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Inleiding 

 

In dit actieplan wordt beschreven welke acties in het vierde werkingsjaar van de Erfgoedconvenant 

Land van Waas zullen genomen worden. De acties zijn opgesteld op basis van strategische en 

operationele doelstellingen geformuleerd in het beleidsplan 2005-2008. De Vlaamse administratie 

wijst op het belang van duidelijke keuzes en prioriteiten. Bij de opmaak van dit actieplan worden 

acties opgenomen die op dit ogenblik meest prioritair zijn. Dit actieplan werd behandeld in de 

werkgroep beleid op 13/09/07 en 25/10/07, werd naar de Wase erfgoedsector teruggekoppeld per 

mail (eind oktober) en op het MuWa-overleg (Wase musea en heemkundige kringen) op 06/11/07 en 

in de stuurgroep op 02/10/07 en 30/10/07. Tenslotte werd het goedgekeurd door het Directiecomité 

van het I.C.W. op 07/11/07. 

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. Enkele acties 

uit het actieplan 2007 worden verder gezet in 2008. Voor zover mogelijk, is getracht de acties te 

beperken tot 2008, aangezien de eerste convenant in het Land van Waas afloopt eind 2008. Er zijn 

echter middelen en ruimte voorzien om de eerste drie maanden van 2009 de projecten van de 

voorbije jaren af te werken en te consolideren binnen het Wase erfgoedgebeuren. 

  

De acties zijn net zoals in voorgaande actieplannen genummerd met behulp van de codes die de 

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

geteld waar in 2007 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 allen deel uitmaken van de Erfgoedconvenant Land van 

Waas en 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 

2008 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 Erfgoedconvenant Land van Waas 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 brengen van het Wase erfgoedveld en uitbouw centrale 
digitale databank met coördinaten van erfgoedactoren 
Zie Actieplan 2007 

Timing: doorlopende opdracht 

 

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

en voor de ondersteunende structuren uit 

 

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

In 2007 werd het grootste deel van het traject voor een nieuw beleidsplan 2009-2013 voor de 

Erfgoedconvenant Land van Waas doorlopen. In 2008 valt de laatste fase, namelijk redactie en 

goedkeuring door de verschillende bestuursorganen. Het beleidsplan 2009-2014 wordt tenslotte 

ingediend op 1 februari 2008. 

 

Timing:  

� finale lezing werkgroep beleid en stuurgroep: 7 januari 2008 

� voorlegging directiecomité I.C.W.: 9 januari 2008 

� indiening bij de Vlaamse Gemeenschap: 1 februari 2008 

 

Actie 0.2.9 Opmaak van een jaarverslag (inhoudelijk en financieel) voor 2007 
 

Het jaarverslag bevat een inhoudelijk verslag over de mate waarin in 2007 het actieplan werd 

verwezenlijkt, een financieel verslag en een afschrijvingstabel voor de eventueel gedane 

investeringen. 

 

Timing:  

� opmaak eerste aanzet jaarverslag: eerste helft februari 2008 

� bespreking in de werkgroep beleid: half februari 2008 

� bespreking in de stuurgroep: eind februari 2008 

� voorlegging directiecomité I.C.W.: 12 maart 2008 

� indiening bij de Vlaamse Gemeenschap: 1 april 2008 

 

Actie 0.2.10 Opmaak van een actieplan en begroting voor 2009 
 

Het actieplan geeft op basis van het nieuwe beleidsplan 2009-2013 de verschillende geplande acties 

voor 2009 op. Daarbij worden in de begroting eveneens personele, logistieke en financiële middelen 

aangegeven. 

 

Voorwaarde: 2
de

 Erfgoedconvenant Land van Waas 

Timing: 

� opmaak eerste aanzet: augustus 2008 

� eerste bespreking in de werkgroep beleid: begin september 2008 



 

 

� bespreking op de plenaire vergadering: september 2008 

� eerste bespreking in de stuurgroep: eind september 2008 

� tweede bespreking in de werkgroep beleid: begin november 2008 

� tweede bespreking in de stuurgroep: half november 2008 

� voorlegging Raad van Bestuur I.C.W.: eind november 2008 

� indiening bij de Vlaamse Gemeenschap: 1 december 2008 

 

→ 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 
Zie Actieplan 2007 

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 
 

Zie Actieplan 2007 (bijeenkomen stuurgroep, werkgroep beleid, projectteams en team) 

 

In 2008 wordt het concept van de plenaire vergadering (halfjaarlijkse bijeenkomst van alle Wase 

erfgoedorganisaties, gekoppeld aan vorming) geëvalueerd. Met het oog op de volgende 

convenantsperiode willen we eind 2008 eveneens de samenstelling van de werkgroep beleid en de 

stuurgroep herbekijken.  

 

In 2006 en 2007 kwam telkens één personeelslid bij de Erfgoedcel Waasland bij. In 2007 werd dan 

ook het “teamoverleg” in het leven geroepen. Dit is hét moment voor de Erfgoedcel Waasland om af te 

stemmen, te overleggen, afspraken te maken en elkaar op de hoogte te houden. 

 

Zie Actieplan 2007 

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

Zie Actieplan 2007 

In het actieplan 2007 stond deze actie reeds vermeld. Door de samenwerking met Stedelijke Musea 

Sint-Niklaas en de vertraging die zij opliepen bij de opstart van het Ste.M. kan dit project pas starten in 

2008. In 2007 is wel een plan van aanpak ontwikkeld en zijn de afspraken gefinaliseerd.  

 



 

 

Kernpartners: Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas en Stedelijke Musea Sint-

Niklaas 

Timing: 2008 

Financiën: € 36.000,00 (externe projectmedewerker) 

 

Actie 1.1.4 Acties n.a.v. het Wetenschappelijk onderzoek erfgoedcollecties in 
het Land van Waas 
 
Het Wetenschappelijk onderzoek erfgoedcollecties in het Land van Waas levert informatie over de 

mate waarin collecties geregistreerd zijn, de aard en omvang, de bewaaromstandigheden en de 

waarde voor het Waasland. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zullen beleidslijnen 

uitgezet worden en prioriteiten gesteld worden (die doorlopen in de volgende beleidsperiode). In 2008 

zullen reeds enkele acties hier rond ondernomen worden, zoals bijvoorbeeld vorming op maat. 

 

Timing: 2008 en verder 

Financiën: € 3.500,00 

 

→ 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 2007 

Timing: doorlopende opdracht 

 

Actie 1.2.2 project in samenwerking met andere erfgoedcellen - Van Horen 
Zeggen III (deelproject POKUMON-project IBBT) 
Zie Actieplan 2007 

 

In 2008 neemt de Erfgoedcel Waasland deel aan de plenaire meetings van het POKUMON-project. 
 
Timing: 
� bijeenkomen platform: 2008 

 
Actie 1.2.3 Doorverwijsfunctie naar restaurateurs en leveranciers  
Zie Actieplan 2007 

Timing: doorlopende opdracht 

 

→ 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 2007 

Timing: doorlopende opdracht 

 
Actie 1.3.2 Promotie van het Invulboek 
Zie Actieplan 2007 

Timing: doorlopende opdracht 

 



 

 

Actie 1.3.3 Ondersteuning van PAVLO(V) 
 

Pavlo(v) wordt in de tweede fase omgevormd tot Pavlo(e), nog steeds met de steun van de Vlaamse 

overheid.  

De doelstellingen van het project zijn drieledig: ordening en beschrijving van de eigen 

archiefbescheiden; toegankelijk maken van het archief voor alle geïnteresseerden en uitwisselen van 

expertise. Dit project ontwikkelde in de eerste fase reeds een geëigende methodologie en een aantal 

basisrichtlijnen voor het archiefbeheer in scholen. In 2008 wordt hierop verder gewerkt. Ook worden 

de selectielijsten verder afgewerkt. 

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: 2008 
 

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 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 

Zie ook actie 6.5.4 Project 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 
Zie Actieplan 2007 

 

Samen met de stuurgroep Beeldbank Waasland, waarin 15 partners vertegenwoordigd zijn, wordt de 

koers voor de Beeldbank Waasland uitgestippeld. 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. Daarnaast wordt de Beeldbank 

Waasland ingezet als middel om het erfgoed in het Waasland algemeen te promoten; de Beeldbank 

wordt dus gezien als een instrument dat Wase erfgoedprojecten ondersteunt. 

 



 

 

Uitbreidingen aan de Beeldbank Waasland maken van deze “fotobank” een echte “beeldbank” waar 

het Wase erfgoed in beeld wordt gebracht. Zo worden in de loop van 2008 kranten, filmmateriaal, 

kaarten en dergelijke toegevoegd. 

 

Kernpartners: Bibliotheca Wasiana, Stadsarchief Sint-Niklaas, Koninklijke Oudheidkundige Kring van 

het Land van Waas (Sint-Niklaas), Heemkundige Kring Nieuwkerken, Stadsarchief Lokeren, Algemeen 

Rijksarchief Beveren, Gemeentebestuur 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: € 16.950,00 

 

Actie 2.2.2 Draaiboek mondelinge geschiedenis 
 
In samenwerking met het Sint-Lodewijkscollege in Lokeren werd een aanzet tot een draaiboek voor 

projecten mondelinge geschiedenis in scholen gemaakt. In 2008 wordt dit verwerkt tot een instrument 

dat aangeboden wordt aan alle Vlaamse scholen. 

 

Kernpartners: Sint-Lodewijkscollege Lokeren, Faro, Canon Cultuurcel (?) 

Timing: voorjaar 2008 

Financiën: € 2.500,00 

 

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 

Zie ook actie 6.5.4 Project Wase reuzen 

 

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

ontsluiting en het toegankelijk maken van het erfgoed 

 

Actie 2.3.2 Advies ter plaatse 
Zie Actieplan 2007 

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 
Zie Actieplan 2007 

Timing: doorlopende opdracht 

Financiën (samen met actie 3.b.1.2): € 3.000  (onderhoud en update) 

 

Actie 3.a.2.3 Nieuwsbrief voor (erfgoed)zorgers 
Zie actieplan 2007 

Timing: doorlopende opdracht: minimum vier maal per jaar 

 



 

 

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 
Zie actieplan 2007 

Kernpartners: CultuurDatabank 

Timing: doorlopende opdracht 

 
Actie 3.b.1.3 Uitbouw contactendatabank met Wase erfgoedliefhebber 
Zie Actieplan 2007 

Timing: doorlopende opdracht 

 
Actie 3.b.1.4 Nieuwsbrief en krant voor erfgoedliefhebbers 
Zie Actieplan 2007 

 

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

erfgoedland 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. Deze actie maakt deel uit van een breder communicatieplan van de erfgoedcel dat eind 

2007 - begin 2008 wordt opgesteld. 

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: € 14.000 



 

 

Actie 3.b.1.5 Ste.M verwijzing naar MuWa en vice versa 
 

De Stedelijke Musea Sint-Niklaas openen in 2008 met een gloednieuwe presentatie in het Ste.M. 

Hierin wordt het Waasland voorgesteld aan de hand van verschillende thema’s. Sommige van deze 

thema’s komen terug in de andere musea in het Waasland. In de presentatie wordt dan ook 

aangegeven in welk museum hij terecht kan voor meer informatie rond dit thema. Ook in de andere 

musea wordt verwezen naar het Ste.M. 

 

 Kernpartners: Ste.M, MuWa, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 

Timing: najaar 2008 

Financiën: € 3.000,00 

 

→ 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 2007 

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 
 

Als regionale erfgoedconvenant in een gebied waar professionele cultuurwerkers soms schaars zijn, 

investeert de Erfgoedconvenant Land van Waas bewust veel tijd en energie in deze expertise-

uitwisseling. Dit is zowel actieve ondersteuning (bv. feedback projectaanvragen, overleg, oproepen 

van partners verspreiden…), logistieke ondersteuning (bv. aankoop van materiaal dat uitgeleend kan 

worden), advies op maat en indien nodig ter plaatse (van eenvoudige vragen over bv. 

familieonderzoek tot de opmaak van een plan van aanpak en begeleiding bij inventarisatie) als 

vorming. Veel vragen kunnen slechts opgelost worden in samenwerking met andere (Wase) 

erfgoedzorgers. Hierdoor ontstaat een hecht netwerk. 

 

Timing: doorlopende opdracht 

 
Actie 3.b.3.2 Informatie-uitwisseling 
Zie Actieplan 2007 

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. 

 

Timing: voorjaar 2008 

Financiën: zie actie 3.b.1.4. 

 



 

 

Actie 3.b.3.4 Regionale vooropening voor de Erfgoeddag 
Zie Actieplan 2007 

Timing: voorjaar 2008 

Financiën: € 2.500 

 

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 2007  

Timing: doorlopende opdracht 

 

→ operationele doelstelling 4.2 

De Erfgoedcel Waasland ontwikkelt nieuwe en ondersteunt bestaande samenwerkingsinitiatieven 

 

Actie 4.2.1 Ondersteunen bestaande samenwerkingsinitiatieven 
 

De Erfgoedcel Waasland zorgt voor het ondersteunen van activiteiten van bestaande 

samenwerkingsverbanden (WAO, BiblioWaas, Intergemeentelijk Project Land van Reynaert, WACCO, 

Toerisme Waasland ….) en woont naar gelang van de noodzaak de vergaderingen van deze 

overlegorganen bij. De coördinatie van MuWa (het overleg van de Wase musea) valt sinds het 

voorjaar 2007 onder de vleugels van de Erfgoedcel Waasland. Hiervoor wordt nauw samen gewerkt 

met het Museumconsulentschap van de provincie Oost-Vlaanderen. De Erfgoedcel Waasland neemt 

deel aan het dienstenoverleg van Toerisme Waasland. 

 

Kernpartners: samenwerkinginitiatieven, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 

Timing: doorlopende opdracht 

 

Actie 4.2.2 Erfgoed als onderwerp voor de gemeentelijke cultuurraad 
Zie Actieplan 2007 

Timing: doorlopende opdracht 

 

Actie 4.2.3 Archieftentoonstelling, video en publicatie 
 

I.s.m. de opleiding regentaat geschiedenis van de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven en op basis van 

een grondige evaluatie van het eerste werkingsjaar van het project, wordt het educatief pakket 

(verder) ontwikkeld. De reizende archieftentoonstelling reist verder in het Waasland en daarbuiten 

langs de gemeenten, de scholen en rusthuizen… 

 

Kernpartners: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Sint-Niklaas 

Timing: doorlopende opdracht 

Financiën: € 16.000 

 

Actie 4.2.4 Ruimte voor extra projecten 



 

 

Zie Actieplan 2007 

Timing: doorlopende opdracht 

Financiën: € 12.500 

 

Zie ook actie 1.3.3 Ondersteuning van PAVLO(V) 

Zie ook actie 6.1.1 Project Werk in samenwerking met wase middelbare scholen 

 

→ 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 lokale coördinatoren organiseert de Erfgoedcel Waasland een intergemeentelijke activiteit. 
Jongeren worden aangemoedigd om een eigen erfgoedvoorwerp uit kiezen en van dat voorwerp een 
creatieve toekomstvoorstelling te maken. Zowel het originele erfgoedvoorwerp als de creatie van de 
jongeren, worden dan naast elkaar ter vergelijking op de Beeldbank Waasland geplaatst. 

 

Timing: voorjaar 2008 

Financiën: € 14.000,00 

 

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.). 

 
Timing: 2008 

 

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 2007 

Timing: doorlopende opdracht 

 
Actie 4.4.2 Afstemmen en samenwerking bevorderen tussen de bestaande 
samenwerkingsverbanden 
Zie Actieplan 2007 

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 
Zie Actieplan 2007 

Timing: doorlopende opdracht 

Kernpartners: Faro, 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, Erfgoedcel TERF, Erfgoedcel 

Tongeren en Erfgoedcel Turnhout 

 

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

stimuleert en ondersteunt hen in hun werking 

 

Actie 4.6.1 
Ondersteunen en mogelijks uitbouwen van een vrijwilligerswerking 
 
Het wetenschappelijk onderzoek naar de deelcollecties in het Waasland bevat ook informatie over de 
noden van vrijwilligers. Op basis van de geformuleerde noden en in samenspraak met andere 
organisaties die ook ondersteunende activiteiten ontwikkelen voor vrijwilligers (Heemkunde 
Vlaanderen, VCM – Contactforum voor erfgoedverenigingen, Steunpunt Vrijwilligerswerk, 
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen...). worden enkele gerichte acties ontwikkeld, zowel wat betreft de 
ondersteuning van de reeds actieve vrijwilligers als het enthousiasmeren van nieuwe vrijwilligers.  
De Erfgoedcel Waasland houdt hierover nauw contact met de erfgoedcellen van Brugge, Mechelen en 
Ieper die op dit ogenblik een uitgebreide werking rond vrijwilligers kennen.  
 
Timing: doorlopende opdracht 
 

Actie 4.6.2 Thema’s en deelcollecties in de kijker: digitalisering film- en 
krantenmateriaal 
 

Zie ook Actieplan 2007.  

 

In 2007 werd een start gemaakt van de digitalisering van filmmateriaal en kranten. In 2008 wordt 

verder gewerkt aan deze actie. 

Op basis van het wetenschappelijk onderzoek erfgoedcollecties in het Land van Waas en indien nodig 

een bijkomende rondvraag wordt een overzicht gemaakt van wie welk kranten- en filmmateriaal heeft 

en wat ermee gebeurt. 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 het filmmateriaal en de kranten 

publiek gemaakt via de Beeldbank Waasland en eventueel andere publieksacties.  

  

Timing: tweede helft 2008 

Financiën: € 70.000,00 

 

→ 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 
Zie Actieplan 2007 

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 

 
Actie 5.1.1 Essaywedstrijd “De identiteit van het Land van Waas: een ‘invented 
tradition’…?”  
 

De Erfgoedcel Waasland schrijft midden 2008 een prijsvraag uit en nodigt een aantal publicisten uit 

om te reflecteren over wat het Land van Waas was en is. De apotheose van deze prijsvraag zal 

plaatsvinden in 2009 en bestaat o.a. uit een academische zitting, waarop de laureaat wordt 

bekendgemaakt en enkele lezingen en/of een panelgesprek over dit thema. 

 

Timing: tweede helft 2008 – eerste helft 2009 

Financiën: € 5.000,00 

 

Actie 5.1.2 Colloquium 
 

In navolging van het succesvolle colloquium in 2007 wordt in samenwerking met verschillende 

partners opnieuw een geschiedkundig colloquium georganiseerd over het Waasland. 

 

Timing: najaar 2008 

Financiën: € 2.000 

 

Zie ook actie 1.1.4 Acties n.a.v. het Wetenschappelijk onderzoek erfgoedcollecties in het Land 

van Waas 

 

→ operationele doelstelling 5.2 De Erfgoedcel Waasland bouwt een expertiseplatform op 

 

Actie 5.2.1 De Erfgoedcel Waasland houdt contact met landelijke experten  
Zie Actieplan 2007  

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 
Zie Actieplan 2007  

 

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.   

Op basis van het wetenschappelijk onderzoek van de deelcollecties in het Waasland wordt verder 

gewerkt aan een Wase digitale bibliografie. De Erfgoedcel Waasland onderzoekt 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 gebracht 

worden.  

Zo is onder andere het stimuleren van automatisering, ontsluiting van catalogi en het excerperen van 

publicaties belangrijk. Ook kan onderzocht worden hoe dit in een breder project rond een échte Wase 

digitale bibliografie kan gegoten worden. 

 

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

BiblioWaas, heemkringen, bibliotheken 

Timing: doorlopende opdracht 2007-2008-2009 

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 in het Waasland’ 
Zie ook Actieplan 2007 

 

Met het project ’50 jaar Werk in het Waasland’ wil de Erfgoedcel Waasland het onderwerp ‘bedrijven 

en bedrijfssectoren in onze regio’ benaderen vanuit een invalshoek van mondelinge geschiedenis. In 

de periode 1945-1995 hebben duizenden mensen gewerkt in voor het Waasland toonaangevende 

bedrijven en bedrijfssectoren. De verhalen van deze mensen vormen een onschatbare bron aan 

informatie over het (werk)leven toen, dat vaak niet meer te vergelijken valt met hoe het er nu aan 

toegaat.  

Om dit project te kunnen realiseren, wil de Erfgoedcel Waasland graag een grootschalige 

samenwerking opzetten met de Wase middelbare scholen. Leerlingen uit het 5
e
 en 6

e
 middelbaar 

kunnen immers op diverse manieren een waardevolle bijdrage leveren aan dit project. Op die manier 

wil men aantonen dat werken met erfgoed niet alleen iets is voor een heemkundige kring, archief of 

museum, maar ook jonge mensen kan aanspreken. Samen met deze ‘klassieke erfgoedactoren’ 

kunnen de scholieren werken aan een mooi eindresultaat. 

Binnen dit project zal de nadruk dus liggen op mondelinge geschiedenis. De erfgoedcel wil scholieren 

op pad sturen om mensen te gaan interviewen die in diverse typisch Wase bedrijfssectoren 

(textielindustrie, metaalnijverheid, landbouw, scheepsbouw, steenbakkerijen,...) gewerkt hebben. Op 

die manier hopen we getuigenissen te verzamelen, die aangevuld met reeds eerder verzameld 

materiaal, een gedetailleerd beeld geven van werk in het Waasland in de periode 1945-1995.  



 

 

De Erfgoedcel Waasland wil al het materiaal dat in dit project werd verzameld op diverse manieren 

toegankelijk maken voor een ruim publiek. Zo wordt gedacht aan een website, maar behoort ook een 

publicatie of tentoonstelling tot de mogelijkheden. Integratie van al dit materiaal in bestaande 

collecties van musea is dan weer een doelstelling op korte én langere termijn.  

Kernpartners: middelbare scholen uit het Waasland, heemkringen, MuWa en WAO 

Timing: 2007-2008 

Financiën: € 58.000 

 

Actie 6.1.2 Project Reynaert  
 

2008 is een belangrijk Reynaertjaar. Zo is bijvoorbeeld, het beeld van Poels te Sint-Niklaas 50 jaar 

oud, de Orde van de Vossenstaart 45 jaar, het glasraam gemeentehuis Belsele 40 jaar, het 

Reynaertmonument te Hulst 70 jaar oud, de vzw Reynaertgenootschap 20 jaar. Daarenboven is het in 

2008 precies 100 jaar geleden dat het Dyckse handschrift is ontdekt. Reynaert is bij uitstek literair 

erfgoed van het Land van Waas. Bovendien is het een grensoverschrijdend thema met linken in 

Nederland (Hulst). De Erfgoedcel Waasland werkt een intercultureel project rond dit belangrijk literair 

erfgoed uit. 

 

Kernpartners: Intergemeentelijk Project Land van Reynaert, vzw Reynaertgenootschap, Gemeente 

Hulst, Huis van het Nederlands 

Timing: 2008 

Financiën: € 30.000 

 

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 

 

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 
Zie ook Actieplan 2007 



 

 

 

Met het project Expo ’58 Back to the future werken de 14 erfgoedcellen in Vlaanderen samen met het 

Faro om de herinneringen rond Expo ’58 te documenteren. Al dit unieke materiaal wordt verwerkt in 

een nieuw boek over de wereldtentoonstelling, een grote tentoonstelling in het Huis van Alijn en ook 

een radio- of TV-programma behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast komt er een website waarop 

honderden fragmenten uit interviews te beluisteren zullen zijn, gekoppeld aan uniek beeldmateriaal. 

 

De Erfgoedcel Waasland deed in 2007 ook bijkomend onderzoek naar de economische invloed van 

de wereldtentoonstelling van 1958 op het Waasland. In het voorjaar van 2008 komt een 

publieksactiviteit waarbij specifieke informatie over Expo ’58 en het Waasland aan het publiek wordt 

voorgesteld. De Erfgoedcel Waasland werkt ook een basispakket over Expo ’58 in het Waasland uit 

waarmee andere (erfgoed)organisaties aan de slag kunnen. 

 

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 TERF, Erfgoedcel 

Tongeren en Erfgoedcel Turnhout, Faro, Vlaamse Dienst voor Filmcultuur, Huis van Alijn 

Timing:   

� Boek en website nationaal luik: eind februari 2008 

� Publieksactiviteit Waasland: begin maart 2008 

Financiën: € 17.000 

 

Actie 6.5.3 Project volksverhalen  
Zie ook Actieplan 2007 

 

In 2007 liep het project Wase griezelverhalen, een omvangrijk project met o.a. een inventaris van 

Wase volksverhalen, de jeugpublicatie ‘Griezelverhalen uit het Waasland’, een opleiding voor 

griezelverhalenvertellers, lezingen en verscheidene publieksactiviteiten (voor jong en oud) rond 

volksverhalen her en der in het Waasland. 

In de loop van 2008 willen we op de in 2007 opnieuw aangewakkerde belangstelling voor 

volksverhalen inspelen met enkele bijkomende initiatieven. Zo heeft Toerisme Waasland reeds 

interesse getoond voor een griezelverhalenroute in het kader van het nieuwe fietsnetwerk en willen we 

nagaan op welke manieren de originele volksverhalen verder ontsloten kunnen worden naar het 

publiek (bv. via audio-opname). 

  

Kernpartners: Toerisme Waasland e.a. 

Timing: 2007-2008-2009 

Financiën: € 7.000 

 
Actie 6.5.4 Wase reuzen 
Zie ook Actieplan 2007 

 

De Erfgoedcel en Toerisme Waasland roepen 2009 uit tot ‘Waas reuzenjaar’. In 2009 willen zij de 

Wase reuzen en reuzenactiviteiten promoten bij het grote publiek. Hiervoor werd in 2007 reeds gestart 

met de voorbereiding. Er werd een inventaris opgemaakt van de Wase reuzen, met een overzicht van 

de belangrijkste gegevens en evenementen. De Erfgoedcel Waasland beheert deze informatie via een 

steekkaartensysteem en stelt deze ter beschikking van alle geïnteresseerden.  

Voor het grote publiek wordt in 2008 een maandkalender voor 2009 uitgebracht, samen met een flyer 

met een overzicht van alle reuzenevenementen van eind 2008 tot 2010.  



 

 

In 2009 wil de Erfgoedcel Waasland in samenwerking met Toerisme Waasland op grote schaal 

promotie voeren voor de Wase reuzenevenementen. De Erfgoedcel Waasland wil ook verschillende 

reuzenorganisaties samen brengen en onderling overleg en uitwisseling stimuleren. 

 

Kernpartners: Toerisme Waasland, Wase verenigingen (o.a. karnavalverenigingen) 

Timing: 2008-2009 

Financiën: € 24.000 

 

Zie ook actie 2.2.1 Beeldbank Waasland 

 

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 6.5.3 Project in samenwerking met andere erfgoedcellen – Expo 58 

Zie ook actie 6.5.3 Project volksverhalen 

Zie ook actie 6.5.4 Project 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 2007 

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 

Zie ook actie 6.1.1 Project mondelinge geschiedenis ‘Werk’ met Wase middelbare scholen 


