieplan zijn vooral acties ontwikkeld bij doelstellingen die tijdens 

de Ronde van het Waasland en de verschillende overlegmomenten met de Wase erfgoedsector meest 

prioritair leken. Dit actieplan werd behandeld in de werkgroep beleid op 12/09/06, voorgesteld op de 

plenaire vergadering van 20/09/06 in het Kasteel van Wissekerke en op de stuurgroep van 17/10/2006 

en goedgekeurd door het directiecomité van ICW op 8/11/2006. 

De acties in dit plan zoeken een evenwicht tussen de korte en de lange termijn, de (soms onzichtbare) 

ondersteuning van de Wase erfgoedsector en de meer zichtbare publieksgerichte projecten, tussen 

partnerships in bestaande projecten en eigen projecten; een evenwicht tussen publiek en 

erfgoedsector, erfgoedvrijwilligers en erfgoedprofessionals, tussen moeten en mogen. Bij het opstellen 

van dit plan zijn projecten van andere erfgoedcellen als nuttige en handige benchmarks aangewend. 

Enkele acties uit het actieplan 2006 worden verder gezet in 2007. Een aantal acties uit 2007 zal ook in 

2008 doorlopen. 

De acties zijn net zoals in het actieplan 2006 genummerd met behulp van de codes die de 

strategische en operationele doelstellingen meegekregen hebben. Voor dit tweede actieplan wordt 

verder geteld waar in 2006 gestopt is. Zo worden bij meerjarige projecten dubbele nummers 

vermeden. Activiteiten die horen bij verschillende doelstellingen worden uitgeschreven op één plaats 

en kort herhaald op een volgende plaats (met het oorspronkelijke nummer).  

 

Per actie zijn zo veel mogelijk volgende elementen opgenomen: 

� kernpartners 

� timing 

� financiën 

 

De Erfgoedcel Waasland en de Wase erfgoedorganisaties en de Wase gemeentebesturen worden 

nergens als kernpartner vermeld omdat ze potentieel bij iedere actie die we ondernemen als partner 

kunnen optreden.  

Per project worden de bijkomende kosten die verband houden met de uitvoering van het project zelf 

geëxpliciteerd. De algemene werkingskosten zoals loonkosten, portkosten ... worden niet per project 

weergegeven, maar zijn wel in de algemene posten loonkosten en administratieve kosten in de 

begroting weergegeven. Bij de verdere concrete uitwerking van de projecten kunnen in de loop van 

2007 bijkomende inhoudelijke en financiële partners aangesproken worden. Gezien definitieve 

informatie hierover nog ontbreekt, is deze nog niet opgenomen in het actieplan en in de begroting. 

De werking van de Erfgoedcel Waasland strekt zich uit over het grondgebied van het Waasland 

(intergemeentelijke of lokale werking), de provincie Oost-Vlaanderen (regionale werking) en 

Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen (landelijk en internationaal).  



 

 

 

Strategische doelstelling 0 De Erfgoedcel Waasland bouwt een optimale structuur en een efficiënte 

werking van de globale organisatie uit 

 

→ operationele doelstelling 0.1  

De Erfgoedcel Waasland verfijnt en optimaliseert de structuur van de organisatie 

 

Actie 0.1.2 In kaart van brengen van het Wase erfgoedveld en uitbouw centrale 
digitale databank met coördinaten van erfgoedactoren 
 

In 2006 werd een centrale digitale databank met coördinaten van erfgoedactoren ontwikkeld en 

uitgebouwd. Dit adresbestand wordt intern gebruikt voor de communicatie van de activiteiten en het 

nieuws van de erfgoedcel én ander erfgoedactoren (o.a. via een nieuwsbrief). In 2007 wordt deze 

databank systematisch verder aangevuld. 

 

Timing: doorlopende opdracht 

 

→ operationele doelstelling 0.2 - De Erfgoedcel Waasland tekent de krijtlijnen voor de eigen werking 

en voor de ondersteunende structuren uit 

 

Actie 0.2.6 Opmaak van een jaarverslag (inhoudelijk en financieel) voor 2006 
 

Het jaarverslag bevat een inhoudelijk verslag over de mate waarin tijdens het eerste werkingsjaar van 

de Erfgoedcel Waasland het actieplan werd verwezenlijkt, een financieel verslag en een 

afschrijvingstabel voor de eventueel gedane investeringen. 

 

Timing:  

� opmaak eerste aanzet jaarverslag: half februari 2007 

� bespreking in de werkgroep beleid: begin maart 2007 

� bespreking in de stuurgroep: eind maart 2007 

� voorlegging directiecomité I.C.W.: 28 maart 2007 

� indiening bij de Vlaamse Gemeenschap: 1 april 2007 

 

Actie 0.2.7 Opmaak van een actieplan en begroting voor 2008 
 

Het actieplan somt per operationele doelstelling uit het beleidsplan de verschillende geplande acties 

voor 2008 op. Daarbij worden in de begroting eveneens personele, logistieke en financiële middelen 

aangegeven. 

 

Timing: 

� opmaak eerste aanzet: augustus 2007 

� eerste bespreking in de werkgroep beleid: september 2007 

� bespreking op de plenaire vergadering: september 2007 

� tweede bespreking in de werkgroep beleid: november 2007 

� bespreking in de stuurgroep: eind november 2007 

� voorlegging Raad van Bestuur I.C.W.: 28 november 2007 

� indiening bij de Vlaamse Gemeenschap: 1 december 2007 

 



 

 

Actie 0.2.8 Opmaak van een beleidsplan voor de periode 2009-2014 
 

De Erfgoedcel Waasland maakt een beleidsplan voor de periode 2009-2014 op volgens de bepalingen 

van het decreet. Dit intergemeentelijk erfgoedbeleidsplan wordt in samenwerking met de acht 

gemeenten opgesteld en wordt afgestemd op de respectievelijke cultuurbeleidsplannen, bibliotheek-

beleidsplannen en plannen voor de gemeenschaps- en cultuurcentra. Hiervoor volgen de 

erfgoedcoördinatoren een opleiding georganiseerd door CultuurLokaal, VCOB en Culturele Biografie 

Vlaanderen.  

 

Timing: doorlopende opdracht in 2007 

Financiën: € 1.000 

 

→ operationele doelstelling 0.3 

De Erfgoedcel Waasland maakt de structuur en werking van de globale organisatie bekend 

 

Actie 0.3.1 Bekendmaking structuur en werking van de globale organisatie 
 

De algemene structuur en de werking van de globale organisatie wordt blijvend op verschillende 

manieren kenbaar gemaakt: 

� via de website van de Erfgoedcel Waasland 

� via de publicaties van de Erfgoedcel Waasland 

� naar aanleiding van elke actie 

� … 

 

Timing: doorlopende opdracht  

 

→ operationele doelstelling 0.4 - De Erfgoedcel Waasland organiseert regelmatig overleg met zijn 

ondersteunende structuren en partners in het veld 

 

Actie 0.4.1 Bijeenkomen van verschillende overlegstructuren 
 

De stuurgroep komt gemiddeld zeswekelijks bijeen (ongeveer 8 maal per jaar). 

De werkgroep beleid komt telkens een week voor de stuurgroep bijeen (ongeveer 8 maal per jaar). 

De plenaire vergadering vindt zesmaandelijks plaats, in het voorjaar en najaar van 2007. Elke plenaire 

vergadering wordt gecombineerd met een kort vormingsmoment voor de erfgoedsector (in 2007 

vrijwilligerswet en nieuwe wetgeving funerair erfgoed).  

De projectteams komen samen naar gelang van de specifieke noden van het project. 

 

Timing: doorlopende opdracht  

 

Strategische doelstelling 1 

De Erfgoedcel Waasland stimuleert het behoud en beheer van het roerend en immaterieel erfgoed in 

het Land van Waas 

 

→ operationele doelstelling 1.1 

De Erfgoedcel Waasland detecteert het aanwezige erfgoed en brengt dit globaal in kaart met 

aandacht voor de inventarisatiegraad en de bewaringsomstandigheden 

 



 

 

Actie 1.1.2 Inventarisatie Waas erfgoed – Fase II: status quaestionis d.m.v. 
onderzoek 
 

Uit de Ronde van het Waasland en het eerste werkjaar van de erfgoedcoördinatoren blijkt dat 

inventarisatie één van de belangrijkste doelstellingen uit het beleidsplan is en één van de grootste 

noden van de Wase erfgoedsector is. In 2006 stelde de Erfgoedcel Waasland daarom een aanzet tot 

een breed actieplan voor inventarisatie op met daarin: 

� de doelstellingen en effecten van inventarisatie en registratie, waarbij een overzicht wordt 

gegeven van de resultaten van goede inventarisatie en registratie;  

� een overzicht van de reeds bestaande inventarissen en globale noden op Waas niveau;  

� een overzicht van bestaande landelijke of regionale projecten en hun mogelijke implementatie in 

het Waasland; 

� en een opsomming van mogelijke acties op korte en lange termijn. 

 

Dit actieplan gaat uit van een tweesporenbeleid: wetenschappelijk onderzoek als basis voor visie-

ontwikkeling enerzijds en concrete acties anderzijds.  

Enerzijds is er duidelijk nood aan een totaal overzicht van alle bestaande collecties en de toestand per 

collectie: graad van inventarisatie en registratie, situatie m.b.t. behoud en beheer, ontsluitingsgraad, 

eigendom, depot, bevoegde personen en opleidingsgraad, verhouding van de collectie t.o.v. andere 

collecties enz. Deze wetenschappelijke status quastiones vormt de basis voor het beleid, legt 

prioriteiten bloot en vormt het kader voor de gefundeerde keuzes die in de toekomst zullen moeten 

gemaakt worden. Zonder dit kader kunnen de vele noden van de Wase erfgoedsector i.v.m. 

inventarisatie niet op een eenduidige en verantwoorde manier beantwoord worden. Einddoel is dus 

een geïntegreerd Waas erfgoedbeleid met aandacht voor collectiemobiliteit, selectie- en 

afstotingsbeleid, behoud en beheer en depotruimte. Er wordt ook gezorgd voor een vertaling naar de 

Wase erfgoedsector en de Wase erfgoedliefhebbers.  

Anderzijds wordt werk gemaakt van concrete acties die ook op kortere termijn zorgen voor zichtbare 

resultaten, zie ook actie 1.1.3, actie 1.2.4, actie 1.3.1, actie 1.3.2, actie 2.2.1, actie 2.2.2 en actie 6.5.2 

en 6.5.3.  

 

Timing:  

� aanbesteding in 2007 

� eindrapport gerealiseerd voor midden 2008 

Financiën: € 50.000 

 

Actie 1.1.3 Inventarisatie Waas erfgoed – collectiemanagement in de praktijk: 
testcase collectie Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 
 

Naast een wetenschappelijk onderzoek (zie actie 1.1.2), wil de Erfgoedcel Waasland ook van start 

gaan met enkele concrete acties op het gebied van inventarisatie. 

De Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) bouwt sinds 1861 een 

indrukwekkende objectencollectie en documentaire collectie op. Deze collectie omvat o.a. de 

Mercatorverzameling die te zien is in het Mercatormuseum van Sint-Niklaas. Het gros van de 

objectencollectie (± 12 000 stuks) is voor het ogenblik echter moeilijk toegankelijk voor het publiek. 

Naast deze objectencollectie, bezit de kring ook een rijke bibliotheek en documentatiecentrum met 

een indrukkenwekkende collectie oude boeken, een fototheek, een cartotheek, een 

penningverzameling en een kranten- en tijdschriftencollectie.  

Van deze uitgebreide collectie zijn enkel gedeeltelijke inventarissen voorhanden, waarvan slechts een 

gedeelte is gedigitaliseerd. Huis Janssens, waar de collectie voor het ogenblik bewaard wordt, wordt 

binnenkort ook gerestaureerd. Een (gedeeltelijke) verhuis van de collectie zal dus noodzakelijk zijn.  

 



 

 

Om een verbrokkeling van de collectie en de kennis die ermee samenhangt tegen te gaan, is er nood 

aan een totaal-inventaris. Gezien het Wase karakter van de collectie van de K.O.K.W., haar 

uitzonderlijke waarde, de grote diversiteit aan objecten en documentair erfgoed, de hoogdringendheid 

en de nood aan professionele ondersteuning (de K.O.K.W. heeft geen medewerkers in vast 

dienstverband), wil de Erfgoedcel Waasland de K.O.K.W. helpen een inventaris met basisregistratie 

en een toekomstplan voor het beheer van deze collectie op te stellen. Een projectmedewerker helpt 

de vrijwilligers van de K.O.K.W. gedurende één jaar bij de inventarisatie en kijkt samen met hen naar 

de toekomst. Het resultaat is dubbel: inventarisatie en een goed praktijkvoorbeeld. Deze testcase zal 

de Erfgoedcel Waasland immers ook informatie verschaffen over hoe collectiemanagement in de 

praktijk gebeurt in samenwerking met vrijwilligers en werkt aanvullend op het meer theoretisch 

onderzoek (actie 1.1.2) 

 

Kernpartners: Koninklijke Oudheidkundige Kring Land van Waas 

Timing: doorlopende opdracht in 2007, loopt verder in 2008 

Financiën: € 34.000 (externe projectmedewerker) 

 

→ operationele doelstelling 1.2 De Erfgoedcel Waasland geeft lokaal stimulansen en biedt 

ondersteuning bij de toepassing van nieuwe methodieken en technieken voor de selectie en de 

optimale bewaring van ons erfgoed 

 

Actie 1.2.1 Doorverwijsfunctie voor publicaties en studiedagen i.v.m. behoud 
en beheer 
Zie Actieplan 2006 

Timing: doorlopende opdracht 

 

Actie 1.2.2: project in samenwerking met andere erfgoedcellen - Van Horen 
Zeggen III (deelproject POKUMON-project IBBT) 
 
De Erfgoedcel Waasland startte in 2006 samen met de andere erfgoedcellen, het Vlaams Centrum 
voor Volkscultuur, de Universiteit Gent en andere partners én met steun van de Vlaamse 
Gemeenschap een haalbaarheidsonderzoek naar een innovatieve, (de)centrale applicatie voor de 
ontsluiting van mondelinge bronnen en geluidsarchieven (9 maanden). Dit onderzoekt de 
mogelijkheden om te komen tot een centrale Vlaamse databank voor geluidsfragmenten (waarboven 
een eigen applicatie kan draaien om tot ontsluiting te komen). De Erfgoedcel Waasland participeert in 
dit traject om over de technische kennis e.d. te kunnen beschikken eens ze zelf een traject 
mondelinge geschiedenis wil opstarten. 
 
Kernpartners: Erfgoedcel Antwerpen, Erfgoedcel Brugge, Erfgoedcel Brussel, Erfgoedcel Gent, 
Erfgoedcel Hasselt, Erfgoedcel Ieper, Erfgoedcel Kortrijk, Erfgoedcel Leuven, Erfgoedcel Mechelen, 
Erfgoedcel Mijnstreek, Erfgoedcel Meetjesland, Erfgoedcel Sint-Truiden en Erfgoedcel Tongeren, 
Vlaams Centrum voor Volkscultuur, Universiteit Gent, AMSAB, ADVN, KADOC, Stadsarchief 
Antwerpen, Volkskunde Vlaanderen, VRT, Interdisciplinair instituut voor BreedBand Technologie 
 
Timing: 
� haalbaarheidsonderzoek: start onderzoek begin 2007, einde half 2007 
� verdere uitwerking project: 2007 en 2008 
Financiën: in 2006 opgenomen 

 
Actie 1.2.3 Doorverwijsfunctie naar restaurateurs en leveranciers  
Zie Actieplan 2006  

Timing: doorlopende opdracht 



 

 

Actie 1.2.4 Wase Contactavond roerend kerkelijk erfgoed 
 
De provincie was in het verleden verplicht om controle uit te voeren op de inventarissen van de 

kerkfabrieken. In praktijk zorgde de provincie vaak voor uitgebreide ondersteuning bij de realisatie van 

deze inventarissen. Door een wijziging in de wetgeving vervalt de verplichting op controle, toch wil de 

provincie haar ondersteunende rol blijven behouden. Daarom start ze een grootschalige 

sensibiliserings-campagne voor kerkfabrieken e.d. Op een contactavond doen de aanwezige sprekers 

van Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur, Forum Kerkelijke Archieven Vlaanderen, het Centrum 

voor Vlaamse Architectuurarchieven e.a. uit de doeken welke dienstverlening ze kunnen leveren. Alle 

aanwezigen van de contactavond krijgen ook een informatiebundel.  

De doelgroep zijn de onderhoudsverantwoordelijken van de kerken, de penningmeesters en 

voorzitters van de kerkfabrieken, de pastoors van en de vrijwilligers werkzaam in de parochies 

behorende tot de dekanaten Beveren, Hamme, Lochristi, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas en 

Temse. Dit zijn alle dekanaten van het Waasland. 

De Erfgoedcel Waasland organiseert in samenwerking met de provincie deze contactavond. 

 

Kernpartners: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur, Forum 

Kerkelijke Archieven Vlaanderen, het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven, Bisdom Gent, 

Rijksarchief Gent en Beveren 

Timing: 5 maart 2007, Calfac van Sint-Jozef-Kleinseminarie, Sint-Niklaas  

Financiën: € 1.700: volledig gefinancierd door het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 

 

→ operationele doelstelling 1.3 De Erfgoedcel Waasland zet de lokale actoren aan tot 

geüniformiseerde en gestandaardiseerde registratie en inventarisatie 

 

Actie 1.3.1 Aanzetten deelname MovE 
Zie Actieplan 2006 

Timing: doorlopende opdracht 

 
Actie 1.3.2 Promotie van het Invulboek 
Zie Actieplan 2006 

Timing: doorlopende opdracht 

 

Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen onderneemt met het project MovE reeds verschillende 

uitgebreide acties hier rond. Zo organiseert MovE opleidingen, stelde het Invulboek op en werkt aan 

een thesaurus. Het Invulboek werd reeds officieel voorgesteld op de plenaire vergadering van 15 

maart 2006. Daarnaast zet de Erfgoedcel Waasland aan tot deelname aan MovE en worden 

plaatsbezoeken in samenwerking met MovE afgelegd. M.a.w. de Erfgoedcel Waasland wil uiteraard 

steeds ter plaatse én op maat advies geven. Zodoende wordt de opgebouwde expertise steeds zo 

breed mogelijk verspreid. Het is op dit ogenblik onnodig dat de Erfgoedcel Waasland bijkomende 

concrete acties onderneemt. 

 

Actie 1.3.3 Ondersteuning van PAVLO(V) 
 

Met hulp van de Erfgoedcel Waasland diende het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas een 

projectaanvraag op het Archiefdecreet in. Dit project werd goed gekeurd en in augustus startte het 

project PAVLO(V) mede dankzij de steun van de Vlaamse Overheid. De doelstellingen van het project 

zijn drieledig: ordening en beschrijving van archiefbescheiden; toegankelijk maken van het archief 

voor alle geïnteresseerden en uitwisselen van expertise. Dit project wil een geëigende methodologie 

ontwikkelen en een aantal basisrichtlijnen voor het archiefbeheer in scholen formuleren.  



 

 

Iedereen die zich over het archief van een onderwijsinstelling ontfermt en mensen uit de archiefwereld 

worden ook uitgenodigd om hier mee over na te denken.  

De Erfgoedcel Waasland zetelt in de stuurgroep en zorgt mee voor expertise-uitwisseling en 

verspreiding van de methodiek die ontwikkeld wordt in het project. 

 

Kernpartners: Sint-Jozef-Klein-Seminarie, Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur, Forum 

Kerkelijke Archieven Vlaanderen, Stadsarchief Sint-Niklaas, Gemeentearchief Beveren, VVKSO, 

Scholengemeenschap Sint-Nicolaas, Rijksarchief, Stadsarchief Antwerpen 

Timing: 2007 
 

Strategische doelstelling 2 

De Erfgoedcel Waasland bevordert de bredere ontsluiting en toegankelijkheid van het Wase erfgoed 

 

→ operationele doelstelling 2.1 De Erfgoedcel Waasland brengt de actoren samen met het oog op het 

ontwikkelen van een Waas kader voor ontsluiting 

 

Zie ook actie 2.2.1 Beeldbank Waasland 

Zie ook actie 2.3.1 Samenwerkingstraject MuWa: project Musea Waasland 

Zie ook actie 3.b.1.2 Ontwikkelen website Erfgoedcel Waasland: (portaal)site voor publiek 

Zie ook actie 4.2.3 Archieftentoonstelling, video en publicatie 

Zie ook actie 4.3.1 Intergemeentelijke actie Erfgoeddag 

Zie ook actie 6.1.1 Project mondelinge geschiedenis ‘Werk’ i.s.m. het middelbaar onderwijs 

Zie ook actie 6.5.1 Project in samenwerking met andere erfgoedcellen, Expo ’58 Back to the 

future 

Zie ook actie 6.5.3 Project volksverhalen en Wase reuzen 

 

→ operationele doelstelling 2.2 De Erfgoedcel Waasland brengt de actuele instrumenten aan m.b.t. 

een betere ontsluiting van het lokaal erfgoed  

 

Actie 2.2.1 Beeldbank Waasland 
 

De Bibliotheca Wasiana vzw ontwikkelde in 2004 een beeldbank over het Waasland met een Vlaamse 

subsidie van € 25 000 en met steun van de Stad Sint-Niklaas. Vijftien partners uit het hele Land van 

Waas brachten historisch beeldmateriaal aan, dat gedigitaliseerd werd en via het internet is ontsloten 

voor een breed publiek. De Beeldbank Waasland is online sinds 17 april 2005. Het project werd tot 

half 2006 gecoördineerd vanuit de Bibliotheca Wasiana. In februari 2006 blijkt dat de Bibliotheca 

Wasiana vzw door gebrek aan financiële en personele middelen onmogelijk de coördinatie van de 

Beeldbank Waasland verder op zich te nemen.  

Omdat de Erfgoedcel Waasland meent dat de Beeldbank Waasland grote potentie heeft, nam ze de 

coördinatie vanaf 1 augustus 2006 over. Samen met de stuurgroep Beeldbank Waasland, waarin alle 

partners vertegenwoordigd zijn, wordt een nieuwe koers uitgestippeld voor de Beeldbank Waasland. 

De stuurgroep Beeldbank Waasland ontwikkelt een duidelijke visie en strategie in verband met 

uitbreiding van het beeldmateriaal, uitbreiding van het aantal partners, publiekswerking en registratie. 

De hoofddoelstelling van de Beeldbank Waasland is publiekswerking, er zal jaarlijks rond een aantal 

gemeenschappelijke thema’s (bijvoorbeeld rond Erfgoeddag en Open Monumentendag) worden 

gewerkt en de partners krijgen ook de mogelijkheid tot het creëren van virtuele tentoonstellingen over 

hun eigen activiteiten.  

 

Kernpartners: Bibliotheca Wasiana, Stedelijke Openbare Bibliotheek Sint-Niklaas, Stadsarchief Sint-

Niklaas, Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (Sint-Niklaas), Heemkundige Kring 

Nieuwkerken, Stadsarchief Lokeren, Algemeen Rijksarchief Beveren, Plaatselijke Openbare 



 

 

Bibliotheek Beveren, Hertogelijke Heemkundige Kring Land van Beveren, Gemeentearchief Temse, 

Heemkundige Kring Braem (Elversele), Heemkundige Kring De Kluize (Sint-Gillis-Waas), 

Heemkundige Kring d’Euzie (Stekene), Heemkundige Kring Moerbeke-Waas, Gemeentebestuur 

Zwijndrecht. 

 

Timing: doorlopende opdracht 

Financiën: € 18.480,00 

 

Zie ook actie 1.2.2 Project in samenwerking met andere erfgoedcellen – Van Horen Zeggen III 

Zie ook actie 6.1.1 Project mondelinge geschiedenis ‘Werk’ i.s.m. het middelbaar onderwijs 

 

→ operationele doelstelling 2.3 De Erfgoedcel Waasland ondersteunt en begeleidt de actoren bij de 

ontsluiting en het toegankelijk maken van het erfgoed 

 

Actie 2.3.1 Samenwerkingstraject MuWa: project Musea Waasland 
 
De Erfgoedcel Waasland werkt samen met MuWa, provincie Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland 

aan het tot stand komen van een nieuwe publieksgerichte promotie rond de Wase musea.  

 

Kernpartners: Musea Waasland, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Toerisme Waasland en 

Heemkunde Vlaanderen 

Timing:start in najaar 2006, wordt verder gezet in 2007 

Financiën: € 15.000 

 

Actie 2.3.2 Advies ter plaatse 
 

De Erfgoedcel Waasland besteedt bewust veel aandacht aan ondersteuning, dienstverlening, 

professionalisering en verdieping van de erfgoedsector én haar actoren. Dit kost uiteraard veel tijd en 

de resultaten niet altijd onmiddellijk meetbaar of tastbaar. Aan de vele vragen en reacties die we nu 

reeds – na slechts één jaar werking – krijgen, merken we dat we stilaan functioneren als een Waas 

erfgoedloket. Voor allerhande vragen functioneert de Erfgoedcel Waasland als eerste aanspreekpunt. 

Enkele concrete voorbeelden uit 2006 : bezoeken ter plaatste voor advies over bijvoorbeeld 

inventarisatie (bv. Boerke Naas, KOKW, Heemkundige Kring Nieuwkerken, De Kluize), projecten (bv. 

Lokeren Hagewinde), het helpen schrijven van subsidieaanvragen voor de Vlaamse Gemeenschap en 

Provinciebestuur (bv. Artofil, Pavlo(v), Cervantes)  

 

Timing: doorlopende opdracht 

 

Strategische doelstelling 3.a 

De Erfgoedcel Waasland ontwikkelt een communicatiestrategie in relatie tot de actoren 

 

→ operationele doelstelling 3.a.2 De Erfgoedcel Waasland ontwikkelt kwalitatieve 

communicatiekanalen om de erfgoedactoren te bereiken 

 

Actie 3.a.2.2 Uitbouw website Erfgoedcel Waasland: extranet en sectorsite 
 

De Erfgoedcel Waasland ontwikkelt met haar eigen website een echt communicatie- en 

werkingsmiddel naar de Wase erfgoedsector. Niet alleen expertise-uitwisseling, maar eveneens 

interactie en communicatie met de erfgoedzorgers, de pers, het onderwijs én met het grote publiek 

gebeurt (onder andere) online.  



 

 

 

Timing: doorlopende opdracht 

Financiën (samen met actie 3.b.1.2): € 1.000  (onderhoud en update) 

 
Actie 3.a.2.3 Nieuwsbrief voor (erfgoed)zorgers 
 

De Erfgoedcel Waasland houdt de Wase actoren op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de 

Erfgoedcel Waasland én de Wase erfgoedsector. Om uitsluiting te vermijden (niet iedereen heeft een 

computer en internettoegang) wordt op geregelde tijdsstippen ook met een papieren afgeleide van de 

nieuwsbrief gecommuniceerd.  

 

Timing: doorlopende opdracht: minimum vier maal per jaar 

Financiën: € 500 

 
Zie ook actie 0.4.1 Bijeenkomen van verschillende overlegstructuren 

 

→ operationele doelstelling 3.a.3 

De Erfgoedcel Waasland zal deze communicatiekanalen aanwenden en aanbieden met het oog op 

een dynamische wisselwerking 

 

Zie ook actie 0.4.1 Bijeenkomen van verschillende overlegstructuren 

Zie ook actie 3.a.2.2 Ontwikkelen website Erfgoedcel Waasland: extranet en sectorsite 

 

→ operationele doelstelling 3.a.4 

De Erfgoedcel Waasland zorgt voor de uitbouw van inspraak en overleg waarbij diverse sectoren 

betrokken zijn 

 

Zie ook actie 0.4.1 Bijeenkomen van verschillende overlegstructuren 

 

Strategische doelstelling 3.b 

De Erfgoedcel Waasland ontwikkelt een communicatiestrategie voor het publiek 

 

→ operationele doelstelling 3.b.1 

Kwalitatieve communicatiekanalen (bestaande en nieuwe) worden aangewend om de 

informatiestroom naar het publiek zo optimaal mogelijk te laten verlopen 

 

Actie 3.b.1.2 Uitbouw website Erfgoedcel Waasland: (portaal)site voor publiek 
 

De Erfgoedcel Waasland wil niet enkel communiceren over haar eigen activiteiten, zij wil graag een 

portaalsite ontwikkelen met publieksgerichte informatie over alle Wase erfgoedactiviteiten.  

 

Kernpartners: Cultuurnet Vlaanderen en de andere erfgoedcellen 

Timing: voorbereidende gesprekken  

Financiën: € 2.500  

 
Actie 3.b.1.3 Uitbouw contactendatabank met Wase erfgoedliefhebber 
 

In 2006 werd een centrale digitale databank met coördinaten van Wase erfgoedliefhebbers ontwikkeld 

en uitgebouwd. In 2007 wordt deze databank verder ingevuld en aangevuld aan de hand van 

verschillende acties: gerichte oproepen, invulfiches in publicaties en folders, website… Deze 



 

 

contactendatabank wordt gebruikt door de Erfgoedcel Waasland om mee te communiceren over 

erfgoednieuws in het Waasland. 

 

Timing: doorlopende opdracht 

 
Actie 3.b.1.4 Nieuwsbrief en krant voor erfgoedliefhebbers 
 

De Erfgoedcel Waasland houdt de erfgoedliefhebbers op de hoogte van alle activiteiten in de Wase 

erfgoedsector via maandelijkse digitale nieuwsbrieven. Om uitsluiting te vermijden (niet iedereen heeft 

een computer en internettoegang) wordt een viertal keer per jaar ook met een papieren afgeleide van 

de nieuwsbrief gecommuniceerd. Deze feitelijke informatie wordt aangevuld met korte en pittige 

artikeltjes.  

Voor communicatie over regionale erfgoedactiviteiten zoals Erfgoeddag, Open Monumentendag, 

Nacht van de Geschiedenis enz. wordt aansluiting gezocht bij deze nieuwsbrief.  

 

Timing: doorlopende opdracht: minimum vier maal per jaar 

Financiën: € 15.000 

 

→ operationele doelstelling 3.b.2 De Erfgoedcel Waasland biedt een door zoveel mogelijk burgers 

gekende en gebruikte dienstverlening, en verstrekt snel en efficiënt informatie over het erfgoed in het 

Waasland 

 

Actie 3.b.2.1 Doorverwijsfunctie erfgoedinformatie voor publiek 
Zie Actieplan 2006 

Timing: doorlopende opdracht 

 

Zie ook actie 3.b.1.4 Nieuwsbrief voor erfgoedliefhebbers 

 

→ operationele doelstelling 3.b.3 
De Erfgoedcel Waasland ondersteunt de actoren in hun eigen communicatie 
naar het publiek 

 
Actie 3.b.3.1 Expertise-uitwisseling met en naar de Wase erfgoedsector 
Zie Actieplan 2006 

Timing: doorlopende opdracht 

 
Actie 3.b.3.2 Informatie-uitwisseling 
Zie Actieplan 2006 

Timing: doorlopende opdracht 

 
Actie 3.b.3.3 Regionale communicatie over landelijke erfgoedevenementen 
zoals Erfgoeddag 
 
De Erfgoedcel Waasland coördineert en realiseert de regionale communicatie over de Erfgoeddag. 

Mogelijk wordt de communicatie over de Erfgoeddag ook ingepast in een meer permanente 

communicatie zie actie 3.b.1.4. 

 

Timing: voorjaar 2007 

Financiën: zie actie 3.b.1.4. 

 



 

 

Actie 3.b.3.4 Regionale vooropening voor de Erfgoeddag 
 

De Erfgoedcel Waasland organiseert een Wase vooropening van de Erfgoeddag en dit bij voorkeur op 

een bijzondere locatie of i.s.m. een speciale partner. Op dit ontmoetingsmoment wordt de 

erfgoedsector bedankt voor hun harde werk voor de Erfgoeddag en doorheen het jaar. Ook de politici 

worden op dat moment gesensibiliseerd over de waarde van erfgoed. 

 

Timing: voorjaar 2007 

Financiën: € 3.000 

 

Zie ook actie 2.3.1 Samenwerkingstraject MuWa: brochure Musea Waasland 

Zie ook actie 3.b.1.2 Ontwikkelen website Erfgoedcel Waasland: (portaal)site voor publiek 

 

Strategische doelstelling 4 De Erfgoedcel Waasland bevordert de samenwerking rond erfgoed in het 

Waasland. De erfgoedcel is de olie die deze samenwerking gesmeerd laat verlopen 

 

→ operationele doelstelling 4.1 

De Erfgoedcel Waasland bouwt een eigen netwerking uit en legt nieuwe contacten 

 

Actie 4.1.1 Regelmatig overleg met de Wase actoren door aanwezigheid ter 
plaatse en persoonlijke contacten 
Zie Actieplan 2006  

Timing: doorlopende opdracht 

 

→ operationele doelstelling 4.2 

De Erfgoedcel Waasland ontwikkelt nieuwe en ondersteunt bestaande samenwerkingsinitiatieven 

 

Actie 4.2.1 Ondersteunen bestaande samenwerkingsinitiatieven 
Zie Actieplan 2006 

Timing: doorlopende opdracht 

 

Actie 4.2.2 Erfgoed als onderwerp voor de gemeentelijke cultuurraad 
Zie Actieplan 2006 

Timing: doorlopende opdracht 

 

Actie 4.2.3 Archieftentoonstelling, video en publicatie 
De reizende archieftentoonstelling reist verder in het Waasland langs de gemeenten, de scholen en 

rusthuizen… 

 

Timing: doorlopende opdracht in 2007 en 2008 

Financiën: € 6.000 

 

Actie 4.2.4 Ruimte voor extra projecten 
 

De Erfgoedcel Waasland ontvangt op zeer regelmatige basis vragen tot ondersteuning aan projecten. 

Aan de hand van een selectie met criteria uit de visietekst en op basis van advies van de stuurgroep 

wil de Erfgoedcel Waasland haar medewerking verlenen aan een aantal van deze projecten.  
 

Timing: doorlopende opdracht 

Financiën: € 15.000 



 

 

 

Actie 4.2.5 Ondersteuning van Instituut voor Vlaamse Volkskunst 
 

Het Instituut voor Vlaamse Volkskunst wordt in 2006 erkend en krijgt een jaarlijkse werkingssubsidie 

van € 40 000. Op vraag van het Instituut voor Vlaamse Volkskunst zetelt de Erfgoedcel Waasland als 

vertegenwoordiging van alle Vlaamse erfgoedcellen in een traject voor het opstellen voor 

beleidsplanning voor hun vereniging. 

 

Kernpartners: Instituut voor Vlaamse Volkskunst, Gildewezen, Vlaamse Volkskunstgemeenschap, 

Vlaamse Volkskunstbeweging, K.C. Peeters Instituut, Vlaams Centrum voor Volkskunde, 

Muziekmozaïek, Federatie van Volkskunstmuziekgroepen, ANZ, Algemeen Nederlands Zangverbond, 

Algemeen Nederlands Verbond (werkgroep volkscultuur), Danspunt, Danskant, KLJ – vendelzwaaien 

Timing: 2007 

 

Zie ook actie 1.3.3 Ondersteuning van PAVLO(V) 

 

→ operationele doelstelling 4.3 

De Erfgoedcel Waasland stimuleert in het bijzonder de intergemeentelijke relaties op vlak van erfgoed 

 

Actie 4.3.1 Intergemeentelijke actie Erfgoeddag 
 
I.s.m. de werkgroep Erfgoeddag organiseert de Erfgoedcel Waasland een intergemeentelijke activiteit 

voor Erfgoeddag 2007, namelijk ‘Waaslander kiest zijn of haar favoriete erfgoed’. In dit laagdrempelig 

project komen alle gemeenten aan bod. Deze actie laat namelijk toe een breder publiek kennis maken 

met “wat is erfgoed” en de “waarde van erfgoed” – het thema van 2007. 

 

Timing: voorjaar 2007 

Financiën: € 15.000 

 

Actie 4.3.2 Infomoment over erfgoed voor het beleid 
 

De Erfgoedcel Waasland organiseert een beleidsgericht themamoment over erfgoed voor 

beleidsmakers (zoals CBS, cultuurbeleidscoördinatoren, leidinggevende ambtenaren, andere diensten 

zoals toerisme, OCMW, sociale zaken enz.). In 2007 zou de Erfgoedcel Waasland zich richten naar 

het nieuw samengesteld Waas Burgemeestersoverleg en de nieuwe schepenen van cultuur. 

 
Timing: januari 2007 

 

Zie ook actie 3.b.3.3 Regionale communicatie over landelijke erfgoedevenementen zoals 

Erfgoeddag 

Zie ook actie 3.b.3.5 Regionale vooropening voor de Erfgoeddag 

Zie ook actie 4.2.2 Erfgoed als onderwerp voor de gemeentelijke cultuurraad 

 

→ operationele doelstelling 4.4 

De Erfgoedcel Waasland werkt nauw samen met de bestaande samenwerkingsverbanden 

 

Actie 4.4.1 
Bijwonen van de vergaderingen van de bestaande samenwerkingsverbanden 
Zie Actieplan 2006 

Timing: doorlopende opdracht 



 

 

 
Actie 4.4.2 Afstemmen en samenwerking bevorderen tussen de bestaande 
samenwerkingsverbanden 
Zie Actieplan 2006 

Timing: doorlopende opdracht 

 

→ operationele doelstelling 4.5 

De Erfgoedcel Waasland participeert aan het convenantoverleg en brengt hier problemen aan 

 

Actie 4.5.2 Deelname aan Vlaamse overlegstructuur erfgoedcellen 
 

Het convenantenoverleg wordt om praktische en organisatorische redenen vervangen door een 

nieuwe overlegstructuur. Deze overlegstructuur is vierledig: 

� Brusseloverleg met IVA Kunsten en Erfgoed (2 maal per jaar) 

� Informeel overleg (jaarlijks één of twee uitstappen) 

� Structurele werkgroepen (timing afhankelijk van werkgroep): overleggroepen waarbij thema’s die 

alle erfgoedcellen of een aanzienlijk aandeel van de erfgoedcellen aanbelangen, per werkgroep 

aan bod komen. 

� Werkgroep communicatie: deelname van de Erfgoedcel Waasland bij voor ons interessante 

thema’s 

� Stuurgroep Expo ’58 

� Collegagroep regioconvenants 

� Werkgroep digitalisering: de Erfgoedcel Waasland startte in 2006 deze werkgroep op 

� Projectmatige werkgroepen (vijf maal per jaar): binnen deze werkgroepen willen we opgedane 

ervaringen en kennis rond een bepaald thema bundelen en communiceren. 

 

Kernpartners: Culturele Biografie Vlaanderen vzw, Vlaams Centrum voor Volkscultuur, Erfgoedcel 

Antwerpen, Erfgoedcel Brugge, Erfgoedcel Brussel, Erfgoedcel Gent, Erfgoedcel Hasselt, Erfgoedcel 

Ieper, Erfgoedcel Kortrijk, Erfgoedcel Leuven, Erfgoedcel Mechelen, Erfgoedcel Mijnstreek, Erfgoedcel 

Meetjesland, Erfgoedcel Sint-Truiden en Erfgoedcel Tongeren 

Timing: doorlopende opdracht 

 

→ operationele doelstelling 4.6 De Erfgoedcel Waasland erkent het belang van de vrijwilligers en 

stimuleert en ondersteunt hen in hun werking 

 

Actie 4.6.2 Thema’s en deelcollecties in de kijker: digitalisering filmmateriaal 
 

Uit de enquêtes i.f.v. het beleidsplan 2005-2008, de Ronde van het Waasland en de vragen voor 

steun die we geregeld ontvangen, blijkt dat heel wat vrijwilligersorganisaties dezelfde plannen en/of 

noden hebben. Per jaar wil de Erfgoedcel Waasland één thema of deelcollectie in de kijker zetten en 

de mogelijkheid bieden aan de verschillende erfgoedorganisaties om daar rond een project uit te 

werken samen met de Erfgoedcel Waasland. In 2007 wordt gekozen om filmmateriaal te digitaliseren. 

Eerst wordt een rondvraag gedaan: wie heeft wat, wat gebeurt ermee, hoeveel…? Een inventaris 

wordt opgesteld, prioriteiten worden vastgelegd (oud materiaal, thema’s …) en keuzes worden 

gemaakt onder andere op basis van de prioriteiten, verdeling over de verschillende gemeenten en 

financiën. Na digitalisering worden deze gedigitaliseerde beelden publiek bezit en worden deze 

bewaard in een archief of museum. Ontsluiting is essentieel, zo kunnen de mondelinge getuigenissen 

bijvoorbeeld geïntegreerd worden in de (permanente) presentaties in musea. Ook wordt gedacht aan 

een vertoning van de gedigitaliseerde filmpjes in de culturele en gemeenschapscentra in het 

Waasland. Kanaal 3 kan gepolst worden als partner. 

  



 

 

Kernpartners: Huis van Alijn, MuWa, Culturele en Gemeenschapscentra in het Waasland, Waas 

Archievenoverleg, Wase erfgoedactoren met filmmateriaal 

Timing: tweede helft 2007 

Financiën: € 30.000 

 

Actie 4.6.3 Vrienden van het Wase erfgoed 
 

De Erfgoedcel Waasland wil een vrijwilligerspool opzetten die multi-inzetbaar is. Zodoende kunnen 

zowel de Erfgoedcel Waasland als de verschillende erfgoedorganisaties beroep doen op deze pool. 

 

Kernpartners: Steunpunt voor Vrijwilligerswerk 

Timing: eerste helft 2007 

Financiën: € 2.000 

 

→ bijkomende operationele doelstelling 4.7 De Erfgoedcel Waasland participeert aan landelijk overleg 

en zorgt zo voor expertise-uitwisseling op Vlaams niveau  

 

Actie 4.7.1 Deelname aan landelijke overlegorganen 
 

De Erfgoedcel Waasland neemt deel aan volgende landelijke overlegstructuren: 

� stuurgroep van de wijziging van het Erfgoeddecreet 

� expertisekern e-erfgoed 

 

Timing: doorlopende opdracht  

 

Strategische doelstelling 5 

De Erfgoedcel Waasland groeit uit tot het expertisecentrum voor het Wase erfgoed. In die zin is de 

Erfgoedcel Waasland de motor van het Wase erfgoedgebeuren 

 

→ operationele doelstelling 5.1 De Erfgoedcel Waasland geeft de aanzet tot studie-en denkwerk rond 

schaalvergroting en visie-ontwikkeling betreffende een geïntegreerd Waas erfgoedbeleid, behoud en 

beheer, collectiemobiliteit, depotruimte en selectie- en afstotingsbeleid 

 

Zie ook actie 1.1.3 Inventarisatie Waas erfgoed – fase  II: status quaestionis dmv onderzoek 

 

→ operationele doelstelling 5.2 De Erfgoedcel Waasland bouwt expertiseplatform op 

 

Actie 5.2.1 De Erfgoedcel Waasland houdt contact met landelijke experten  
Zie Actieplan 2006  

Timing: doorlopende opdracht 

 

Zie ook actie 0.1.2 In kaart brengen van het Wase erfgoedveld en uitbouw centrale digitale 

databank met coördinaten van erfgoedactoren 

 

→ operationele doelstelling 5.3 

De Erfgoedcel Waasland legt een documentatiebank (analoog en digitaal) aan van erfgoedpublicaties 

 

Actie 5.3.2 Sensibiliseren tot het ontsluiten van een Wase (digitale) bibliografie 
 



 

 

De laatste jaren groeit de aandacht voor bewaarbibliotheken en documentatiecentra. Verschillende 

soorten instellingen bewaren (oude) boeken en documentatiemateriaal, heemkundige kringen, 

openbare bibliotheken, archieven, musea, privé-personen… De Erfgoedcel Waasland sensibiliseert en 

informeert i.s.m. landelijke organisaties de erfgoedorganisaties over hoe het best kan worden 

omgegaan met hun boeken en documentatiecollectie.   

Verder onderzoekt de Erfgoedcel Waasland hoe de rijke collecties aanwezig bij de Bibliotheca 

Wasiana, de Koninklijke Oudheidkundige Kring Land van Waas, de heemkundige kringen en de 

bibliotheken meer onder de aandacht van het publiek kunnen komen. Zo is onder andere het 

stimuleren van digitalisering en ontsluiting van catalogi belangrijk. Ook het in kaart brengen van waar 

welke informatie en op welke manier zit.  

 

Kernpartners: Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, Bibliotheca Wasiana, 

BiblioWaas, heemkringen 

Timing: doorlopende opdracht 2007-2008 

Financiën: € 2.500 

 

→ operationele doelstelling 5.4 

De Erfgoedcel Waasland coördineert de publicatie van werken rond het Wase erfgoed 

 

Strategische doelstelling 6 De Erfgoedcel Waasland vergroot het maatschappelijk draagvlak voor het 

erfgoed en verhoogt de publieksparticipatie 

 

→ operationele doelstelling 6.1 De Erfgoedcel Waasland gaat op zoek naar 

gemeentegrensoverschrijdende erfgoedthema’s en zet hieromtrent projecten op in samenwerking met 

de betrokken erfgoedactoren 

 

Actie 6.1.1 Project mondelinge geschiedenis ‘Werk’ i.s.m. het middelbaar 
onderwijs 
 

Naar analogie met het project digitale voormoeders in Mechelen wil de Erfgoedcel Waasland graag 

i.s.m. het onderwijs een project rond mondelinge geschiedenis ontwikkelen. De keuze voor een project 

met het onderwijs is bewust. Uit het cultuurparticipatieonderzoek van Re-Creatief Vlaanderen is 

immers gebleken dat wie op een jonge leeftijd in contact komt met erfgoed en cultuur, ook later een 

liefhebber is. Via de samenwerking met het onderwijs wordt er bovendien ook gezorgd dat de 

mondelinge getuigenissen een dwarsdoorsnede van de samenleving bieden en zich niet beperken tot 

één niche van de bevolking (culturele diversiteit).  

 

Thuisnijverheid en industrie spelen reeds decennialang een belangrijke economische rol in het 

Waasland (textiel, haven…). De gewijzigde sociaal-economische situatie zorgt ervoor dat de industrie 

wegtrekt. De Erfgoedcel Waasland wil i.s.m. leerlingen uit het middelbaar onderwijs getuigenissen 

over het werken in de industrie de laatste 75 jaar en de impact hiervan op het sociale leven 

verzamelen. In het project wil de Erfgoedcel Waasland ook een link leggen naar de overgang van 

thuisnijverheid naar industrialisatie. De getuigenissen thematisch aansluiten bij de museale collecties 

en eventueel geïntegreerd worden in presentaties.  

 

Kernpartners: AMSAB, Vlaams Centrum voor Volkscultuur, MIAT, Muwa 

Timing: 2007-2008 

Financiën: € 52.000 

 

Zie ook actie 2.2.1 Beeldbank Waasland 



 

 

 

→ operationele doelstelling 6.2 De Erfgoedcel Waasland voert een actief communicatiebeleid naar het 

publiek 

 

Zie ook actie 3.b.1.2 Ontwikkelen website Erfgoedcel Waasland: (portaalsite) voor publiek 

Zie ook Actie 3.b.1.4 Nieuwsbrief voor erfgoedliefhebbers 

 

→ operationele doelstelling 6.3 De Erfgoedcel Waasland zet de activiteiten op in het kader van een 

actieve publieksparticipatie met aandacht voor doelgroepenwerking 

 

Actie 6.3.1: project in samenwerking met andere erfgoedcellen 
Landelijke educatieve brochure Erfgoeddag 
 

In navolging van de brochure Tante Kaat voor Erfgoeddag 2005 en de Eddiebrochure voor 

Erfgoeddag 2006 plant de landelijke coördinatie Erfgoeddag misschien om een inhoudelijke publicatie 

uit te brengen die kan gekoppeld worden aan de landelijke communicatie van de Erfgoeddag. 

 

Kernpartners: Coördinatie Erfgoeddag en Culturele Biografie Vlaanderen vzw 

Timing: voorjaar 2007 

Financiën: € 1.000 

 
Zie ook actie 2.2.1 Beeldbank Waasland 

Zie ook actie 6.1.1 Project mondelinge geschiedenis ‘Werk’ i.s.m. het middelbaar onderwijs 

 

→ operationele doelstelling 6.4 

De Erfgoedcel Waasland helpt de lokale actoren om de Wase geïntegreerde en integrale visie op 

publiekswerking ook toe te passen op lokale initiatieven 

 

Zie ook actie 4.6.2 deelcollecties in de kijker 

 

→ operationele doelstelling 6.5 

De Erfgoedcel Waasland zet innoverende initiatieven en projecten op 

 

Actie 6.5.1: project in samenwerking met andere erfgoedcellen 
Expo ’58 Back to the future 
 

Met het project Expo ’58 Back to the future werken de 13 erfgoedcellen in Vlaanderen samen om de 

herinneringen rond Expo ’58 te documenteren. Deze gebeurtenis zal worden belicht door het 

systematisch interviewen van getuigen. Op die manier wordt nagegaan welk spoor de 

wereldtentoonstelling van 1958 – vaak omschreven als een ontmoeting met de toekomst – vandaag 

heeft nagelaten bij de bezoekers en werknemers van toen: Back to the future! Tegelijkertijd wordt ook 

particulier erfgoed (foto’s, souvenirs, …) opgespoord en in beeld gebracht. Dit beeldmateriaal wordt 

samen met de getuigenissen verzameld in een ‘geheugenkaart Expo ‘58’: een databank 

consulteerbaar via een website. In 2008, 50 jaar na de Expo, zullen de resultaten van het onderzoek 

op verschillende manieren (website, publicatie…) kenbaar worden gemaakt. 

Daarnaast heeft de Erfgoedcel Waasland een lokaal luik dat zich onder andere zou kunnen richten op 

de getuigenissen van ex-werknemers van Nobels Peelman, een Sint-Niklaas bedrijf dat meewerkte 

aan het Atomium. 

 



 

 

Kernpartners: Erfgoedcel Antwerpen, Erfgoedcel Brugge, Erfgoedcel Brussel, Erfgoedcel Gent, 

Erfgoedcel Hasselt, Erfgoedcel Ieper, Erfgoedcel Kortrijk, Erfgoedcel Leuven, Erfgoedcel Mechelen, 

Erfgoedcel Meetjesland, Erfgoedcel Mijnstreek, Erfgoedcel Sint-Truiden, Erfgoedcel Tongeren, 

Vlaams Centrum voor Volkscultuur, Vlaamse Dienst voor Filmcultuur 

Timing: doorlopende opdracht in 2007 – 2008  

Financiën: € 25.000 (€ 10 000 voor nationale luik en € 15 000 voor regionaal luik) 

 

Actie 6.5.2 Vooronderzoek: Erfgoedlant van Waes (werktitel) 
 

In 2008 wil de Erfgoedcel Waasland graag een integraal Waas erfgoedproject doen waarbij zo veel 

mogelijk erfgoedactoren, soorten erfgoed en locaties betrokken worden. In 2007 wordt hiervoor 

vooronderzoek verricht. 

 

Timing: doorlopende opdracht in 2007  

 

Actie 6.5.3 Project volksverhalen en Wase reuzen 
 

De Erfgoedcel Waasland realiseert een kleinschalig project rond de Wase volksverhalen en reuzen. 

Verschillende gemeenten in het Land van Waas hebben eigen reuzen die vaak een link hebben met  

de plaatselijke volksverhalen. Dit project moet raken aan de verschillende aspecten van de werking 

van de Erfgoedcel Waasland: onderzoek (met inventaris), behoud en beheer en publiekswerking.  

De publieksgerichte mogelijkheden (in samenwerking met Toerisme Waasland en BilbioWaas) zijn 

groot: een hedendaagse stoet met reuzen en city-parade karakter, samenwerking met 

jeugdverenigingen voor de creatie van nieuwe reuzen, een verhalenverteller in steden en gemeenten, 

verhalen opnemen en afspelen tijdens fietstochten, bustochten, huifkarritten (eventueel met location 

based services (gps)). Daarnaast kunnen stadsgidsen gesensibiliseerd worden over het bestaan van 

de reuzen, volksverhalen, toneelgroepen kunnen er mee aan de slag… Ook een samenwerking met 

BiblioWaas is interessant (dialectavonden in de bibliotheek, voorleesweek, jeugdweek…). Een 

internationale samenwerking met Hulst behoort eveneens tot de mogelijkheden. 

 

Kernpartners: BiblioWaas,Toerisme Waasland e.a. 

Timing: 2007 - 2008 

Financiën: € 15.000 

 

Zie ook actie 2.2.1 Beeldbank Waasland 

Zie ook actie 6.1.1 Project mondelinge geschiedenis ‘Werk’ i.s.m. het middelbaar onderwijs 

 

Strategische doelstelling 7 De Erfgoedcel Waasland brengt de maatschappelijke relevantie van het 

erfgoed voortdurend onder de aandacht 

 

→ operationele doelstelling 7.1 

De Erfgoedcel Waasland stimuleert de erfgoedsector bij de beleidsplanning in andere sectoren (zoals 

de culturele, toeristische sector, ruimtelijke ordening…) 

 

Zie ook actie 0.2.8 Opmaak van een beleidsplan voor de periode 2009-2014 

Zie ook actie 4.3.2 Infomoment over erfgoed voor het beleid 

 

→ operationele doelstelling 7.2 De Erfgoedcel Waasland stimuleert het opzetten van globale projecten 

die het erfgoed contextualiseren in de hedendaagse maatschappij 

 



 

 

Zie ook actie 2.2.1 Beeldbank Waasland 

Zie ook actie 6.1.1 Project mondelinge geschiedenis ‘Werk’ i.s.m. het middelbaar onderwijs 

Zie ook actie 6.3.1 Project in samenwerking met andere erfgoedcellen – Landelijke educatieve 

brochure Erfgoeddag 

Zie ook actie 6.5.3 Project in samenwerking met andere erfgoedcellen – Expo 58 

Zie ook actie 6.5.3 Project volksverhalen en Wase reuzen 

 

→ operationele doelstelling 7.3 De Erfgoedcel Waasland kaart structurele problemen aan en houdt 

deze actueel op alle beleidsniveaus 

 

Strategische doelstelling 8 De Erfgoedcel Waasland bevordert de intergemeentelijk samenwerking 

rond erfgoed en geeft impulsen aan het gemeentelijk erfgoedbeleid 

 

→ operationele doelstelling 8.1 Via bundelingen van activiteiten en middelen zet de Erfgoedcel 

Waasland intergemeentelijke projectwerkingen op, die ook minder ‘actieve’ gemeenten extra kunnen 

stimuleren 

 

Actie 8.1.1 Erfgoedcel Waasland stimuleert gemeenten voor deelname aan 
landelijke erfgoedevenementen zoals Erfgoeddag, Open Monumentendag en 
Week van de Smaak  
Zie Actieplan 2006 

Timing: doorlopende opdracht 

 

→ operationele doelstelling 8.2 

De Erfgoedcel Waasland stimuleert de gemeenten om bewust na te denken over hun eigen lokaal 

erfgoedbeleid 

 

Zie ook actie 4.3.2 Infomoment over erfgoed voor het beleid 

 

→ operationele doelstelling 8.3 

De Erfgoedcel Waasland zoekt samen met de gemeenten naar intergemeentelijke oplossingen, ook 

voor lokale erfgoedproblematiek 

 

Zie ook actie 4.6.2 deelcollecties in de kijker 

 

→ operationele doelstelling 8.4 

De Erfgoedcel Waasland stimuleert overleg en samenwerking tussen de erfgoedactoren over de 

gemeenten en sectoren heen 

 

Zie ook actie 0.4.1 Bijeenkomen van verschillende overlegstructuren 

Zie ook actie 3.b.3.3 Regionale communicatie over landelijke erfgoedevenementen zoals 

Erfgoeddag 

Zie ook actie 4.3.1 Intergemeentelijke activiteit Erfgoeddag 

Zie ook actie 4.3.2 Infomoment over erfgoed voor het beleid 


