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2.

CONTEXT
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2.1.

Intergemeentelijk samenwerkingsverband IGEMO
Voorstelling

IGEMO is een intercommunale voor streekontwikkeling, opgericht op 2 juni 1973. De 12 steden en
gemeenten van het arrondissement Mechelen maken deel uit van het werkingsgebied van IGEMO.
Ook IVAREM, de intercommunale voor afvalbeheer, is vennoot van IGEMO.

Het maatschappelijk doel van IGEMO luidt (artikel 4 van de statuten):
“Het bevorderen van de duurzame ontwikkeling voor samenhangende beleidsdomeinen waarbij zowel
ecologische, sociale als economische aspecten aan bod komen”.
Dit maatschappelijk doel wordt vertaald in de volgende strategische doelstellingen:
•
•

•

•

Strategische doelstelling 1: Het verstrekken van een dienstverlening aan de lokale besturen op
het vlak van wonen, werken en leven (ruimte, mens en bestuur)
Strategische doelstelling 2: Het initiëren, coördineren en realiseren van een duurzame
leefomgeving
o Strategische subdoelstelling 2.1.: Het realiseren van een milieu- en klimaatvriendelijke
leefomgeving en het bevorderen van duurzaam gedrag en handelen
o Strategische subdoelstelling 2.2.: Het realiseren van een mensvriendelijke en
aangename leefomgeving en het bevorderen van ontspanning, recreatie, sport- en
cultuurbeleving
Strategische doelstelling 3: Het initiëren, coördineren en realiseren van een duurzaam
ruimtelijk beleid
o Strategische subdoelstelling 3.1.: Het realiseren op een duurzame wijze van ruimte om
te ondernemen en het bevorderen van werkgelegenheid
o Strategische subdoelstelling 3.2.: Het realiseren op een duurzame wijze van ruimte om
te wonen en het bevorderen van betaalbaar wonen
o Strategische subdoelstelling 3.3.: Het realiseren op een duurzame wijze van
ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen
Strategische doelstelling 4: Het realiseren op een duurzame wijze van een sociaal beleid, met
o.a. aandacht voor wonen, werken en leven.
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IGEMO is een van onderuit, op initiatief van de lokale besturen, gegroeid intergemeentelijk
samenwerkingsverband. IGEMO is een verlengstuk of een hulpinstrument voor de lokale besturen en
behoort volledig tot het lokale beleidsniveau. Deze publiekrechtelijke structuur is ontstaan ingevolge
beslissingen van de steden en gemeenten zelf om lokale, gebiedsgerichte en streekgebonden noden
aan te pakken.
Als verlengd lokaal bestuur is het evident dat IGEMO voortdurend rekenschap aflegt aan haar
gemeentelijke vennoten. Het ontwikkelen van diensten en activiteiten in functie van de noden en
behoeften van de lokale besturen is de essentie van intergemeentelijke samenwerking. Het creëren
en in stand houden van een lokaal draagvlak vormt de absolute succesfactor voor elke
intergemeentelijke vereniging. Hiertoe wordt geïnvesteerd in communicatie met, betrokkenheid van
en participatie door lokale beleidsverantwoordelijken.

Missie en doelstellingen
Het bestuur, de directie en het personeel van IGEMO vinden het belangrijk om op een planmatige
wijze het beleid en de strategie van de intercommunale te benaderen. Leidraad daartoe vormen de
ondernemingsstrategie en het strategisch beleidsplan. De intercommunale IGEMO is een vereniging
met visie. Dit vertaalt zich in een duidelijke missie en ambitieuze doelstellingen.
Missie
De missie van IGEMO luidt:
“Overtuigd van het belang van sterke lokale besturen,
met passie voor duurzaamheid, sociaal en maatschappelijk engagement,
activeren wij een regionale dynamiek,
ondersteunen wij steden en gemeenten,
en verlenen wij vernieuwende diensten op het vlak van wonen, werken en leven.”
In functie van het realiseren van deze missie draagt IGEMO een aantal waarden en gedragsregels hoog
in het vaandel. Dit zijn overtuigingen die de leden van de organisatie helpen begrijpen welk gedrag van
hen verwacht wordt, zelfs indien specifieke principes of regels ontbreken.
Ambities
IGEMO heeft de volgende ambities, gerangschikt volgens prioriteit en met opgave van het belang dat
het bestuur, de directie en het personeel aan iedere doelstelling hechten:
Geïnspireerd door de (vernieuwde) missie formuleert IGEMO de volgende ambities voor de toekomst:
1. IGEMO is de preferente partner voor haar aangesloten gemeenten
2. IGEMO beidt kwalitatieve diensten en is als topexpert erkend voor een aantal
speerpuntdomeinen.
3. IGEMO is de vanzelfsprekende koepelvereniging voor alle uitdagingen, ambities, projecten en
initiatieven op het vlak van regionale samenwerking en streekbeleid.
4. IGEMO zet belangrijke stappen in de realisatie van een topregio voor relevante domeinen.
5. IGEMO is een performante en gezonde organisatie. Onze portfolio van diensten is relevant,
vernieuwend, afgestemd, geïntegreerd en zelfvoorzienend.
6. IGEMO is de referentie in de sector. De medewerkers, de bestuurders en de vennoten van
IGEMO zijn daar fier op.
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7. IGEMO heeft een eigen en inspirerende visie op Sustainable Development Goals (SDG’s) en
draagt deze visie ook uit.
Strategisch Beleidsplan IGEMO
In het Strategische Beleidsplan van IGEMO dat door de Raad van Bestuur en de Algemene vergadering
is goedgekeurd is voor de periode 2019- 2024 volgende strategische doelstelling voorzien:
“IGEMO beslist verder te investeren (“vermeerderen”) in de dienstverlening op het vlak van omgeving,
in het bijzonder ‘wonen en huisvesting’ (o1), ‘ruimtelijke ordening en stedenbouw’ (o2), ‘mobiliteit’
(o6), ‘erfgoed’ (o4), ‘publieke ruimten’ (o5) en ‘klimaat’ (o8).
Voor ‘erfgoed’ (o4) investeert IGEMO verder in de ontwikkeling van een topexpertise. Met gemeenten
die niet aangesloten zijn bij de IOED en/of ICED wordt gestreefd naar een partnership (op basis van
win-win). Met andere referentie-organisaties (regionale landschappen, andere culturele
erfgoedcellen…) worden zo mogelijk associaties aangegaan. Ook de combinatie ‘erfgoed – toerisme’
wordt voor ogen gehouden.
IGEMO ziet wel een behoeftepotentieel op het vlak van ‘cultuur’ (v1), voornamelijk binnen de context
van interlokale en regionale samenwerking. ‘Cultuur’ (v1) zal tevens op de radar komen binnen de
diensten die IGEMO ontwikkeld op het vlak van ‘erfgoed’. Dit geldt evenzeer voor ‘toerisme’ (v3). “
Reeds in het strategisch beleidsplan 2014-2019 waren volgende actiepunten opgenomen:
•
•
•

Onderzoeken van de mogelijkheden om een (gesubsidieerde) intergemeentelijke
samenwerking inzake onroerend erfgoed (IOED) op te starten.
Onderzoeken van de mogelijkheden om een intergemeentelijke samenwerking inzake
cultureel erfgoed op te starten.
Inventariseren van de noden en behoeften van lokale besturen om op het vlak van cultureel
erfgoed grensoverschrijdend en/of regionaal af te stemmen en/of samen te werken en het
ontwikkelen van een dienstenaanbod.

Werkvormen
Om haar maatschappelijke opdracht te vatten in doelstellingen en ambities is het aangewezen
vooreerst de particuliere rol van IGEMO ten aanzien van de lokale besturen scherp te stellen. Van
oudsher wordt IGEMO beschouwd als een intercommunale voor streekontwikkeling.
Streekontwikkeling dekt echter deels doch niet volledig de lading van IGEMO.

Dienstverlenende vereniging
Gemeenten verenigen zich in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of intercommunales om
bepaalde gemeentelijke taakstellingen uit te voeren die omwille van hun financiële implicaties,
organisatorische moeilijkheden of vereiste omvang of expertise de mogelijkheden van een individuele
gemeente overschrijden.
Deze ene zin vat op een gebalde wijze de troeven van samenwerking binnen het kader van een
dienstverlenende vereniging samen:
-

Intergemeentelijke samenwerking biedt de aangesloten lokale besturen schaalvoordeel,
zowel financieel, logistiek als organisatorisch.
Intergemeentelijke samenwerking biedt de aangesloten lokale besturen competentie en
een hoge ervaringscurve.
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-

Het verlenen van een dienst wordt beoordeeld op zijn merites: zo hoog mogelijke kwaliteit
tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Enkel een tevreden klant doet een beroep op de
aangeboden diensten.

De intercommunales voor streekontwikkeling worden sedert het decreet van 6 juli 2001 houdende
Intergemeentelijke Samenwerking juridisch getypeerd als dienstverlenende verenigingen.
IGEMO verleent diensten aan lokale besturen, in de eerste plaats aan gemeentebesturen maar
evenzeer aan OCMW’s, gemeentebedrijven en andere publiekrechtelijke instellingen.
IGEMO ondersteunt de lokale besturen bij de realisatie van hun verantwoordelijkheden en taken. Een
gebrek aan mankracht, de nood aan specifieke expertise, het bereiken van voldoende schaalgrootte,
de behoefte aan flexibiliteit, het delen van kosten … zijn doorslaggevende argumenten voor lokale
besturen om gebruik te maken van de dienstverlening van IGEMO.
In principe is de lijst met mogelijke dienstverleningen zeer lang en is ze nooit gesloten: naarmate
besturen technisch en inhoudelijk evolueren, ontstaan er steeds nieuwe mogelijke vormen van
dienstverlening.
Gemeentegrensoverschrijdende samenwerking
Intercommunale samenwerking biedt de aangesloten lokale besturen de mogelijkheid om zowel
projectmatig als beleidsmatig de grenzen van het eigen grondgebied te overschrijden. Deze
samenwerkingsvorm behelst de realisatie van beleidsdoelen die beleidsgerichte interacties tussen
gemeenten vereisen en waarbij gemeenten in een dynamiek worden geplaatst om de individuele
beslissingen vanuit gemeenschappelijke lokale belangen te bekijken.
Waar ‘dienstverlening’ (werkvorm 1) de ondersteuning van individuele lokale besturen als voorwerp
heeft, gaat het hier om een taakniveau dat zich richt tot meerdere gemeenten. Conform de filosofie
van vrijwillige intergemeentelijke samenwerking is dit gebonden aan de taken en bevoegdheden die
gemeentebesturen hebben. Hoe meer taken en bevoegdheden gemeenten hebben en hoe
dynamischer gemeenten zijn, hoe meer intergemeentelijke samenwerking in deze vorm nuttig en
noodzakelijk is.
Het gaat op dit taakniveau over beleidsmatige of projectmatige vormen van overleg en samenwerking
tussen gemeenten (beleidsverantwoordelijken en/of ambtenaren) die kunnen leiden tot betere
coördinatie tussen gemeenten, tot afstemming van hun beleid, tot gezamenlijke programmatie …

Regionale samenwerking
Door de globale geografische schaalverruiming van de dagelijkse actieruimte van mensen, bedrijven
en diensten bestaan er functionele relaties die verder reiken dan de administratieve grens van een
stad of gemeente. De streek geldt als een geografische schaal om de uitdagingen aan te pakken.
De band tussen streekontwikkeling en intergemeentelijke samenwerking is fundamenteel.
Streekontwikkeling kan van onderuit (bottom up), vanuit sterke lokale besturen, gerealiseerd worden.
Op basis van een streekgebonden overleg- en consensusmodel kunnen lokale besturen zowel hun
gemeente als hun streek op een toekomstgerichte wijze ontwikkelen, in overleg en samenwerking met
de levende krachten binnen de streek. Een streek is immers meer dan de optelsom van
overheidsstructuren. Bij streekontwikkeling komt het geheel van partners die van de streek een levend
geheel maken mee in beeld.
Vanuit een streekvisie op ruimtelijke economie, energie, landschapsontwikkeling, mobiliteit, wonen…
kunnen binnen een geïntegreerde benadering gezamenlijke projecten gerealiseerd worden.
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Beleids- en projectmatig werken op streekniveau is geen evidentie. Dit vergt een aangepast, aanvaard
en slagkrachtig bestuurlijk streekmodel. De intercommunales voor streekontwikkeling zijn als verlengd
lokaal bestuur op streekniveau een ideale actor om de regionale ambities en belangen van lokale
besturen waar te maken.
Regionale ontwikkeling gaat ook hand in hand met interbestuurlijke samenwerking. Het betreft
immers ook beleidsmatige en/of projectmatige ontwikkelingen die mogelijk de bevoegdheden,
verantwoordelijkheden en taakstellingen van de lokale besturen overstijgen. Deze situeren zich bij het
Vlaamse Gewest of de provincie, doch de lokale besturen zijn een onmisbare partner om deze te
realiseren. Het vereist partnership met lokale besturen kan zijn grond vinden in geografische
argumenten (bv. realisaties op het grondgebied van de gemeente(n)) en/of specifieke belangen of
lokale ambities. Streekontwikkeling wordt dus ook van bovenaf (bottom down), vanuit de
bevoegdheden en taken van andere overheden, gerealiseerd. Een resultaatsgerichte, interbestuurlijke
samenwerking tussen andere overheden en de betrokken en/of belanghebbende lokale besturen
wordt hiertoe bij uitstek binnen de context van streekontwikkeling georganiseerd.

Bestuur
Algemene vergadering
Minstens tweemaal per jaar heeft een Algemene Vergadering der vennoten plaats. In het voorjaar
beraadslaagt en beslist de Algemene Vergadering over de goedkeuring van de jaarbalans en de
rekeningen.
In het najaar bespreekt de Algemene Vergadering de activiteiten, de strategie en de begroting voor
het komende boekjaar. Alle vennoten worden op de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door 2
afgevaardigden. Enkel de gemeentelijke vennoten Lier en Mechelen kunnen respectievelijk 3 en 4
afgevaardigden aanduiden.
De afgevaardigden worden aangesteld door de bevoegde bestuursorganen van de vennoten. Deze
aanstelling moet herhaald worden voor elke Algemene Vergadering.
Raad van bestuur
De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht
van de vennoten. De Raad van Bestuur van IGEMO telt 17 leden (4 deskundigen + directeur en
teammanager Gebiedsontwikkeling van IGEMO).
De stemgerechtigde leden:
Aandeelhouder

Naam bestuurder

Functie bij aandeelhouder

Berlaar

Jan Hendrickx

Schepen

Bonheiden

Bart Vanmarcke

Schepen

Bornem

Eddie Bormans

Schepen

Duffel

Ivan Blauwhoff

Schepen / Voorzitter IGEMO

Heist-op-den-Berg

Eddy Gorris

Gemeenteraadslid

Lier

Ilse Lambrechts

Schepen

Mechelen

Greet Geypen

Schepen / Ondervoorzitter IGEMO
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Mechelen

Patrick Princen

Schepen

Nijlen

Lien Du Four

Schepen

Putte

Peter De Vooght

Schepen

Puurs - Sint-Amands

Hilde Van der Poorten Schepen

Sint-Katelijne-Waver

Joris De Pauw

Schepen

Willebroek

Maaike Bradt

Schepen

IVAREM

Koen Anciaux

Bestuurder

Niet-stemgerechtigde leden:
Op grond van artikel 52 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking en in toepassing van artikel 21 van de statuten worden aan de Raad van Bestuur 3 leden
met raadgevende stem toegevoegd. <
Aandeelhouder

Naam bestuurder

Functie bij aandeelhouder

Berlaar

Giel Van de Zande

Gemeenteraadslid

Duffel

Staf Aerts

Schepen

Bornem

Dirk Hoofd

Gemeenteraadslid

IGEMO heeft daarnaast diverse statutaire adviesorganen en beheerscomité ’s. IGEMO faciliteert ook
diverse beleidsmatige overlegorganen en diverse ambtelijke overlegorganen.
IGEMO participeert namens de lokale besturen aan tal van overlegfora, werkgroepen, fora, … dit zowel
op lokaal, intergemeentelijk, provinciaal, Vlaams als federaal niveau.
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Organogram
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Diensten
‘Streekbeleid’ en ‘duurzame ontwikkeling’ lopen als een rode draad doorheen het beleid en de
dienstverlening van IGEMO.
De activiteiten van IGEMO zijn in functie van de ontwikkeling van de regio en situeren zich binnen de
3 dimensies van duurzame ontwikkeling: de ecologische, de economische en de sociale dimensie
(people – planet – profit).
Grosso modo kunnen de activiteiten van IGEMO op de volgende structurele wijze worden omschreven:
•

•

•

•

Basisdienstverlening : De deelnemende gemeenten kunnen gebruik maken van een aantal
‘basisdiensten’ op het vlak van leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit …
Deze basisdiensten zijn van velerlei aard: juridische adviesverlening, technisch/wetenschappelijke
ondersteuning, informatieverstrekking, vertegenwoordiging op fora … en worden op eenvoudig
verzoek kosteloos door IGEMO aan de gemeenten geleverd.
Dienstverlening inzake milieu, energie & duurzame ontwikkeling: IGEMO beschikt over een ruimte
expertise inzake milieu, in ruime betekenis (natuur, water, energie, mobiliteit …). Deze
deskundigheid situeert zich op zowel het technisch/wetenschappelijk als het
administratief/juridisch vlak. Op contractuele basis verzilvert IGEMO deze expertise in opdrachten
en projecten die ten aanzien van zowel lokale besturen als andere doelgroepen worden
gerealiseerd.
Dienstverlening inzake communicatie, sensibilisatie en educatie: Sensibilisatie en communicatie
op het vlak van duurzame ontwikkeling vormen een belangrijke pijler binnen het dienstenaanbod
van IGEMO. Eenieder kan een beroep doen op de diensten van IGEMO voor de realisatie van een
brede waaier aan projecten, campagnes en instrumenten.
Dienstverlening inzake ruimtelijke ordening en projectontwikkeling: IGEMO heeft een duidelijke
visie op de ontwikkeling van de streek. Inzake ruimtelijke ordening maakt IGEMO
streefbeeldstudies, masterplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, haalbaarheidsstudies e.d. op.
Als ontwikkelaar van bedrijventerreinen en woonprojecten wil IGEMO zijn steen bijdragen tot
betaalbare ruimte om te ondernemen en betaalbaar wonen in een aangename omgeving. IGEMO
levert een grote maatschappelijke meerwaarde door duurzaamheidsprincipes maximaal te
integreren
in
haar
ontwikkelingsprojecten.

•
•

•

•

In haar streven naar een regio waar het goed is om te leven, stelt IGEMO als beleidsvoorbereider,
planner en uitvoerder haar kennis en expertise met betrekking tot open ruimteprojecten (natuuren landschapsontwikkeling) ter beschikking van de lokale besturen.
Dienstverlening inzake proces- en projectmanagement: Lokale besturen kunnen voor de realisatie
van publieke bouw- en/of infrastructuurprojecten een beroep doen op IGEMO, zowel in het kader
van proces- als projectmanagement.
Dienstverlening inzake lokale economie: IGEMO legt zich toe op het stimuleren van goed
ondernemerschap. Zowel in haar rol van beheerder van bedrijventerreinen als in haar taakstelling
op het vlak van parkmanagement, ondersteunt IGEMO de regionale en lokale economische
ontwikkelingen en het ondernemersbeleid.
Dienstverlening inzake lokaal woon- en huisvestingsbeleid: Lokale besturen zijn de regisseur van
het woon- en huisvestingsbeleid. IGEMO ondersteunt en treedt op als uitvoerder van dit lokaal
beleid. De dienstverlening van IGEMO strekt zich uit van visievorming en planning tot
adviesverlening, controle en informatieverstrekking.
Dienstverlening inzake welzijn op het werk: De lokale besturen in de regio nemen deel aan de
gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. IGEMO verleent
dienaangaande advies en bijstand op het gebied van welzijn op het werk.
culturele erfgoedcel Rivier&Land I
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2.2.

Ambitie: naar een intergemeentelijke samenwerking inzake erfgoed

De aanzet werd gegeven in aanloop naar de gemeentelijke verkiezingen in 2012: op 21 juni 2012 werd
op het adviescomité streekbeleid, een statutair adviescomité samengesteld uit schepenen van
ruimtelijke ordening uit ons werkingsgebied, erfgoed als thema op de agenda geplaatst en
inspirerende praktijkvoorbeelden uit andere regio’s voorgesteld. De bevindingen daaruit werden mee
opgenomen in een beleidsmemorandum van IGEMO, waarin de nieuwe uitdagingen voor de besturen
in de kijker werden gezet. Erfgoed was ontegensprekelijk een van die uitdagingen. Op 29 april 2013
werd op het adviescomité het nieuw Decreet Onroerend Erfgoed besproken.

Onderzoek mogelijkheden intergemeentelijke samenwerking
Hierop heeft de Raad van Bestuur van IGEMO, waarin voor elke aangesloten gemeenten
vertegenwoordigers zetelen, op 31 mei 2013 principieel beslist om de mogelijkheden van een
intergemeentelijk samenwerkingsverband rond Onroerend Erfgoed te onderzoeken.
De conclusies van dit eerste onderzoek zijn op 10 juni 2013 aan het Adviescomité Ruimtelijke Ordening
voorgesteld, werden ter kennis gegeven op de raad van bestuur op 14 juni 2013 en werden toegelicht
aan het kabinet van Vlaams Minister Bourgeois bevoegd voor onroerend erfgoed.
Om gemeenten te overtuigen om in deze Intergemeentelijke Erfgoeddienst te stappen bleek het
noodzakelijk om de structuur en de werking van een dergelijke grote Intergemeentelijke Erfgoeddienst
eerst grondig te analyseren.
Omdat in de regio een centrumstad is gelegen die inzake erfgoed over een grote expertise, kennis en
een zeer uitgebreide werking beschikt werd een engagement tot stand gebracht tussen IGEMO en
Stad Mechelen, met een uitwisseling van informatie, ervaring en inzichten. Op 13 december 2013 is
door Stad Mechelen beslist dat de afdeling Erfgoedontwikkeling, met inbreng van dienst archeologie,
dienst Monumentenzorg en erfgoedcel Mechelen, gegevens aanlevert ten behoeve van de opmaak
van een businessplan door IGEMO voor een intergemeentelijke erfgoeddienst.
De resultaten van dit onderzoekstraject en eerste bevragingsronde werden op 13 november 2014
voorgesteld tijdens een plenair overleg aan een delegatie bevoegde (ruimtelijke ordening en/of
erfgoed) schepenen en burgemeesters van de gehele regio.

Noden en behoeften van de lokale besturen in kaart gebracht
Deze resultaten werden teruggekoppeld naar de respectievelijke gemeentelijke diensten en
erfgoedactoren nauw betrokken bij de gemeentelijke werking tijdens een uitgebreide overlegronde
in 2015 georganiseerd met alle individuele gemeenten om hun noden en behoeften in kaart te
brengen.
In de overlegronde is gepolst naar de noden en behoefte zowel inzake onroerend als cultureel erfgoed.
Globaal is vastgesteld dat alle gemeenten behoeften hebben op vlak van erfgoed in de ruime zin maar
bij elke gemeenten liggen de accenten anders.
Samenwerking met andere lokale besturen, sub regionaal of regionaal, wordt daarbij vaak als een
belangrijke meerwaarde aangegeven. De meerwaarde kan liggen in inhoudelijke aspecten of om
praktische redenen, vaak ook in het bundelen van specifieke kennis / expertise die nodig is om
uitvoering te geven aan de visie.
Wat betreft bouwkundig erfgoed komen vooral de aspecten adviesverstrekking bij vergunningen (o.a.
zorgplicht, monumenten) en beleidsondersteuning (o.a. actieplan, instrumentarium) aan bod. Ook het
begeleiden en adviseren van burgers via een loketwerking blijkt een belangrijk aspect. In mindere mate
komt het begeleiden en adviseren van eigen restauratiedossiers naar voor.
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Op vlak van landschappelijk erfgoed is er een beperkte vraag naar het opmaak en uitvoeren van
landschapsbeheersplannen in samenwerking met private eigenaars. Evident zijn vooral de gemeenten
met een groot openruimte-patrimonium vragende partij.
Wat archeologie betreft is de interesse eerder beperkt en focust deze zich vooral op adviesverlening
bij vergunning of informeren van burgers via een loketwerking. Dit onderdeel van het decreet is ook
nog niet in werking getreden wegens het ontbreken van de uitvoeringsbesluiten, waardoor de lokale
besturen de impact nog onvoldoende kunnen inschatten.
Inzake het cultureel erfgoed is de diversiteit tussen de gemeenten groter. In de regio Klein-Brabant is
er een duidelijke vraag naar een globale intergemeentelijke samenwerking (omwille van het ontbreken
van een Cultuurconvenant). In de oostelijke regio is de vraag meer fragmentair naar collectiebeheer,
inventarisatie en ontsluiting.
In dit thema hebben we ook vastgesteld dat bepaalde lokale initiatieven ook in andere gemeenten
voorkomen en dat het samenbrengen van deze initiatieven een grotere (toeristisch / culturele)
meerwaarde kan brengen.
Wat betreft de erfgoedactoren zijn er bijzonder veel verenigingen actief in de regio, inzonderheid
heemkundige kringen, en zijn er ook vele kleine musea aanwezig sommige privé, sommige van de
overheid. Een belangrijke nood ligt daar in het verzekeren van de toekomst van de kennis en stukken
die in handen zijn van deze verenigingen. Dit door het ondersteunen van vrijwilligerswerking, het
professionaliseren van verenigingen, het werken aan netwerking en schaalvergroting, het
ondersteunen van mensen, het inventarissen van stukken e.d..
Het aspect depot is in quasi alle gemeenten aan bod gekomen. In sommige zijn locaties beschikbaar
maar moeten ze georganiseerd en beheerd worden, op andere locaties zijn collecties (groot en klein)
aanwezig die moeten gestockeerd. Een uitdrukkelijke vraag die daaraan gekoppeld kan worden is het
inventariseren, digitaliseren (o.a. beelddatabank) en ontsluiten van collecties. Ook wordt vaak de
vraag gesteld hoe het lokaal bestuur kan omgaan met privé collecties, minstens om de toekomst ervan
te garanderen (in private handen).
Funerair erfgoed is in de rand van sommige gesprekken aan bod geweest. De vraag blijkt hier eerder
beperkt zowel vanuit het aantal gemeenten als naar taken toe. Vaak is een inventarisatie van het
funerair erfgoed al lopende. Inzake ontsluiting wordt de koppeling gemaakt naar culturele aspecten.
Op basis van de bevraging omtrent de noden en behoeften op het vlak van erfgoed in de gemeente is
een concreet voorstel uitgewerkt voor de intergemeentelijke samenwerking.

Structuur van de intergemeentelijke samenwerking rond erfgoed
Op 12 november 2015 is in het Landhuis van het Kasteeldomein Roosendael te Sint-Katelijne-Waver
een Intergemeentelijk Erfgoedoverleg doorgegaan waarop alle mandatarissen en ambtenaren
betrokken bij het erfgoedbeleid zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg.
In de samenwerking wordt een onderscheid gemaakt in 3 verschillende inhoudelijke cellen en een
gemeenschappelijke basis.
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Er zal een formele beheersstructuur worden opgezet om de samenwerking in goede banen te leiden.
Op basis van dit idee uit 2015 heeft IGEMO de laatste jaren verder gewerkt.

2.3.

Oprichting intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst

Naar aanleiding van het voorgaande traject heeft IGEMO in een eerste fase een IOED opgericht.

Erkenning als IOED
Naar aanleiding van het nieuwe decreet Onroerend Erfgoed van 12 juli 2013 werd op 28 november
2014 door de Raad van Bestuur van IGEMO de erkenningsaanvraag voor een IOED goedgekeurd. Na
een tweede herindiening in 2015 werd op 12 januari 2016 een tweede keer de erkenning als IOED
aangevraagd. Op 16 maart 2016 werd de IOED IGEMO erkend door de Vlaamse minister van
Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois.
Vervolgens werd op 28 juni 2016 de aanvraag voor subsidie als IOED aangevraagd bij het Agentschap
Onroerend erfgoed. Deze werd op 29 september 2016 door middel van ministerieel besluit
goedgekeurd en vastgesteld op 367.730,92 euro.

Gemeente

Werkingsgebied
streekintercommunale
IGEMO

Werkingsgebied IOED
IGEMO

Berlaar

X

Bonheiden

X

X

Bornem

X

X

Duffel

X

X

Putte

X

X
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Puurs-Sint-Amands

X

X

Sint-Katelijne-Waver

X

X

Willebroek

X

X

Mechelen

X

Lier

X

X

Beleidsplan IOED
In het goedgekeurde beleidsplan van de IOED is volgende missie opgenomen:
“IOED IGEMO stimuleert de regio om samen te werken rond erfgoed in de brede zin en dit zowel
integraal als geïntegreerd.
IOED IGEMO verzorgt een gebiedsdekkende dienstverlening op een efficiënte, resultaatsgerichte en
deskundige manier.
IOED IGEMO werkt mee aan het ontsluiten van erfgoed naar de burger op een professionele manier.
IOED IGEMO werkt met de lokale besturen samen op basis van een kosten delend principe met een
proactieve en kostenefficiënte werking.”
Daarnaast zijn in het goedgekeurde beleidsplan volgende strategische doelstellingen opgenomen:
•
•
•
•

Strategische doelstelling 1 : de IOED ondersteunt de lokale besturen in het ontwikkelen en
realiseren van een kwalitatief en integraal erfgoedbeleid op vlak van bouwkundig erfgoed,
landschappelijk erfgoed en archeologie
Strategische doelstelling 2: de IOED bouwt een regionaal netwerk uit samen met alle actoren en
participanten en stimuleert / initieert (sub-) regionale samenwerking
Strategische doelstelling 3: de IOED stimuleert en ondersteunt lokale besturen bij het ontsluiten
van erfgoed naar de burger en ontwikkeld een publieksgerichte erfgoedwerking
Strategische doelstelling 4: de IOED realiseert samen met de lokale besturen een efficiënte,
resultaatsgerichte en kostenefficiënte werking

Werking
De Intergemeentelijk Onroerend Erfgoeddienst IGEMO vormde de eerste structurele erfgoedwerking
die binnen de streekontwikkelingsintercommunale van de Mechelse regio werd opgericht. In 2016
ontving zij haar erkenning waarna zij haar activiteit in 2017 kon opstarten.
Op slechts een paar jaar tijd wist de IOED haar werking stevig uit te bouwen. Na een bevraging van
haar gemeenten en het erfgoedveld, formuleerde zij een inhoudelijke visie en een praktisch
stappenplan om de erfgoeddienst verder uit te bouwen. Hierbij zorgde een inzet op projectmatige
dienstverlening, naast de basisdienstverlening, voor de nodige bijkomende financiering waardoor de
erfgoedwerking binnen IGEMO niet enkel kon worden uitgebreid in termen van personele en financiële
middelen maar eveneens in termen van impact en slagkracht binnen het erfgoedveld.

Visie: Rivier&land: Eén maar toch verdeeld
In eerste instantie werd een inhoudelijke visie voorgesteld dat regio van de IOED – en de latere
erfgoedcel – karakteriseerde. Het was een verhaal van zowel verbinding en gemeenschappelijke
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kenmerken, maar evenzeer van verdeeldheid en lokale eigenheid. Beide gevolgen van een complexe
historische evolutie die de regio karakteriseerde en waarvan het erfgoed – onroerend of cultureel –
de stille getuigen zijn.
Deze erfenis is dan ook zichtbaar in talrijke facetten die de regio karakteriseert, gaande van de rivieren
die haar landschap tekent over de edelen en boeren die haar bewerkte tot de industrialisatie en
modernisering die haar ingrijpend wijzigde.
Naast een inhoudelijke visie werd een praktische visie en stappenplan uitgebouwd, waarbij naast de
uitbouw van basisdiensten op maat van haar gemeenten werd ingezet op projectmatige
dienstverlening die de erfgoeddienst van bijkomende financiering voorzag.
Van bij aanvang was het echter duidelijk dat de diverse types erfgoed sterk in elkaar overvloeiden.
Hoewel de lijn tussen onroerend en cultureel erfgoed als respectievelijke gewestelijke en
gemeenschapsmaterie op Vlaams niveau duidelijk wordt getrokken, is van een gelijkaardige scheiding
op het terrein weinig te merken. Dat leidde ertoe dat de IOED koos voor een integrale erfgoedvisie,
hoewel de focus uiteraard op het onroerend erfgoed lag. Niettemin bleek daarom ook snel de nood
aan een erfgoedcel en een integrale regionaal depotbeleid.
Daarenboven streefde de IOED, niet in het minst vanuit de context van de brede maatschappij
dekkende werking van een intercommunale, ernaar om erfgoed te verbinden aan andere facetten van
de sociale ruimte. Dat was de uitgelezen manier om de relevantie van erfgoed te verhogen, waardoor
haar bescherming beter kon worden gegarandeerd. Het verbinden van erfgoed met economisch
potentieel, toeristische mogelijkheden of een bredere ruimtelijke context karakteriseerde zowel de
adviezen als de erfgoedprojecten zoals trajectbegeleiding voor kerken of beheersplannen. De IOED
nam zo een bescheiden voortrekkersrol op ten aanzien van de huidige Vlaamse beleidslijn om sterk in
te zetten op de transversaliteit van erfgoed.
Een laatste kenmerk in de uitbouw van de IOED was een prominente nadruk op de rol van burgers en
hun deelname in het erfgoed dat zij bezitten. De IOED ontpopte zich zo tot een expert in
participatietrajecten zelfs in die mate dat het de centrale focus werd van haar rapportering in 2018
onder de tittel ‘de kracht van participatie’. Succesprojecten zoals de herbestemming van de kerk van
Wintam dat leidde tot het ontstaan van een nieuwe erfgoedgerichte organisatie, het SintMargarethagenootschap, getuigen daarvan.

Basisdienstverlening: veel doen met weinig middelen
De subsidie die het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed ter beschikking stelt voor haar IOED’s is
eerder bescheiden te noemen. Dat dwingt een intergemeentelijke erfgoeddienst tot een realistische
en strategische inzet van middelen met betrekking tot de inrichting van een basisdienstverlening.
Naast de administratieve taken voor het voeren van een IOED en het inzetten op een blijvende
inhoudelijke en procedurele vorming van haar medewerkers, viel de basiswerking van de IOED uiteen
in drie types aan activiteiten: 1) adviseren 2) lokaal ondersteunen en 3) regionaal coördineren. Deze
drie kernactiviteiten werden binnen vijf domeinen: 1) beleid, 2) behoud, 3) onderzoek, 4) ontsluiting
en participatie en 5) netwerking.
Concreet heeft de IOED haar besturen geadviseerd en ondersteund met betrekking tot haar
erfgoedbeleid en het behoud en de ontsluiting van het patrimonium dat zij in eigen handen had.
Veeleer dan een soort generiek aanbod te leveren, werden de adviezen en de lokale ondersteuning
geleverd op maat van de gemeente, geënt op hun specifieke vragen.
In het laatste jaar gaat de IOED ter zake een stap verder en ontwikkelt een regionale visie op
erfgoedbeleid met een structureel transversaal karakter waarin toerisme en lokale economie een
belangrijke rol spelen. Zo is de IOED een partner in de inrichting van het Geopark Schelde-Delta en
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onderzoekt zij hoe zij actief kan inzetten op het nieuwe instrument van de onroerend
erfgoedrichtplannen op regionaal niveau.
Wanneer lokale noden bij verschillende gemeenten naar voor kwamen, werd de dienstverlening
structureel op regionaal niveau ingericht. Zo ontlastte IOED IGEMO haar gemeenten integraal van
planlast met betrekking tot archeologisch vooronderzoek.
Daarnaast werd er tevens ingezet op het inrichten van een heus netwerk zowel met regionale, maar
tevens met lokale en landelijke spelers, waarbij reeds heel wat relaties met heemkringen en andere
vrijwilligers werden ingericht. Ook in de vorming en werking van het Netwerk Onroerend Erfgoed
breidde IOED IGEMO haar rol uit en zal binnenkort worden opgenomen in de kerngroep van deze
overkoepelende instelling.
Ook op vlak van publieksactiviteiten trok de IOED mee aan nieuwe Vlaamse initiatieven. Aangezien de
coördinatie voor open monumentendag reeds vlot verliep binnen de gemeentelijke diensten, hoewel
ook daar de IOED geleidelijk een regionale coördinerende rol opneemt, koos zij veeleer voor een
voortrekkersrol in het lanceren van de archeologiedagen, om zo eveneens de bekendheid en het
draagvlak voor archeologisch onderzoek in de regio aan te sterken.
Daarenboven ontsloot zij diverse erfgoedverhalen aan de hand van een reeks artikels gepubliceerd in
gemeentebladeren en via digitale media of via een studentenproject in samenwerking met de Thomas
Moore
hoge school. In Klein-Brabant ontplooide de IOED dan weer een integraal
erfgoedontsluitingsproject door historische afbeeldingen of foto’s van het onroerend erfgoed van
Klein-Brabant aan te brengen op nutskasten in het straatbeeld.
Een aanzienlijke investering heeft de IOED ook gemaakt in de inventaris bouwkundig erfgoed. Zij heeft
immers het gehele terreinwerk uitgevoerd ter actualisatie van deze inventaris, waarbij zij tevens het
voorbereidend terreinwerk heeft gemaakt met oog op de daaropvolgende herinventarisatie en
valorisatie van het bouwkundig erfgoed in de regio.

Erfgoedprojecten: innoveren in de erfgoedsector
Om te voorzien in bijkomende financiering en daardoor in de verdere uitbouw van de IOED, maar
eveneens om de impact van die dienst en zo de erfgoedzorg danig te vergroten, werden een hele reeks
aan projectmatige dienstverlening ingericht. In deze dienstverlening was het overigens niet louter de
bedoeling om diensten die gemeenten zelf niet konden organiseren op regionaal niveau in te richten ,
maar eveneens om te innoveren op bestaande praktijken binnen de erfgoedsector.
Drie kernwoorden staan daarin centraal: 1) ontsluiting, 2) participatie en 3) transversaliteit. De
beheersplannen en later de patrimonium- en bestemmingsplannen die de IOED aan haar gemeenten
aanbood getuigen daar prominent van. Het gebruik en de ontsluiting van de erfgoedwaarden onder
beschouwing stonden centraal als doelstellingen naast de behoudsdoelstellingen en maatregelen.
Hierin werden de eigenaars en andere mogelijke partners via buurtconvenanten gemobiliseerd om
een rol te spelen in die erfgoedzorg en -ontsluiting en om zo het historisch verhaal en de identiteit die
in dat erfgoed verankerd zit zich wederom toe te eigenen. Ten slotte wordt steeds gezocht hoe erfgoed
relevant kan worden gebruikt – soms zelfs herbestemd – op een maatschappelijk relevante en
financieel realistische of zelfs voordelige wijze.
Dezelfde lijn wordt doorgetrokken in de trajectbegeleiding die de IOED aanbiedt op vlak van de nevenen herbestemming van kerken. Een project dat momenteel voor de gemeente Bornem wordt gevoerd,
maar wellicht ook in andere gemeente snel ingang zal vinden. De combinatie van een gemeentelijke
aanpak van alle kerken op het grondgebied met een prominent participatief luik is uniek binnen
Vlaanderen, maar blijkt – met aansluiting op het projectbureau herbestemmen kerken – te leiden tot
effectieve en gedragen ralisaties van de bestemmingen.
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Ook op onderzoekvlak ontplooit de IOED belangrijke initiatieven door verantwoordelijk op te nemen
voor de valorisatie en inventarisatie van de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed. Hiertoe heeft
de IOED, gebaseerd op het de methodologie ontwikkelt door andere IOED’s, een eigen methode
ontwikkelt specifiek afgestemd op stedenbouwkundige diensten om zo de effectieve impact op het
terrein te maximaliseren.
Net zoals in de voorgaande projecten wordt ook dit project getypeerd door een belangrijke rol van
zowel de lokale besturen als de heemkundige kringen in het identificeren en valoriseren van
bouwkundig erfgoed. Het meest opvallende kenmerk is dat deze valorisatie en inventarisatieopdracht
regiobreed en zo thematisch-typologisch veeleer dan ruimtelijk wordt aangepakt, waardoor de
wetenschappelijke rigiditeit van het bekomen resultaat aanzienlijk zal worden vergroot.

Integraal erfgoedwerking: de nood van een erfgoedcel
De keuze voor een integrale erfgoedvisie evenals het innovatieve karakter van diverse projecten bracht
de IOED vanzelfsprekend regelmatig op het spoor van het culturele erfgoed. Het participatieve
karakter noopte geregeld tot een actieve samenwerking met heemkringen en tevens andere
verenigingen en type vrijwilligers. Op die manier activeerde de intergemeentelijke erfgoeddienst de
vrijwilligerswerking en burgerparticipatie met betrekking tot erfgoed.
Daarnaast werden culturele erfgoedbelangen steeds meegenomen binnen de projecten van de IOED.
omdat het onroerend erfgoed vaak intrinsiek is verbonden met het roerend en immateriële erfgoed,
nam de IOED steeds deze andere erfgoedtypen mee in haar adviserende en ondersteunende rol.
Vooral museale instellingen gehuisvest vielen vaak onder loep van de IOED het kasteel d’Ursel, de
Notelaer, het kasteel van Bornem, de forten Liezele en Breendonk kwamen daarbij op de radar.
Speciaal vermeldenswaardig
is het beheersplan voor de Midzeelhoeven waarin zowel een
rentabiliteitsstudie en een museale herinrichting en begeleidingstraject werden geïntegreerd.
Ook andere collectiebeherende initiatieven, wanneer ze verband hielden met onroerend erfgoed,
werden zo gestimuleerd door de IOED. Voor de abdij van Bornem werd op aansturen van de IOED de
piste erfgoedbibliotheek snel in beschouwing genomen en binnen het kerkenplan voor de gemeente
Bornem krijgen de kerken van Wintam en Bornem een museale functie, terwijl over de kerk van Branst
wordt nagedacht om daar een heus regionaal depot voor kerkelijke cultuurgoederen in te richten.
In het licht van de kerkenplannen heeft de IOED overigens steeds speciale aandacht voor het behoud
en beheer van de religieuze cultuurgoederen en volgt zij actief ook de valorisatietrajecten voor die
cultuurgoederen voor de herbestemde kerken Wintam en Branst op.
Wellicht is één van de meest in het oog springende voorbeelden van een integrale erfgoedwerking het
nutskastenproject dat de IOED wist uit te rollen in de gemeenten van Klein-Brabant. In dit project
werden historische afbeeldingen en fotografische materiaal van onroerend erfgoed, monumenten of
dorpsgezichten, verzameld, waarvan een selectie werd aangewend om nutskasten in het straatbeeld
te bestickere. Naar aanleiding van dit project, waarbij de heemkringen nauw waren betrokken, werd
overigens ook nagedacht over het inrichten van een databank voor dit soort cultureel erfgoed (of het
inschrijven op een bestaande databank).
Niet enkel ontstond zo een integrale werking tussen roerend en onroerend erfgoed, maar ook het
immaterieel erfgoed werd betrokken. Het doel was immers om via vrijwilligers mondelinge
getuigenissen aan de hand van de afbeeldingen over het onroerend erfgoed en de praktijken errond
(dorpsleven, ambachten) op te vragen, waarbij een zinsnede zou worden geselecteerd voor de sticker.
Hoewel deze registratie van mondelinge geschiedenis moeizaam van start ging en binnen het huidige
project niet meer haalbaar bleek, is zo wel een start gegeven voor de registratie van die mondelinge
geschiedenis, dat in samenwerking met de werkplaats immaterieel erfgoed en Chantal Bisschop van
het CAG.
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Hoewel dit project, samen met de andere, aanduiden dat voor IGEMO een integraal erfgoedbeleid
essentieel en noodzakelijk bleek, getuigt het ook van de limieten van een IOED. Willen een dergelijke
integrale erfgoedwerking effectief en krachtdadig uitbouwen dan is de bijkomende steun van een
erfgoedcel onontbeerlijk.

2.4.

Opportuniteit: naar een culturele erfgoedcel

In 2017 stelde de Vlaamse overheid een nieuw erfgoeddecreet voor, met voor de eerste keer een
strategische visie nota die richting gaf aan het decreet. Het Cultureel erfgoed decreet van 24 februari
2017 introduceert ook functies en rollen als belangrijke nieuwe begrippen.
De decreetswijziging gaf een opportuniteit voor IGEMO en de lokale besturen om na te denken over
de rol van cultureel erfgoed en intergemeentelijk samenwerken in onze regio. Het is een logische
volgende stap om een cultureel erfgoedconvenant af te sluiten met de Vlaamse Overheid. Het is
duidelijk dat IGEMO daarin een dienstverlenende rol kan opnemen bij de gemeenten als een
erfgoedcel die dicht bij haar burgers en diensten kan staan. De rol van een bovenlokale coördinator
kan opgenomen worden door de erfgoedcel Mechelen. Op deze manier wordt de relatie tussen de
gemeenten en de erfgoedcel Mechelen geformaliseerd en vastgelegd.
Daarnaast gaf de visie van het cultureel erfgoeddecreet ook belangrijke impulsen. De vier grote
krachtlijnen kwamen niet alleen meerdere malen terug in het participatie traject, ook in het
beleidsplan dat we voor stellen spelen ze een belangrijke rol.
Het versterken van de collecties kan in onze regio alleen beginnen met een inventarisatie en
valorisatie proces. Het verbinden tussen roerend erfgoed en immaterieel erfgoed was een expliciete
vraag van de erfgoedgemeenschap. Daarbij moet opgemerkt worden dat zij ook het verbinden tussen
cultureel en onroerend erfgoed ook aangegeven werd als een ambitie. Ook het inzetten op meer
samenwerking en minder versnippering in het erfgoedlandschap in onze regio, is een ambitie die
expliciet naar voren geschoven werd. Daarnaast is een brede participatie en diversiteit een constant
werkpunt.
Deze vier krachtlijnen komen niet enkel naar voren in de visienota van februari 2017, maar komen ook
tegenmoet aan de vragen en verzuchtingen van de erfgoedgemeenschap van onze gemeenten. Ze
kunnen vertaald teruggevonden worden in de uiteindelijke actieplannen. Hieronder stellen we u graag
voor hoe we tot deze plannen zijn gekomen.
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3.

VOORTRAJECT & SAMENWERKING
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Naar aanleiding van de principiële beslissingen van de gemeenten Bornem, Puurs-Sint-Amands, SintKatelijne-Waver en Willebroek om een intergemeentelijke culturele erfgoedcel op te richten in kader
van het decreet van 24 februari 2017 betreffende cultureel erfgoed is het voortraject opgestart.

3.1.

Traject naar een intergemeentelijke erfgoedcel
Opstart onderzoek opportuniteiten

Op het intergemeentelijk overleg van de IOED is, o.a. vanuit Klein-Brabant, gevraagd om te
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om ook rond cultureel erfgoed intergemeentelijk samen te
werken en zo tot een echte integrale en intergemeentelijke samenwerking te komen op vlak van
erfgoed.
Culturele erfgoedcellen of een cultureel erfgoedconvenant is een overeenkomst tussen de Vlaamse
Overheid en een intergemeentelijk samenwerkingsverband of een Vlaamse kunststad om cultureel
erfgoed te ondersteunen. Erfgoedconvenanten kunnen aangevraagd worden in de eerste drie jaar van
een legislatuur.
De vraag was of IGEMO kan onderzoeken wat de wenselijkheid is en wat de nodige investeringen zijn
voor het oprichten van een culturele erfgoed cel in onze regio.
Het directiecomité van IGEMO heeft op 6 november 2018 kennis genomen van de beleidsmatige en
decretale context van het aanvragen van een cultureel erfgoedconvenant en opdracht gegeven om te
onderzoeken welke opportuniteiten er op intergemeentelijk niveau zijn. De raad van bestuur van
IGEMO heeft dit op 23 november 2018 goedgekeurd.

Overleg ronde lokale besturen
Bij aanvang van het inleidende onderzoek werd een ronde van inleidende gesprekken gevoerd met
enerzijds de ambtenaren van de gemeenten en anderzijds de bevoegde schepenen.
Deze gesprekken dienden enerzijds om de gemeenten op de hoogte te brengen van de culturele
erfgoedcel en te bespreken wat deze voor een gemeente kan betekenen en anderzijds om na te vragen
welke noden ze hebben op het vlak van cultureel erfgoed. Hoewel het ging om open gesprekken
werden op voorhand wel een aantal kernvragen opgesteld. Deze vragen kunnen onderverdeeld
worden in twee categorieën; de vragen met betrekking tot de noden van de individuele gemeente en
de gemeenschappelijke noden waar een regionale aanpak vereist werd.
Kernvragen
Betreffende individuele noden van de gemeente
•
•

Welke erfgoedactoren zijn er actief in de gemeente, welke activiteiten organiseren zij en
wat zijn hun specifieke noden?
Wat zijn de aspiraties op gemeentelijk niveau op het vlak cultureel erfgoed.

Betreffende gemeenschappelijke noden
•
•
•

Hoe kunnen de gemeenten elkaar regionaal versterken en van 1 +1 drie maken.
Waar kan een regionale aanpak leiden tot meer financieringsmogelijkheden
Waar is een regionale aanpak de sleutel tot een bredere naamsbekendheid en een groter
doelpubliek

Uit de gesprekken zijn een aantal noden en mogelijkheden duidelijk gebleken op zowel lokaal als
regionaal vlak. Van de zes aangesproken gemeenten waren er vijf die ook aangaven dat sommige van
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de problematiek en mogelijkheden op het vlak van cultureel erfgoed het best aangepakt kunnen
worden door een regionale aanpak.
Contactmoment

Contactpersoon

26/02/19

Gert Van Kerckhoven (Bornem)

28/02/19

Julie Decat (Puurs – Sint-Amands)

28/02/19

Gerda Goossens (Willebroek)

18/03/19

Ria Moens (Duffel)

18/03/19

Marc Moens (Bonheiden)

18/03/19

Eddie Van Leuven (Sint-Katelijne-Waver)

03/04/19

Eric Janssens (Sint-Katelijne-Waver)

03/04/19

Ann-Marie Morel (Puurs – Sint-Amands)

04/04/19

Maaike Bradt (Willebroek)

17/04/19

Kristof Joos, Jurgen De Maeyer (Bornem)

02/05/19

Lili Stevens (Duffel)

Vaststellingen
Wat en wie speelt er in de verschillende gemeenten?
•
•
•
•
•

Er zijn een aantal (potentiele) zwaargewichten in elke gemeente
Er is een levendige scene van immaterieel erfgoed
o Bv. Reuzentraditie, riviervisserij, ambachten, …
Er zijn veel culturele verenigingen actief in de regio, in het bijzonder veel heemkundige
kringen. Deze kennen wisselende graad van activiteit.
Er zijn vele (kleine) musea aanwezig. Waarvan sommige privé, sommige van de gemeente.
Er moet verder onderzoek gedaan worden naar individuele en ongebonden erfgoedactoren.

Sterktes en noden
•
•
•

Alle gemeenten hebben behoeften aan ondersteuning op vlak van erfgoed in de ruime zin.
De accenten kunnen verschillen per gemeente.
Een samenwerking met andere lokale besturen, sub regionaal of regionaal, wordt daarbij vaak
als een belangrijke meerwaarde aangegeven
o Depotwerking
o Beeldbank
o Vrijwilligerswerking
o …
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Toelichting aan colleges
Na de eerste overlegrondes, de positieve feedback van de bevoegde schepenen en het opmaken van
een eerste analyse werd een projectvoorstel opgemaakt. Dit werd voorgesteld aan de schepencolleges
van de verschillende gemeenten. Hierbij werden de resultaten van de eerste overlegrondes besproken
en de werking en voordelen van een culturele erfgoedcel uiteengezet. De opbouw van de presentatie
is hieronder te vinden.
Aan de colleges van de verschillende gemeenten heeft IGEMO een uitgebreide toelichting gegeven
onder de noemer “de weg naar een duurzaam cultureel erfgoedbeleid”. De presentatie gaat in bijlage.
•
•
•

Inleiding: Context en Terminologie
Voortraject: Rondgang lokale besturen / In kaart brengen van lokale erfgoedactoren / Sterktes
en nodenBeleid: Rol van een erfgoedcel / Speerpunten / Europese subsidies
Traject: Timing / Erkenning / Omgevingsanalyse / Participatieluik / Globale budgettering /
Afspraken

Contactmoment

Gemeente

23/04/19

Schepencollege Sint-Katelijne-Waver

26/04/19

Puurs – Sint-Amands

26/04/19

Schepencollege Willebroek

13/05/19

Schepencollege Duffel

16/05/19

Schepencollege Bornem

Principiële beslissing: oprichting culturele erfgoedcel
Als sluitstuk van het voortraject heeft IGEMO aan alle gemeenten gevraagd om hun engagement te
bevestigen.
IGEMO heeft van volgende gemeenten een beslissing ontvangen:
-

Sint-Katelijne-Waver: 30 maart 2020
Bornem: 26 maart 2020
Puurs-Sint-Amands: 24 maart 2020
Willebroek: 27 maart 2020

De gemeenten hebben volgende beslissing genomen:
•
•

•
•

“Artikel 1. Het college beslist principieel om een intergemeentelijke culturele erfgoedcel op te
richten in kader van het decreet van 24 februari 2017 betreffende cultureel erfgoed.
Artikel 2. Het college keurt het voorliggende plan van aanpak goed en geeft IGEMO met
toepassing van het in-house principe de opdracht om (1) een aanvraagdossier voor erkenning
en subsidiëring van een culturele erfgoedcel op te maken en (2) de nodige stappen te
ondernemen om het plan van aanpak uit te rollen.
Artikel 3. Het college duidt schepen(en) [xxx], bevoegd voor cultuur en/of erfgoed, aan als
vertegenwoordiger van de gemeente in de intergemeentelijke stuurgroep.
Artikel 4. Het college geeft opdracht aan de betrokken diensten om deel te nemen aan de
overlegstructuur en de nodige gegevens ter beschikking te stellen.
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•

Artikel 5. Het college besluit om de nodige budgetten voor het participatie- en
communicatietraject (geraamd op 8.000 excl. btw) vrij te maken in de meerjarenbegroting.”

De beslissingen gaan in bijlage.

Intentie tot deelname: gemeente Duffel
De gemeente Duffel beschikt over rijk en sterk cultureel erfgoed met o.a. De Duffelse Reuzen, de
Ballonnekensstoet, Cinema Plaza, de Heemkring Duffel en de werking rond het Fort van Duffel.
De gemeente Duffel is momenteel niet aangesloten bij een cultureel-erfgoedconvenant en kan dus
ook geen beroep doen op Vlaamse middelen.
De gemeente Duffel acht het opportuun om toe te treden tot de culturele erfgoedcel Rivier&Land en
heeft op 23 maart 2020 een intentieverklaring inzake toetreding tot de culturele erfgoedcel
“Rivier&Land” goedgekeurd.
•
•
•
•

“Artikel 1: De gemeente neemt kennis van het beleidsplan van de in oprichting zijnde culturele
erfgoedcel Rivier&Land. De gemeente onderschrijft de ambitie, de doelstellingen en het
actieplan van de culturele erfgoedcel Rivier&Land die in het beleidsplan zijn verwoord.
Artikel 2: De gemeente verklaart de intentie te hebben om toe te treden tot de culturele
erfgoedcel Rivier&Land.
Artikel 3: De gemeente zal de nodige stappen ondernemen om de toetreding te formaliseren
van zodra de culturele erfgoedcel Rivier&Land erkend is door de bevoegde Vlaamse minister
en zal hiervoor de nodige budgetten voorzien.
Artikel 4: De gemeente zal, in afwachting van de formele toetreding, reeds inzetten op een
projectmatige samenwerking met de culturele erfgoedcel Rivier&Land.”

De beslissing gaat in bijlage.

3.2.

Plan van aanpak

Om het aanvraagdossier vorm te geven werd een uitgebreid plan van aanpak opgesteld. Hierbij
werden de participatiemomenten een cruciale rol toebedeeld om enerzijds voldoende eerstehandsinformatie van de erfgoedactoren te verkrijgen en anderzijds om een draagvlak voor de culturele
erfgoedcel te creëren. Deze informatie werd verwerkt in de omgevingsanalyse (zie 0
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Omgevingsanalyse). Hiernaast werden er bijeenkomsten voorzien voor stuurgroepvergaderingen,
hierop zal verder ingegaan worden in hoofdstuk 3.3 Stuurgroep culturele erfgoedcel.
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Plan van aanpak en timing

Startpunt
traject 17
mei 2019

Juni

December

- Eerste
erfgoedcafé
vastgelegd voor
juli

- Voorstelling
resultaten op
stuurgroep

September - Oktober 2019
- Bijeenkomst stuurgroep
- Voorbereiding
postkaartencampagne

Startpunt traject

Juli-Augustus

- Start omgevingsanalyse

- Uitschrijven
omgevingsalayse

- Start organisatie van de
erfgoedcafé's
- Eerste stuurgroep van de
beslissers vastgesteld
voor september

- Feedback
externe
experten op
stuurgroep

- Tweede reeks erfgoedcafés

- Éen-op-éen
gesprekken met
erfgoedactoren

- Éen-op-éen
gesprekken met
erfgoedactoren
- Eerste reeks
erfgoedcafés

November
- Postkaartencampagne
- Voorbereidend werk
voor beleidsplanning

April 2020
- Indienen
dossier

Januari - Maart
2020
- Goedkeuring
opname in
meerjarenbegro
ting van
gemeenten

December 2020
- Beslissing
Vlaamse
Overheid

- Goedkeuring
van
beleidsplannen
door
gemeenteraden
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3.3.

Stuurgroep culturele erfgoedcel

In het begin van het project werd er een stuurgroep voor de culturele erfgoedcel opgericht. Diens rol
is het om de richting van de toekomstige culturele erfgoedcel te bepalen naarmate er meer informatie
werd vergaard. Er werd gekozen om twee afgevaardigden per gemeente in de stuurgroep op te nemen
(de bevoegde schepen of burgemeester en de bevoegde ambtenaar). Zo is elke gemeente
vertegenwoordigd in het proces. Deze stuurgroep werd aangevuld met enkele externe experts die
feedback konden geven op het dossier.
Bij elke stuurgroepvergadering werd een stand van zaken gegeven en indien nodig beslissingen
voorgelegd aan de leden. Elke gemeente kreeg één stem om beslissingen goed of af te keuren.
Samenstelling
•

•

Lokale besturen
• 1 schepen en 1 ambtenaar van elke gemeenten
• 1 gemeente = 1 stem
Externe experten
• Gregory Vercauteren - Adviseur lokaal & regionaal cultureel-erfgoedbeleid
/ Sectorcoördinator erfgoedcellen - FARO
• Gudrun Heymans - Culture Desk - Creative Europe – Europese subsidie
• Gilles Facon - Waarnemend directeur Toerisme – Provincie Antwerpen

Bijeenkomsten
•
•
•
•

18 september 2019
9 oktober 2019
28 november 2019
11 december 2019

Verslagen
Verslagen en presentaties gaan in bijlage.

3.4.

Recente evoluties in regio
Sint-Bernardusabdij, Bornem – erfgoedbibliotheek

De Sint-Bernardusabdij is niet zonder twijfel één van de toplocaties binnen de regio van de
intercommunale IGEMO en van de toekomstige erfgoedcel Rivier&Land maar wellicht reikt haar
relevantie veel verder dan dat. Ten eerste getuigt haar geschiedenis van een uitzonderlijke abdij
binnen Vlaanderen gezien het de enige abdij is die toebehoorde aan de cisterciënzerorde van de
normale observantie en – vreemder nog – een zeer aparte geschiedenis heeft als toevluchtsplaats voor
de Engelse dominicanen. Daarnaast is de abdijgeschiedenis stevig gelinkt aan de geschiedenis van de
heerlijkheid Bornem en kan zij gelden als een kernlocatie voor de religieuze geschiedenis van KleinBrabant.
Wellicht ligt haar grootste belang in de erfgoedcollecties die zij huisvest. Binnen die collectie van toch
niet onbelangrijke schilderijen, beeldhouwwerken, meubilair en religieuze artefacten, ligt haar
grootste parel in een tot nog toe onbekende maar belangrijke bibliotheek, die een collectie herbergt
van maar liefst meer dan 30.000 banden.
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Een abdij met een bewogen geschiedenis
De Sint-Bernardusabdij haar geschiedenis is feitelijk nauw verweven met de religieuze turbulenties die
onze contreien gedurende de afgelopen eeuwen hebben geteisterd. Het begon reeds met haar
stichter, Pedro Coloma, de heer van Bornem die voorheen als Spaans edelman deelnam aan de
campagnes van Alexander Farnese tijdens het religieus conflict beter bekend als de Tachtigjarige
Oorlog kenmerkte. Zo nam hij deel aan het befaamde beleg van Antwerpen in 1585 en aan het herstel
van de Spaanse heerschappij in de Zuidelijke Nederlanden. In die hoedanigheid werd hij ook heer van
Bornem, waar hij ook zijn stempel wou drukken, onder meer door de constructie van een nieuwe
monastieke instelling in 1603, de abdij van Bornem.
Hoewel de abdij aanvankelijk moest dienen om de kanunniken van de centrumkerk van Bornem te
huisvesten, zouden andere godsdienstperikelen tijdens de 17e eeuw de geschiedenis van de abdij
wederom ingrijpend bepalen. De Engelse dominicanen, die ten tijde van de Glorious Revolution hun
toevlucht diende te zoeken in overzeese katholieke gebieden, vonden een definitief onderkomen in
de Bornemse abdij dankzij Jan Frans Colomo, de kleinzoon van de stichter van de abdij.
De Dominicanen zouden de abdij ingrijpend wijzigen door de herbouw van het vervallen klooster in
1750, later die eeuw aangevuld door de bouw van een aanpalende school, die bekend zou staan als
het ‘Engels college’, evenals de inrichting van het bijhorend tuincomplex.
De dominicanen zouden zo meer dan een eeuw hun stempel drukken op de regio tot de Brabantse
omwenteling en de daaropvolgende Franse Revolutie een abrupt einde maakte aan de aanwezigheid
van de dominicanen in de abdij. Na hun eeuwenlange aanwezigheid in onze regio zouden ze
uiteindelijk terugkeren naar hun heimat in Londen.
Na een kort privaat bezit onder het Frans republikeinse bewind namen de cisterciënzers, op hun beurt
verdreven uit hun voormalige abdij te Hemiksem, hun intrek in de abdij, die nu de Sint-Bernardusabdij
zou gaan heten. De abdij beleefde zo een tweede glorieperiode wat zich onder meer uitte in de bouw
van een nieuwe kerk, tevens de huidige kerk, in neoklassieke stijl.
Belangrijker waren wellicht de rijke collecties aan cultuurgoederen, waaronder een aanzienlijk
collectie aan boeken die met de nieuwe monniken meekwamen naar de abdij. Een collectie die
doorheen de daaropvolgende decennia aanzienlijk werd uitgebreid en waarvoor een prachtige
bibliotheek naar een ontwerp van J. Schadde in 1872 werd gebouwd en waarvoor de collectie aan
banden door het ijverige werk van diverse paters bibliothecaris aanzienlijk werden uitgebreid.
Deze situatie bleef relatief ongewijzigd doorheen de negentiende en twintigste eeuw, maar de
eeuwwisseling zou ook de abdij tekenen met een nieuw soort ‘godsdienstperikel’, met name de
secularisering van de maatschappij. Ook de Sint-Bernardusabdij zag haar ledenaantal prominent
slinken, wat de gemeente Bornem ertoe bracht de eigendom van de abdij over te nemen en te
herinrichten.
In 2014 werden de cultuurgoederen veilig weggebracht zodat de restauratiewerken konden
aanvangen en momenteel in volle gang zijn. Het doel was een deel van de gebouwen te vermarkten
als appartementen, met een aantal appartementen die werden voorbehouden voor de twee
resterende broeders, waardoor de benedenverdieping een meer erfgoedgerelateerde functie krijgt.
Daarbij is het behoud van de erfgoedbibliotheek een topprioriteit. Daarnaast wordt ingezet op een
behoud van de kerk als liturgische centrumplaats, het behoud van de meest prominente ruimten en
wordt bekeken in welke mate museale functies in de voormalige abdij kunnen worden geïntegreerd.

Een verbogen parel: de erfgoedbibliotheek
Het rijke bibliotheekverleden van de abdij gaat reeds terug op de aanwezigheid van de Engelse
Dominicanen in de zeventiende eeuw. Monastieke instellingen waren van oudsher verzamelplaatsen
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van allerhande boeken en manuscripten en de Dominicanen blonken vaak eens te meer uit in hun
erudiete verzamelingen.
Jammer genoeg is de collectie van de Engelse Dominicanen wellicht grotendeels verloren gegaan,
hoewel een bijkomende studie van de inventaris moet duidelijk maken in welke mate oude werken
zijn behouden gebleven.
Hetzelfde geldt overigens voor de boekencollectie van de cisterciënzers die in de negentiende eeuw
de abdij van Bornem bewoonden. Ook hun rijke collectie die zij bezaten in hun voormalige abdij te
Hemiskem was danig ingeperkt onder het Franse regime. Ongeveer een 3000 banden waren
overgebleven.
Dat nam echter niet weg dat de monniken in hun nieuwe vesting de ambitie ontplooide hun
bibliotheek wederom danig uit te breiden. Uiteindelijk zouden ze erin slagen om in de prachtige art
nouveau aandoende bibliotheekruimte een collectie van meer dan 30.000 banden uit te bouwen. Een
aanzienlijke collectie die uniek te noemen is op vlak van ‘cistercienzia’ en wellicht van internationaal
belang is met betrekking tot de geschiedenis, cultuur en identiteit van deze orde.
In de collectie zijn onder meer manuscripten bewaard die teruggaan tot de dertiende en veertiende
eeuw. Ook een aantal vroege drukken zijn van uitzonderlijke waarde zoals de vijftiende-eeuwse Delftse
bijbel, het Cruydenboek van Dodoens of de kaartenatlas van Bleau.
Niettegenstaande het belang van de collectie in haar geheel evenals van afzonderlijke banden bleef
deze bibliotheek nagenoeg onbestudeerd doorheen de jaren en ontbreekt tot op heden zelfs enige
erkenning als erfgoedbibliotheek, ofschoon de collectie dat label meer dan waard zou zijn.
Het is enkel in het licht van de nakende restauratie dat de omvang en het belang van deze collectie
aan het licht kwam, niet in het minst dankzij nog een manier waardoor de abdij uitblinkt in
erfgoedwerking: haar vrijwilligerswerking op vlak van collectieregistratie en -beheer.
De gemeente Bornem, die de abdij in eigendom heeft en haar wenst te restaureren en wederom open
te stellen, en haar erfgoedambtenaar Gert Van Kerckhoven, is er immers in geslaagd om maar liefst
een 80-tal vrijwilligers op de been te brengen gedurende 2013 om de collectie van meer dan 30.000
banden te registreren, te reinigen en te verpakken zodat ze in goede orde konden bewaard worden
tijdens de restauratie van de abdij en haar bibliotheek.
Deze werking leidde tot heuse en professionele erfgoedworkshops die achteraf ook Heemkring KleinBrabant danig zou beïnvloeden. Er werden professionele opleidingen verschaft van inventarisatie tot
boekrestauratie. Eveneens kregen de vrijwilligers een smaak voor paleografie te pakken, een passie
die de heemkring nog steeds karakteriseert.
Hierdoor is de heemkring vandaag nog steeds actief in het inventariseren, transcriberen en
digitaliseren van internationaal belangrijke archieven zoals het fonds d’Ursel en het archief van de
grafelijke familie Marnix van Sint-Aldegonde. Activiteiten die binnenkort wederom kunnen worden
gecentraliseerd in de dan splinternieuw gerestaureerde abdij en haar bibliotheek.

Een museale rijkdom
Hoewel in de bibliotheek de grootste culturele erfgoedwaarde besloten lijkt te liggen, mag de rijke
museale collectie van de abdij, nu grotendeels opgeslagen in de tweede helft van de abdijkerk, niet
onderschat worden. Zowel de Engelse dominicanen als de cisterciënzers verzamelden een rijk
patrimonium aan cultuurgoederen. Het gaat om een aanzienlijke collectie aan schilderijen, beelden,
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meubilair en diverse gebruiksgoederen, waarvan een groot aantal nog het voorwerp van bijkomende
studie moet vormen. 1
Een belangrijk onderdeel van de collectie wordt uitgemaakt door zeventiende-eeuwse schilderijen die
voornamelijk met de cisterciënzers uit Hemiksem meekwamen. De voornaamste werken zijn de
schilderijen van de hand van W. Herreyns en Sint-Albericus van Caspar de Crayer.
Daarnaast zijn ook de negentiende-eeuwse cultuurgoederen, wanneer tevens de neoklassieke kerk
werd gebouwd, van belang. De Rubensiaanse kopie van OLV Hemelvaart door P Beaufaux of het leven
van Sint-Bernardus door Janssens zijn daar voorbeelden van.
Ten slotte vormen de cultuurgoederen die het interieur van de abdij uitmaken en in situ bewaard
worden een belangrijke ensemblewaarde die een licht werpt op het leven en de cultuur van
cisterciënzers volgens de normale observantie. Pareltjes worden mede gevormd door de ruimtes met
panelen met Mechels Leder, de kapittelzaal, het refectorium en de grote zaal van het abtshuis.

Een site die smeekt om bijkomende ondersteuning
Niettegenstaande de hoge erfgoedwaarde op vlak van onroerend en cultureel erfgoed, is de abdij tot
op heden amper ontsloten en heeft het de gemeente grote moeite gekost om de abdij te restaureren,
haar cultuurgoederen veilig op te bergen en haar bibliotheek te waarborgen.
De IOED IGEMO heeft omwille van de onroerend erfgoedwaarde van de abdij de gemeente reeds danig
geadviseerd en ondersteund niet enkel ter behoud van het bouwkundig erfgoed, maar tevens voor het
behoud van de cultuurgoederen en vooral van de bibliotheek.
Niettemin is er een pertinente nood aan een erfgoedcel die dit dossier met meer slagkracht kan
trekken. Zij zou – samen met erfgoedbibliotheken – de erkenning van de erfgoedbibliotheek kunnen
faciliteren en zo een subsidiedossier kunnen aanvragen om werkingsmiddelen te voorzien voor de
erfgoedbibliotheek en haar werking.
Daarnaast zou deze bibliotheekwerking opnieuw kunnen worden gekoppeld aan het rijke
vrijwilligersarsenaal dat zij voorheen wist te mobiliseren, wat een enorme slagkracht geeft ten aanzien
van bijkomend – en overigens hoogstnoodzakelijk – onderzoek van de boekencollectie. Daarenboven
kan de erfgoedbibliotheek tevens worden uitgebreid, onder meer dankzij diezelfde vrijwilligers, tot
een digitalisatiecentrum binnen de huidige regio. De digitalisatieactiviteiten rond het fonds d’Ursel en
het archief Marnix de Sint-Aldegonde zou dan wederom vanuit de erfgoedbibliotheek worden
gecoördineerd.
Daarenboven biedt ook de monumentale locatie en museale collectie mogelijkheden die momenteel
volop worden onderzocht. De abdij zal, in het minimumscenario, een periodieke museale functie
krijgen, waardoor de erfgoedwaarden van haar ruimten – onroerend en roerend – zullen ontsloten
worden.
De gemeente bewandelt heden ten dage echter de piste om dit museaal aspect verder uit te breiden
en de abdij in verband te brengen met de museale ontsluiting van het aanpalende kasteel en domein
van Bornem, evenals met de centrumkerk, waarin tevens een klein museum gericht op religieuze
geschiedenis zal worden ingericht. In deze piste zou de abdij eveneens uitgroeien tot een heuse

De inventarisatie van de abdij en haar kerkgoederen is nog niet gemaakt in Donnet en bestaat momenteel
enkel uit een papieren catalogus. Op Balat (databank KIK) zijn 194 objecten geïnventariseerd doch met een
minimum aan informatie.
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museale locatie waarin niet enkel haar eigen geschiedenis maar tevens de geschiedenis van de
heerlijkheid Bornem en de godsdienstoorlogen in beeld kunnen worden gebracht.
Het mag duidelijk blijken dat de abdij een heuse rol als erfgoedcentrum kan opnemen. Het is een
verborgen erts aan erfgoed, die wacht op de nodige middelen om ontgonnen te worden.

’t GROM – traject naar regionale erkenning
Het groentenmuseum ‘t GROM werd opgericht in 2006 en had vanaf het begin een bijzondere aanpak.
Het museum combineert educatie, activiteiten en rondleidingen. De bijzondere focus op ‘leren door
doen’ zorgde ervoor dat het museum een pioniersrol vervulde in Vlaanderen inzake publiekswerking
en educatieve rol.
Het museum ontving geen subsidies van de Vlaamse Overheid, enkel van de gemeente Sint-KatelijneWaver en een sponsor, Greenyard. Na tegenvallende economische resultaten van Greenyard zette
deze zijn sponsoring stop. Het museum was noodgedwongen om een jaar zonder publieksmedewerker
te werken en de scholenwerking stop te zetten.
Het is duidelijk dat het museum de ambitie en het potentieel heeft om te groeien naar een regionaal
niveau, en de erfgoedcel kan daar een sturende rol in spelen.

Naar aan nieuwe missie, visie en doelstellingen
’t GROM heeft in samenwerking met FARO een kerngroep opgestart die de nieuwe visie, missie en
doelstellingen zal aanscherpen.
’t GROM, een museum met het kwaliteitslabel, heeft de voorbije jaren sterk bespaard. De vraag is hoe
dit museum een doorstart kan maken en een stabielere financiering in de toekomst kan verwerven.
Een verfrissende, nieuwe visie op de evolutie van de werking op lange termijn kan helpen om sponsors
aan te trekken.
IGEMO maakt deel uit van de kerngroep.
Het doel van het traject is:
•
•
•

Nieuwe missie en visie voor het museum
Drie scenario’s ontwikkelen voor de toekomst van het museum (inclusief: in kaart brengen wat
de rondvoorwaarden zijn) en uiteindelijk keuze voor één scenario
Netwerk rond het museum verbreden.

Het traject bestaat uit het begeleiden van een kleine kerngroep die de scenario’s ontwikkelt en die
input krijgt vanuit een expertendag.
•

•

•

Sessie 1 - De kerngroep
o Verkennen van huidige museologische trends: inspiratie voor verschillende scenario’s.
o Formuleren van de kernopdracht van het museum: welke impact willen we hebben?
Wat is onze centrale boodschap?
o Analyse van de stakeholders van het museum (ook met het oog op samenstellen
expertenteam)
Sessie 2 – De kerngroep
o Analyse van huidige en toekomstige doelgroepen (en wat verwachten zij van het
museum)
o Formuleren van mogelijke kernacties van het museum (of groepen van kernacties)
Sessie 3 – De Expertengroep
o Kennis nemen van denkwerk kerngroep
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•
•

o Pluspunten en kansen signaleren
o Feedback geven op wat echt moet veranderen
o Scenario’s toekomst voorstellen en beargumenteren
o Afsluitend: ontmoeting met de kerngroep: advies
Sessie 4 – De kerngroep
o Scenario’s verder uitwerken aan de hand van de input van de experten
o Taken verdelen: wie werkt welk scenario verder uit
Sessie 5 – Kerngroep
o Afwerken nota
o Formuleren van een advies: wij zouden kiezen voor dit scenario

Naar een vernieuwde museale werking
De gemeente Sint-Katelijne-Waver heeft IGEMO gevraagd om, op basis van het voorgaande traject, ’t
GROM te begeleiden en te ondersteunen om binnen de nieuwe missie de museale werking te
vernieuwen.
IGEMO zal daarbij volgende opdrachten uitvoeren:
•
•
•

Een rentabiliteitsstudie en daaruit voortvloeiend strategisch actieplan
Screening van potentiële partners enerzijds en onderzoek naar integratie van ’t GROM en
de Midzelen binnen de bredere gemeentelijke ambities anderzijds
Een bestemmingsstudie waarin het actieplan wordt vertaald naar een concrete invulling van
de Midzelen.

Deze studie, het actieplan en het bestemmingsplan moet eveneens impliceren dat ’t GROM in
aanmerking komt voor het label ‘regionaal museum’ zoals gedefinieerd door het Vlaams decreet
houdende de ondersteuning van cultureel erfgoedwerking in Vlaanderen (24/02/2017) (meer bepaald
Hoofdstuk 2, afdeling 3).

Opmaak beheersplan
De gemeente Sint-Katelijne-Waver, eigenaar van de site, heeft IGEMO gevraagd om een beheersplan
op te maken met oog op de instandhouding en restauratie van de Midzeelhoeven, de groenteserres
en het omliggende cultuurhistorisch landschap, evenals met oog op de inrichting van zowel
de Midzeelhoeven, groenteserres evenals de omgeving, in lijn met een vernieuwde museale inrichting
van ’t GROM.
Het beheersplan betreft een erfgoedbeheersplan voor de volgende beschermde elementen:
•
•
•

Midzeelhoeven met omgeving (ID 885): beschermd monument met daarin Midzeelhoeve I
en Midzeelhoeve II
Midzeelhoeven: historische groenteserres (ID 9792): beschermd monument
Midzeelhoeven: omgeving (ID 6043): beschermd cultuurhistorische landschap

Deze elementen zijn gelegen te Midzelen 25-27 in 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER.
Deze studie zal in april 2020 worden opgestart door de IOED IGEMO.
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4.

PARTICIPATIE & COMMUNICATIE
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4.2.

Kennismaking met erfgoedactoren

Contacten met middenveld en professionele actoren in de regio
Alles begint met een goed kennismakingsgesprek. Vanuit de IOED was IGEMO alvast bekend met heel
wat erfgoedactoren in de regio. De erfgoedcel koos er echt voor om tijdens de zomer van 2019 met zo
veel mogelijk actoren in gesprek te gaan, ook met oude bekenden. De gesprekken hadden niet enkel
kennismaking als doel, maar er werd ook gepeild naar toekomstplannen van de actoren en onderlinge
relaties in de gemeenten. Oude grieven konden ook naar boven komen en in kaart worden gebracht.
Elk gesprek begon met de vraag om de ontstaansgeschiedenis van de vereniging te schetsen. Daarna
gingen we verder op de toekomstvisie van de vereniging en hun huidige struikelblokken. Opvallend
daarbij was de grote bezorgdheid voor zorg voor cultureel erfgoed, in al zijn vormen – hoe objecten
en immaterieel erfgoed bewaren, wat te houden en wat af te stoten. Een tweede universele
verzuchting was het vinden en houden van vrijwilligers, een uitdaging in een snel veranderende
wereld.
Dit proces was erg tijdsintensief, maar een investering waar we in geloven. Door in te zetten op een
open houding en dialoog, konden we op korte tijd een groot vertrouwen winnen bij de erfgoedactoren.
De opkomst op de erfgoedcafés was daar een schitterend bewijs van. We praatten met de volgende
actoren:
Datum

Naam

Vereniging / Instelling

Gemeente

Type gesprek

16/apr

Maarten Jacobs

‘t GROM

Sint-KatelijneWaver

Ontmoeting

24/apr

Erfgoedraad Sint- Erfgoedraad
Katelijne-Waver
Waver

18/jun

Björn Van Eetvelt

Orde van Hingene

Bornem

Ontmoeting

19/jun

Luc De Wachter

De Zilverreiger vzw

Bornem

Ontmoeting

22/jun

Stanny
Grasdorff

28/jun

Benny Kroket

1/jul

Van Familiekunde
(Gestopt)

Sint-Katelijne- Sint-KatelijneWaver

Sint-Amands Puurs-SintAmands

Heemkunde Klein Brabant

Presentatie en
ontmoeting

Telefonisch

Bornem

Ontmoeting

Koen De Vlieger-De Kasteel d'Ursel
Wilde

Bornem

Ontmoeting

1/jul

Rik Hemmerijckx

Emile Verhaerenmuseum

Puurs-SintAmands

Ontmoeting

1/jul

Julien De Boeck

Linsella

Puurs-SintAmands

Ontmoeting

1/jul

Eugeen Van Lent

De Notelaer

Bornem

Ontmoeting

2/jul

Rutger Steenmeijer Koninklijke Vereniging voor Antwerpen
Natuur en Stedenschoon
Puurs-SintAmands

/ Ontmoeting
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4/jul

Annie Van Dessel Vaertlinck
en René Pattyn

Willebroek

Ontmoeting

15/jul

Dimitri Roden en Fort van Breendonk
Herbart Beyers

Willebroek

Ontmoeting

15/jul

Chris De Cuyper

Museum Herman De Cuyper

Willebroek

Ontmoeting

15/jul

Jozef D'Hoore

Erfgoed Puurs-Sint-Amands

Puurs-SintAmands

Ontmoeting

15/jul

Marc Peelmans

Steenovens vzw

Puurs-SintAmands

Ontmoeting

15/jul

Ludo De Vogelaer Heverstam
en Bart Palmans

Puurs-SintAmands

Ontmoeting

19/jul

Pierre Amelinck

Hof van Coolhem

Puurs-SintAmands

Ontmoeting

24/jul

Marcel Siebens

Het Sashuis

Willebroek

Ontmoeting

22/aug Mira Van de Velde

Klein Willebroek Dorp

Willebroek

Telefonisch

22/aug Bave Van Hecke

Duvelblues

Puurs-SintAmands

Telefonisch

Met andere erfgoedcellen
Binnen de provincie Antwerpen zijn een aantal erfgoedcellen actief die al een grote ervaring hebben
opgebouwd in de werking van hun erfgoedcel. De oostelijke gemeenten van de erfgoedcel
Rivier&Land, Sint-Katelijne-Waver en Duffel, grenzen aan de erfgoedcel Kempens Karakter. De
gemeenten Bornem, Puurs-Sint-Amands en Willebroek grenzen aan de erfgoedcellen van het Land van
Dendermonde en het Waasland. De stad Mechelen is vanzelfsprekend ook een belangrijke
medespeler.
In het najaar van 2019 voerde de erfgoedcel Rivier&Land gesprekken met de naburige erfgoedcellen
en de twee andere kandidaat erfgoedcellen van de provincie Antwerpen, met als doel deze te
informeren en te polsen naar een mogelijke samenwerking.
Op 11 oktober 2019 konden we van gedachten wisselen met Jeroen Janssens, de coördinator van
erfgoedcel Kempens Karakter. Vandaag is er al een ad hoc samenwerking met Kempens Karakter door
de IOED. Beiden partijen gaven aan dat een projectmatige samenwerking in de mogelijkheden ligt. Ook
samenwerking rond archivering binnen de ruime regio met stad Mechelen is een optie.
Einde oktober gingen we het gesprek aan met Bart Casier en Laura Staut van Interwaas. Ook zij uitten
interesse in projectmatige samenwerking. Interessant was de werking van de erfgoedcel. De
stuurgroep bestaat uit gemeenten én erfgoedactoren die 8 tot 10 keer per jaar samenkomen. Om de
inhoudelijke projecten uit te werken, worden er werkgroepen ingericht. Op deze manier onderhoudt
Interwaas de contacten met het brede erfgoedveld en voorziet ze participatie.
Vanaf einde oktober 2019 werden er verschillende contacten ingericht met de erfgoedcel van
Mechelen (zit onder het hof van busleyden). Samen met Sigrid Bosmans, artistiek directeur, Annelies
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Lieten, conservator collectiebeheer en Marijke Wienen, conservator participatie zochten we naar een
goede manier van samenwerken. De erfgoedcel Mechelen heeft een duidelijke ambitie om een
regionale rol op te nemen die mogelijk wordt gemaakt in het nieuwe erfgoeddecreet. Dit vergt een
goed inhoudelijke afstemmening met de erfgoedcellen rondom Mechelen.
De erfgoedcel Mechelen is een belangrijke partner voor de erfgoedcel Rivier&Land, daar zij expertise
inzake musea en collectiebeheer, archivering en participatie hebben. Als beginnende erfgoedcel
kunnen we deze expertise inzetten in onze 5 deelnemende gemeenten. Een goed voorbeeld hiervan
is de samenwerking rond erfgoeddag. De erfgoedcel Mechelen staat open voor vragen rond
erfgoeddag, maar neemt een meer afwachtende houding aan. De erfgoedcel Rivier&Land kan in de
toekomst vragen rond erfgoeddag bundelen en met de erfgoedcel Mechelen uitwisselen. Ook rond
andere concrete projecten zijn samenwerkingen mogelijk, zoals een uitbreiding van de Mechelse beeld
databank. Daarbij zijn concrete afspraken en wederzijds vertrouwen onontbeerlijk.
De dynamiek tussen de twee erfgoedcellen kan bestendigd worden door een samenwerking bij het
zoeken naar Europese subsidies, waarbij IGEMO een grote expertise heeft opgebouwd. Concrete
samenwerkingen tussen de erfgoedcel Mechelen en de erfgoedcel Rivier&Land zijn vermeld in de
actietabel.
Met het erfgoed van de Rupelstreek en het land van Dendermonde werden contacten gelegd. We
kijken er naar uit om in de toekomst verder met deze naburige erfgoedcellen af te stemmen.

4.3.

Erfgoedcafés – eerste reeks
Concept

In de zomer van 2019 organiseerde de erfgoedcel een eerste reeks erfgoedcafés. Tijdens de
voorbereidende gesprekken met de gemeentelijke erfgoedactoren was naar voren gekomen dat een
dorpsmentaliteit nog erg aanwezig was. Binnen een gemeente gaven erfgoedactoren aan wantrouwig
te kijken naar actoren vanuit een andere dorpskern uit dezelfde gemeente, laat staan die van over de
gemeentegrenzen.
Daarom besloten we de eerste reeks erfgoedcafés gemeentelijk te organiseren. Het doel was het
vertrouwen van de erfgoedactoren te winnen, de onderlinge verhoudingen bloot te leggen en in kaart
te brengen welke grieven, actuele of uit het verleden, nog speelden. Daarnaast werden de deelnemers
geïnformeerd over wat een erfgoedcel inhield en welke taken zij wel of niet konden opnemen.

Programma
Elk erfgoedcafé begon met een presentatie van de medewerkers van IGEMO. Daarin werd de
bestuurlijke context uitgelegd, het verschil tussen cultureel en onroerend erfgoed en het proces dat
een aanvraag inhield.
Daarna werden aan alle deelnemers gevraagd om zichzelf voor te stellen aan de hand van twee vragen:
op welke realisatie van hun vereniging waren ze het trotste en welke toekomstdromen koesteren ze?
Tijdens de voorstellingsrondes was er ruimte voor de deelnemers om op elkaars toekomstdromen te
reageren.
Vervolgens werden de deelnemers ingedeeld in drie verschillende groepen. Elke groep kreeg een blad
papier waar een thema op stond: identiteit, kennis en expertise. Daarna kreeg de groep tijd om het
thema te bespreken en hun bevindingen neer te schrijven. Na ongeveer 20 minuten werden de
thema’s doorgeschoven, waardoor de groepjes moesten nadenken over de input van de vorige
groepen. Dit gaf interessante reacties en tegenreacties, die daarna met de voltallige groep besproken
werden.
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Input
De verslagen gaan in bijlage.
Algemeen
Tijdens elk erfgoedcafé in elke gemeente kwam de nood aan structurele samenwerking tussen actoren
aan bod. De erfgoedactoren gaven aan vaak niet te weten wat er leefde in andere verenigingen en het
ontbreken van een kader maakte inspiratie zoeken bij elkaar moeilijk.
Daarnaast voelde elke vereniging ook een schaarste in middelen en vrijwilligers. Het veranderende
maatschappelijk landschap en de manier waarop we met z’n allen onze vrije tijd invullen heeft ervoor
gezorgd dat de erfgoedverengingen moeilijker dan ooit vrijwilligers kunnen aantrekken. Zij hebben het
ook moeilijk met de omslag te maken van een bijna levenslang engagement naar een meer
projectmatige medewerking.
Ook middelen voorzien voor de vereniging zijn moeilijk. Het wegvallen van de provincie als bestuurlijk
tussenschot voor cultuur en de opsplitsing op Vlaams niveau van onroerend en cultureel erfgoed is
voor velen verwarrend. Zeker kleinere musea voelen de onzekerheid van het versnipperde
beleidslandschap.
Organisaties die een collectie beheren gaven telkens opnieuw aan moeite te hebben met het
valoriseren en bewaren van hun collecties. In sommige gevallen dringt een inventarisatie zich op.
Deelnemers aan de erfgoedcafés reageerden overweldigend positief op de erfgoedcafés. Velen
engageerden zich om ook deel te nemen aan de tweede reeks.
In Bornem kwam zowel de rijkdom van de erfgoedlandschap en de versnippering van het erfgoedveld
naar voren. Het gebrek van een kader rond het gebruik van data en bronvermeldingen geeft
bijvoorbeeld spanningen. Het oprichten van een erfgoedraad kan hier een oplossing zijn. Ook het
aanwerven en ondersteunen van vrijwilligers was een belangrijk thema doorheen de avond, waar
telkens op teruggekeerd werd. Ook de rijkdom van Bornems identiteit viel op, gaande van een adellijk
verleden tot volksverhalen.
Verschillende professionele actoren ontbraken op het eerste erfgoedcafé en werden achteraf in een
apart gesprek bevraagd.
Sint-Katelijne-Waver heeft de sterkste erfgoedwerking en dit kwam ook tot uiting in het eerste
Erfgoedcafé. De erfgoedraad werkt al jaren als klankbord van de gemeente en dit heeft zich vertaald
in een aantal sterke investeringen, zoals de werking van ‘t GROM en de Wintertuin van de Ursulinen.
Rond ‘t GROM bestond in de zomer onzekerheid na het wegvallen van de sponsor Greenyard en dit
werd geuit op het café door middel van een expliciete vraag naar een traject voor een regionale
indeling. Een andere vraag is die van het uitbreiden van de bestaande werking rond een beeldbank.
Dit werd dan ook meegenomen in de gesprekken met Kempens Karakter en de Mechelse erfgoedcel.
Ook werd aangegeven dat de samenwerking met de Mechelse partner niet altijd van een leien dakje
loopt. Deze zal met de oprichting van een erfgoedcel moeten geëvalueerd en bijgestuurd worden. Als
laatste hoopt de erfgoedraad op een betere ontsluiting van het erfgoed van de gemeente.
Ook in Puurs-Sint-Amands gaven de deelnemers van het erfgoedcafé aan dat een gemeentelijk
overlegplatform een oplossing zou kunnen zijn voor interne strubbelingen. De recente fusie van Puurs
en Sint-Amands creëerde onzekerheid bij de deelnemers, maar gaf ook een nieuwe impuls om te
zoeken naar nieuwe samenwerkingsverbanden en toekomstdromen. Daarbij vroegen de aanwezige
organisaties specifiek naar praktische ondersteuning in het opstellen van subsidiedossiers,
inhoudelijke kennis bij het valoriseren van erfgoed en plaats. Het Museum Emile Verhaeren, een van
de trekpleisters van Sint-Amands, gaf aan voorlopig een onzekere positie te hebben door de
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afschaffing van de provinciale rol in het subsidiëren van kleine musea. De vrijwilligers van het Fort van
Liezele konden niet aanwezig zijn, en werden achteraf betrokken.
De gemeente Willebroek heeft aan geëngageerde individuen geen gebrek, maar deze werken niet in
een verenigingskader. Een aantal sterke karakters met een beroepsleven in de bijvoorbeeld de
architectuur, nemen het voortouw in de gemeente, maar zijn niet gebonden aan een heemkring. Dit
gebrek aan structuur zorgt voor een moeilijkere aansluiting tussen gemeente en erfgoedactoren.
Willebroek is een gemeente die al een aantal jaren een transitie door maakt. Alle aanwezigen hadden
het gevoel een deel identiteit verloren te hebben, maar kunnen moeilijk de identiteit die er zou
moeten zijn invullen. Het erfgoedcafé gaf een nieuwe impuls aan de deelnemers om te zoeken naar
samenwerkingen.
Bij elk erfgoedcafé kwamen er gemeenschappelijke factoren naar boven. Onbetwistbaar is de rol van
de erfgoedambtenaar in de erfgoedbeleving van de gemeente. Dat erfgoedveld bestaat uit
verschillende actoren met vooral sterke karakters, met soms historische frustraties en troebele relaties
met elkaar en de gemeente. Ook tussen de verschillende dorpskeren is er soms een spanning
Daarnaast werd tijdens de eerste reeks individuele gesprekken en de zomer erfgoedcafé’s naar boven
dat er een groot verschil is tussen de vrijwilligerswerking en de professionele culturele erfgoedsector
van onze regio. Zij verschillen in sterkte, financiering, werking en professionaliteit en hebben dus ook
andere noden en oplossingen. Een van de uitdagingen van de erfgoedcel zal er in bestaan deze twee
op elkaar meer af te stemmen.
De nood aan structurele samenwerking kwam bij elk erfgoedcafé terug naar boven en werd telkens
opnieuw bevestigd in individuele gesprekken. Naast samenwerking is ook ontsluiting en communicatie
van het erfgoedverhaal een ontgonnen schat. De aanwezige erfgoedwaarden kunnen een grotere rol
spelen in de toeristische sector en identiteitsvorming van de gemeente. Dat laatste was de
belangrijkste en moeilijkste rode draad doorheen de gesprekken. Alle deelnemers hadden een idee
van wat de identiteit van hun gemeente doorheen de lens van erfgoed was. Ze voelden instinctief aan
welk cultureel erfgoed wel of niet bij hun gemeente hoorden, ook al was het verwoorden een
moeilijkere zaak.
We stelden ons na dit erfgoedcafé de vraag of de deelnemers wel representatief waren voor de
gemeente en of we de stem van sommige groepen wel hoorden. We stuurden onze inspanningen bij
om te bewaken dat we de professionele sector en vrijwilligersgroepen gelijk hoorden en gebruikten
de eerste weken van september om na te denken hoe we de gemeentegrenzen konden doorbreken.

4.4.

Erfgoedcafés – tweede reeks
Concept

Uit de eerste reeks erfgoedcafés was gebleken dat de erfgoedactoren op hun eilandjes veelal met
dezelfde problemen worstelen. 4 thema’s kwamen in elk erfgoedcafé terug naar boven. Het gebrek
aan expertise rond het werven en aansturen van vrijwilligers, hoe erfgoedactoren kunnen
samenwerken met andere actoren, zoals overheden, andere erfgoedorganisaties of de gemeenten,
hoe de zorg van materieel erfgoed moet worden opgenomen en welke identiteit de erfgoedactoren
zichzelf aanmeten.
Voor elk van deze vier thema’s nodigden we experten uit de regio uit, die praktijkvoorbeelden konden
geven in hun lezingen over hoe zij het aanpakten. Achteraf werden de deelnemers weer verdeeld in
kleine groepjes die discussieerden over het thema van de avond door middel van een toekomstvisie.
Waar zagen zij hun organisatie over vijf jaar, en welke stappen moesten ze dan nemen om dat waar te
maken? Welke hulp hadden ze bijvoorbeeld nodig als men binnen vijf jaar van alle kerken de inboedels
wou inventariseren?
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De tweede reeks van erfgoedcafés ging van start in het najaar van 2019. In elke gemeente ging 1
erfgoedcafé door, waar actoren uit alle gemeenten waren op uitgenodigd.

Programma
•

Thema “vrijwilligerswerking”
• Datum: donderdag 7 november 2019
• Locatie: Sint-Katelijne-Waver, t’ GROM
• Spreker: Maarten Jacobs, ‘t GROM
• Spreker : Benny Croket, Heemkunde Klein-Brabant (Bornem)

•

Thema “samenwerken”
• Datum: donderdag 14 november 2019
• Locatie: Puurs-Sint-Amands, Fort Van Liezele
• Spreker: Eddy Van Leuven over de werking van de erfgoedraad van Sint-KatelijneWaver
• Spreker: Kurt Van Camp over de werking van vzw Memorial Museum Fort Liezele

•

Thema “inventarisatie / valorisatie”
• Datum: donderdag 21 november 2019
• Locatie: erfgoedbibliotheek Bornem of kerk
• Spreker: Gert Van Kerckhoven over de erfgoedbibliotheek in Bornem
• Spreker: Rik Hemmerijckx - Museum Emile Verhaeren (PSA)

•

Thema “identiteit”
• Datum: dinsdag 26 november 2019
• Locatie: Fort van Breendonk, Willebroek
• Spreker: Patrick Viaene, docent Industrieel Erfgoed aan de UAntwerpen
• Spreker: Dr. Dimitri Roden, conservator Fort van Breendonk

Input
Thema “vrijwilligerswerking”
Maarten Jacobs, directeur-conservator van Groentemuseum ’t GROM vertelt over zijn persoonlijke
ervaringen met vrijwilligerswerking. Dit zowel in ’t GROM als daarbuiten.
Hij vertelt verder hoe vrijwilligerschap verschillende vormen kan aannemen. In ’t GROM zijn er
bijvoorbeeld de tuinders, de gidsen, de workshopleiders, de mensen die helpen te inventariseren. Elk
hebben ze een andere functie en voorkeur, er is aldus geen doorsnee vrijwilliger die voor alles kan
ingezet worden. Het is soms puzzelen om iedereen een plaatsje te geven waar hij of zij zich
gewaardeerd en nuttig voelt.
Hij gaat verder over de verschillende beweegredenen dat iemand vrijwilliger wordt.
•
•
•
•
•

Omdat hij/zij geïnteresseerd is in de materie.
Omdat hij/zij bezig wilt blijven, bv. na het pensioen
Omdat hij/zijn nood heeft aan het sociale aspect. Tussen de mensen wilt blijven komen.
Omdat hij/zij in het kader van een juridische straf verplicht wordt om een maatschappelijke
taak op te nemen
Omdat hij/zij hoopt een romantische partner te vinden.

Een groot struikelblok is de compensatie van de vrijwilliger. De vraag of de vrijwilliger betaald moet
worden is iets dat in elke vereniging terugkomt. De realiteit is simpelweg dat veel verenigingen niet
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zouden kunnen bestaan als elke vrijwilliger betaald zou moeten worden. Andere vormen van
compensatie zijn een mogelijkheid, zoals excursies met de vrijwilligers, jaarlijkse
bedankingsmomenten, etc.
Hij vertelt dat ’t GROM gebruik maakt van evenementen om mogelijke vrijwilligers kennis te laten
maken met de werking van het museum. Dit kan bv. door een standje op de wekelijkse markt. Je moet
je vereniging namelijk in de kijker zetten. Mensen moeten je kennen vooraleer je ze kan engageren.
Maarten vertelt verder dat een grote uitdaging de toenemende vergrijzing is onder de vrijwilligers. Het
is moeilijker om jonge vrijwilligers aan te trekken en de bestaande groep wordt ook steeds ouder.
Tenslotte zegt Maarten ook dat het oppassen geblazen is voor mogelijke drempels voor nieuwe
vrijwilligers. Hierbij kan het zijn dat het belangrijk is om doelgroep per doelgroep te zien hoe je
vrijwilligers aantrekt.
Thema “samenwerken”
In Puurs-Sint-Amands gaf Kurt Van Camp, voorzitter van VZW Fort Liezele vertelde over de
verschillende vormen van samenwerking die rond het Fort van Liezele gebeuren. Hij haalt hierbij de
interne vormen van samenwerkingen aan die bestaan in de werking. Zo zijn de ca. 50 vrijwilligers
opgedeeld in verschillende comités, elk geleid door een coördinator.
•
•
•
•
•

Infrastructuur
Publiekswerking
Evenementen
Groenonderhoud
Museale functie

Hierbij is het coördinatiecomité het belangrijkste beslissingsorgaan. De RVB beslist hierbij enkel over
de grote zaken en de voorzitter is verantwoordelijk voor het financiële luik.
Hiernaast bespreekt hij ook de samenwerking met de gemeente Puurs-Sint-Amands. Deze zijn een
waardevolle partner voor het fort. Kurt vertelt verder over de samenwerkingen die het Fort
van Liezele reeds aanging voor evenementen. Bv. Duvel on tour met Duvel Moortgat, een
succesvolle militariabeurs, de Fort Omloop etc.
Thema “inventarisatie / valorisatie”
In Bornem gaf Gert Van Kerckhove een presentatie over het belang van motivatie en samenwerking
bij de inventarisatie van de bibliotheek van de abdij. Vrijwilligers werkten altijd in paren. De dialoog is
daarbij erg belangrijk – zo controleerden ze elkaar.
Rik Hemmerijck van het Emile Verhaeren museum gaf een inzicht in het collectiebeheer van een klein
museum met weinig middelen. Daarbij bleek een netwerk opbouwen van onschatbare waarde.
Tijdens de workshops kwam het belang van samenwerking telkens weer naar voren, net als de nood
in onze regio aan inventarisatie en valorisatie. Er is een nijpend plaatsgebrek voor het cultureel
erfgoed, maar er is vooral ook een gebrek aan valorisatie instrumenten. Als een specifiek voorbeeld
werd het cultureel erfgoed in de kerken die in de komende jaren worden ontwijd aangehaald.
Deelnemers gaven aan het moeilijk te vinden te weten waar ze informatie konden vinden. Het
organiseren van opleidingen kan hier een oplossing zijn.
Thema “identiteit”
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We sloten met het thema identiteit de vierde reeks erfgoedcafés af. Patrick Viaene van de Universiteit
Antwerpen over hoe industrieel erfgoed kan ingezet worden om een nieuwe ontmoetingsplek te
maken in een gemeenschap. Zijn boodschap was helder – probeer nieuwe dingen uit, blijf trouw aan
de geest van erfgoed en wees niet bang om creatief te denken. Oude bouwstenen kunnen een nieuwe
identiteit vormen.
De conservator van het Fort van Breendonk, Dr. Dimitri Roden, gaf in zijn lezing het belang van de
meerlagigheid van identiteit aan. Het fort van Breendonk is voorbeeld hiervan; identiteit is een
moeilijke evenwichtsoefening.
De deelnemers deelden deze stelling. Intuïtief voelde iedereen dat identiteit een belangrijk thema is,
maar moeilijk vast te grijpen. Er werden eer vragen gesteld dan antwoorden gevonden. Is een identiteit
afbakenen altijd anderen buitensluiten? Hoe belangrijk is een geboorteplek voor identiteit? En wie
mag er mee bepalen wat cultureel erfgoed is?
Tijdens dit laatste erfgoedcafé werd ook erg duidelijk dat de groep van deelnemers ondertussen een
vaste kern had die open met elkaar in gesprek gingen, en dat er een nieuwe dynamiek was ontstaan
die we graag willen verzilveren in een toekomstige erfgoedcel.

4.5.

Postkaartenactie
Concept

Niet alleen de erfgoedactoren wilden we bevragen, ook de inwoners van de gemeente die niet zo’n
sterke band hadden met erfgoed. Om dat doel te bewerkstelligen verspreidden we postkaarten in elke
gemeente.
Het doel van de postkaarten was tweeledig. Langs de ene kant wilden we de bevolking informeren
over het initiatief van de erfgoedcel, langs de andere kant wilden we de peilen naar stukjes cultureel
erfgoed die we misschien gemist hadden.

Aanpak
Elke deelnemende gemeente ontving 1000 nostalgische postkaarten (2 versies), samen met 25
kartonnen postbussen. Deze werden binnen de gemeente op verschillende verdeelpunten geplaatst,
bedoeld om inwoners aan te sporen een kaart in te vullen en te deponeren in de brievenbus. De
hamvraag luidt als volgt: welke tradities, verhalen, collecties, … uit het verleden wil je meenemen
naar de toekomst? Met andere woorden: welke vormen van cultureel erfgoed moeten beschermd en
gewaarborgd worden voor de toekomst?
De postkaarten bevatten allemaal een QR-code, voor personen die de enquête liever online invullen.
Planning & Distributie
De postkaartencampagne loopt gedurende 5 weken en wordt zowel on- als offline in de kijker gezet.

Verdeelpunten
Aan alle verdeelpunten is een informatieve brief bezorgd met de nodige praktische informatie.
“Beste uitbater
Naast monumenten, landschappen en archeologie maken ook tradities, collecties, voorwerpen,
verhalen … deel uit van onze geschiedenis. De komende jaren willen de gemeenten Bornem, Puurs-SintAmands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek meer aandacht geven aan cultureel erfgoed.
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Samen richten deze gemeenten de culturele erfgoedcel “Rivier&land” op, in samenwerking met
IGEMO.
Een erfgoedcel spant zich op heel diverse manieren in voor het cultureel erfgoed in een regio
of gemeente. Zo maakt ze o.a. via publieksprojecten het lokale erfgoed bekend bij inwoners. Ook
bewaring en inventarisering van dat erfgoed zijn belangrijke taken. Doet zo’n erfgoedcel dan alles zelf?
Neen, ze ondersteunt en inspireert mensen en organisaties die zelf met lokaal erfgoed aan de slag
(willen) gaan.
Mogen wij op u een beroep doen?
Voor we als erfgoedcel aan de slag gaan, willen we een idee vormen over wat erfgoed betekent voor
de inwoners van een gemeente. Wat typeert hun gemeente? Welk erfgoed vinden inwoners belangrijk
om rond te werken? Via deze postkaartactie verspreiden we 4000 postkaarten over 100 punten in 4
gemeenten.
De postkaarten zijn een oproep naar iedereen om mee de agenda te bepalen van de
erfgoedwerking. Inwoners kunnen
een
postkaart invullen
en
deponeren
in
de
bijhorende inzameldoos. Liever digitaal? Via de QR code op het postkaartje kunnen mensen ook online
hun mening geven.
U kan ons helpen door de postkaarten en inzameldoos op een zichtbare plaats te zetten.
Indien u bezoekers een beetje wegwijs kan maken in de campagne, zouden wij dat ten zeerste
appreciëren. De postkaartactie loopt van 20 december tot en met 7 februari 2020. Eind januari
komen wij de ingezamelde postkaartjes ophalen.
Namens de lokale besturen danken wij u van harte om mee te werken aan deze campagne! “

Figuur 1 - Verdeelpunten postkaarten Bornem
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Figuur 2 - Verdeelpunten postkaarten Puurs-Sint-Amands

Figuur 3 - Verdeelpunten postkaarten Willebroek
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Figuur 4 - Verdeelpunten postkaarten Sint-Katelijne-Waver

Postkaarten
De voorbeelden van de postkaarten zijn verwerkt in de hoofdstukken van het beleidsplan.
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Input
Willebroek

Puurs-Sint-Amands
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Sint-Katelijne-Waver

Bornem
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4.6.

Oorlogsverhalen - Cinema Erfgoed
Verborgen geschiedenis

De gemeenten van Rivier&land zijn -naast hun rivieren -ook door verhalen verbonden. Deze verhalen
en de mensen waarmee ze samen horen, vormen de geschiedenis van onze regio. Geïnspireerd door
projecten zoals 'Preus up min plekke', Instagrannies en Canvas Curiosa wil de erfgoeddienst van IGEMO
deze verhalen vertellen aan het grote publiek. De focus ligt hier niet op de grote, alom bekende
verhalen uit de geschiedenisboeken. We willen echte verhalen, uit het leven gegrepen: wat kan een
oorlogsveteraan, een postzegelverzamelaar of een vrijwilliger vertellen over de geschiedenis van zijn
of haar gemeente?
IGEMO heeft de opportuniteit gehad om laatstejaarsstudenten van Thomas More Hogeschool een
uitdaging mee te geven: “Spit in de geschiedenisverhalen van acht gemeenten: Bornem, Puurs-SintAmands, Willebroek, Bonheiden, Putte, Sint-Katelijne-Waver, Duffel en Lier. Je interviewt interessante
personen, die een persoonlijke ervaring hebben met (een deel van) onze geschiedenis. Storytelling
staat in dit project centraal, met de 'man in de straat' als hoofdrolspeler.”.

Afstudeerproject
In oktober 2019 gingen vier laatstejaarsstudenten Journalistiek en Video, Harte, Clara, Dorien en
Marlies, voor het vak ‘Mediaproject’ aan de slag met de case ‘erfgoed’ van IGEMO. Hun opdracht
luidde als volgt: ‘ga in onze regio (gemeenten aangesloten bij de IOED) op zoek naar onvertelde
verhalen en vertel deze in woord en beeld’. Na enkele weken werd de rode draad doorheen de
gevonden verhalen en getuigenissen duidelijk: de Tweede Wereldoorlog.
De studenten mochten aan dit project werken van oktober tot en met december 2019. Gemiddeld
moesten ze per student +/- 250 werkuren aan dit project besteden. De studenten kregen van hun
leerkrachten een uitstekend cijfer, mede omdat ze in januari 2020 verder werkten aan dit project en
veel meer uren aan het project besteedden dan nodig was voor dit vak.
Het eindresultaat zijn acht unieke getuigenissen van de Tweede Wereldoorlog, één per gemeente.
De getuigenissen worden verteld in woord en beeld.

Getuigen uit onze regio aan het woord
Tachtig jaar geleden werd ons land geteisterd door de Tweede Wereldoorlog. Ook op onze regio drukte
de oorlog zijn stempel. Nog maar enkelen kunnen de verhalen navertellen.
Bonheiden
Het Imelda ziekenhuis viert bijna zijn zestigste verjaardag als Algemeen Ziekenhuis. Toch biedt het al
veel langer onderdak en verzorging aan zieken. Vanaf 1933 konden 125 vrouwelijke
tuberculosepatiënten in het Imeldasanatorium terecht, waar naast dokters vooral zusters zich om hen
bekommerden. Het Imeldasanatorium lag verscholen in het groen. Het mollige mos ademende naast
zuurstof, vooral rust uit. Maar in mei 1940 werd die rust abrupt verstoord.
Bornem
Walter Verstraeten (83) kan met zijn warme stem wel uren praten over zijn spectaculaire leven. En
spectaculair, dat is zeker het juiste woord. Toen hij in 1999 samen met Erwin Verholen het boek
‘Vleugels boven Klein-Brabant’ schreef, had hij nooit kunnen dromen dat er ooit een verfilming van
één van die verhalen zou komen. Walter vertelt over zijn zoektocht naar het verhaal van Bill Grosvenor,
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een geallieerd piloot die in 1943 neerstortte in Mariekerke. Hoe één boek zo veel teweeg kon brengen
is onwaarschijnlijk. En hoe één verhaal zo veel mensen kon samenbrengen, is nog onwaarschijnlijker.
Sint-Katelijne-Waver
Mia, de dochter van Maria, vertelt over het unieke liefdesverhaal van haar mama in tijden van oorlog.
Bij de bevrijding leerde Maria een Engelse soldaat, Wilfred, kennen. Ze werden meteen verliefd, maar
Maria zag het niet zitten om naar Engeland te verhuizen. Hun wegen scheidden, ze stichtten elk hun
eigen gezin, maar behielden steeds het contact. Toen de vrouw van Wilfred en de man van Maria –
Mia’s vader – stierven, kwamen de twee weer bij elkaar. Wilfred verhuisde naar België. Maria en
Wilfred stierven kort na elkaar en werden samen begraven, wat aanvankelijk geen gemakkelijke keuze
was voor Mia. Een verhaal van een dochter, die haar mama haar grote liefde gunde, hoewel dit niet
altijd even gemakkelijk was voor haar.
Lier
Jules Callaerts is met zijn 93 jaar één van de laatste oorlogsgetuigen uit Lier. Zijn huis lijkt wel een
museum van voorwerpen, medailles en foto’s uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is trots op zijn militair
verleden en kijkt tevreden terug op een in zijn ogen moeilijke maar ook gelukkige tijd. Jules was
veertien toen de oorlog uitbrak en achttien toen hij naar het front vertrok in de hoop zijn vader, een
verzetsman, terug te vinden.
Putte
In 1941 zat een rebelse twintiger niet bij een of andere studentenclub, maar bij het verzet.
Boezemvrienden Seppe en Fons waren zo’n rebellen. Ze zwommen tegen de stroom in en speelden
een grote rol in het Putse verzet. Ook jongeren vandaag zijn geboeid door hun verhalen. Jelle Thys,
een zesentwintigjarige Puttenaar met een fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog, vertelt hun
verhaal.
Puurs-Sint-Amands
De Zwarte Hand, de kiem van het Belgische verzet. Met hun jeugdig kattenkwaad liepen ze de Duitsers
voor de voeten. Ze vochten voor hun idealen, voor hun vaderland en voor de vrijheid, maar werden al
snel de mond gesnoerd. Nog geen jaar na oprichting zat de Zwarte Hand volledig achter tralies.
Wapenmeester Louis Hofmans werd op 7 augustus 1943 samen met elf andere kernleden koelbloedig
gefusilleerd. Bij aanvang van zijn laatste reis, pende hij nog een laatste briefje aan het thuisfront neer.
Dat briefje ligt nu voor ons op tafel, in de living van neefje en naamgenoot Louis Hofmans. Louis vertelt
ons nonkel Louis’ verhaal.
Duffel
Clementine Van Houdt (94) was slechts vijftien toen ze haar eigen leven op het spel zette door zich aan
te sluiten bij ‘Het geheime leger’ in Duffel tijdens WOII. De reden? Naar eigen zeggen was ze een fiere
Belgische en was het vooral haar toekomstig schoonvader Albert Van Hoof die haar meetrok in de
verzetsbeweging. Vandaag is Clementine die trotsheid nog lang niet kwijt, ze zou zo opnieuw haar
leven geven voor de goede zaak en België. De jongste verzetsvrouw van Duffel vertelt haar verhaal.

Willebroek
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Als tienjarige knaap zag Marcel Siebens de Shermantanks door Willebroek passeren. Onrust. Spanning.
Euforie. Want het waren de Engelsen, goed volk. De bevrijding van Antwerpen is nabij. Marcel en zijn
vader hangen hun Belgische vlag uit. Met trots, want de oorlog, die is voorbij.

Cinema Erfgoed
Op de nieuwjaarsreceptie van IGEMO op 31 januari 2020 is tijdens een ‘Cinema Erfgoed’ een unieke
preview getoond van deze getuigenissen.
Medio maart 2020, bij de lancering van de nieuwe website van IGEMO, worden de verhalen
tentoongesteld aan het grote publiek, met bijhorende campagne.

4.7.

Communicatie algemeen

De oprichting van de culturele erfgoedcel Rivier&Land werd ook behandeld in de regionale pers. Zo
zijn de volgende artikels verschenen.

De Standaard, 15 januari 2020

Gazet Van Antwerpen, 15 januari 2020
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Het Nieuwsblad, 15 januari 2020
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5.

OMGEVINGSANALYSE
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De informatie verwerkt in deze omgevingsanalyse is afkomstig van de bevragingen van schepenen en
ambtenaren, de vele één-op-één gesprekken die gevoerd werden met de erfgoedactoren, de
erfgoedcafés en ten slotte de resultaten van de postkaartencampagne. Het is een schets van de huidige
situatie in de vier betrokken gemeenten.

5.1.

Beleidsmatig luik

In het beleidsmatige luik wordt verder ingegaan op de bestaande initiatieven en ondersteuningen die
vanuit de gemeenten reeds georganiseerd worden.

Intergemeentelijke samenwerking met raakvlakken tot cultureel erfgoed
In dit deel wordt aandacht gegeven aan de reeds bestaande intergemeentelijke samenwerkingen waar
de toekomstige culturele erfgoedcel mee kan samenwerken. Deze samenwerkingen gaan van
ongebonden afspraken om samen te werken op een bepaald domein tot gevestigde
samenwerkingsverbanden.

Intergemeentelijke samenwerking rond toerisme
Bornem
De gemeente Bornem zit samen met de gemeente Puurs-Sint-Amands in het toeristische traject
Toerisme Klein Brabant Scheldeland. Ook het lokaal toeristische kantoor van deze samenwerking
bevindt zich in Bornem. Het traject Klein Brabant Scheldeland maakt deel uit van het bredere
toeristische samenwerkingsverband Toerisme Scheldeland.
Puurs-Sint-Amands
De gemeente Puurs-Sint-Amands maakt zoals eerder reeds vermeld deel uit van toeristische traject
Toerisme Klein Brabant Scheldeland.
Willebroek
De gemeente Willebroek zit in twee samenwerkingsverbanden. Zo is het mee opgenomen in het
toeristische samenwerkingsverband Toerisme Scheldeland. Hiernaast is Willebroek ook aangesloten
bij de vzw Kempens Landschap.
Sint-Katelijne-Waver
Er is reeds een overeenkomst tussen Sint-Katelijne-Waver en de stad Mechelen om op toeristisch vlak
samen te werken (promotie, dagarrangementen, busrondritten,…) er wordt sterk op de wintertuin
van de Ursulinen gefocust, ook wel op ‘t GROM en groenteaspect

Intergemeentelijke samenwerking rond het behoud en beheer van het
landschap
Bornem
De gemeente Bornem is voor een aantal projecten reeds een samenwerking begonnen met de Vlaamse
Land Maatschappij. Enkele van deze projecten omvatten historische landschappen en beschermde
monumenten zoals de Sint-Bernardus abdij.
Puurs-Sint-Amands
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De gemeente Puurs-Sint-Amands is een samenwerking begonnen met de Vlaamse Milieu Maatschappij
voor een project rond het overstromingsrisico van de Vliet-Molenbeek in Asse, Bornem, Londerzeel,
Meise, Merchtem en Puurs-Sint-Amands.
Willebroek
De gemeente Willebroek is momenteel actief als partner van het Regionaal Landschap Rivier&land.
Sint-Katelijne-Waver
De gemeente Sint-Katelijne-Waver is momenteel actief als partner van het Regionaal Landschap
Rivier&land.

Intergemeentelijke samenwerking rond onderwijs, cultuur, bibliotheken,
archieven en jeugd
Bornem
De gemeente Bornem en de gemeenten Puurs-Sint-Amands en Willebroek hebben via de
gemeentelijke cultuurdiensten reeds verschillende samenwerkingen.
Puurs-Sint-Amands
De gemeente Puurs-Sint-Amands zit in het samenwerkingsverband ILV Temse, een overeenkomst
omtrent deeltijds kunstonderwijs.
Willebroek
De gemeente Willebroek heeft vanuit het cultureel centrum samenwerkingen met Puurs, Bornem en
Boom in functie van voorstellingen.
Op het vlak van onderwijs zijn er de volgende samenwerkingen:
•
•

Vaste samenwerking : Lokaal Overleg Platform secundair onderwijs met Boom (+
vestigingsplaatsen Niel en Aartselaar) , provinciaal overleg flankerend onderwijs.
In de steigers: oprichting Centraal Meldpunt ( regio Mechelen) , signaalkaart secundair
onderwijs (staat on hold)

Er is momenteel geen intergemeentelijke samenwerking op vlak van de bib. Wel een samenwerking
vanuit bovenlokaal netwerk (Vlaanderen) voor interbibliothecair leenverkeer, e-boeken,
bibliotheeksysteem en –website, … en andere digitale producten.
Sint-Katelijne-Waver
Er is reeds dertig jaar een samenwerking tussen de Bodukap-gemeenten (nu naam van politiezone,
culturele samenwerking was ouder) bestaande uit Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Putte voor
de promotie en aanbod van Open Monumentendag (gemeenschappelijke brochure), later uitgebreid
naar alle grote najaarsactiviteiten (brochure “Monumentaal najaar”) en ook naar voorjaarsactiviteiten
(lentebrochure met onder meer aandacht voor erfgoeddag en andere evenementen).
Deze gemeenten, waaronder Sint-Katelijne-Waver, kregen voor het uitgeven van de
gemeenschappelijke brochure ook provinciale subsidies (tot dit afgeschaft werd). Deze indiening van
het subsidiedossier gebeurde via de interlokale samenwerking “Mozaïek”
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Er is tenslotte reeds een samenwerking tussen de bibliotheken van Bodukap+ (naast Bodukap ook nog
Berlaar) in de vorm van bv. promotie en gezamenlijke lezingen.

Intergemeentelijke samenwerking rond cultureel erfgoed
Recent uitgevoerde en lopende intergemeentelijke cultureel-erfgoedprojecten

Bornem
De gemeente Bornem heeft in samenwerking met IGEMO deel genomen aan een intergemeentelijke
project waarbij elektriciteitskasten werden beplakt met oude prentkaarten. Tevens is de gemeente
Bornem de thuisbasis van het Erfgoedhuis De Casteleyn. Hier is de Heemkundige kring Klein-Brabant
gehuisvest die zoals de naam reeds doet vermoeden als werkgebied Klein-Brabant (Bornem en PuursSint-Amands) heeft.
Puurs-Sint-Amands
De gemeente Puurs-Sint-Amands heeft in samenwerking met IGEMO deel genomen aan een
intergemeentelijke project waarbij elektriciteitskasten werden beplakt met oude prentkaarten.
Hiernaast is in de gemeente ook de heemkundige kring Klein-Brabant actief, die hun thuisbasis hebben
in Erfgoedhuis De Casteleyn in Bornem.
Willebroek
/
Sint-Katelijne-Waver
/

Cultureel erfgoed in de huidige gemeentelijke meerjarenplanning
Cultureel erfgoed in het actieplan van Bornem
De gemeente Bornem heeft in zijn gemeentelijk actieplan drie actiepunten voorzien die aansluiting
hebben met cultureel erfgoed.
Allereerst is er de restauratie van de Sint-Bernardus abdij. Hoewel het hier gaat om onroerend erfgoed,
is er de visie van de gemeente dat de abdij een centraal punt zal spelen in de erfgoedbeleving van de
gemeente en de bredere regio.
Hiernaast heeft de gemeente ook de intentie om een aparte erfgoed-adviesraad op te richten. Deze
zou de bestaande werkgroep onder de cultuurraad vervangen. Deze zal geen onderscheid maken
tussen onroerend en cultureel erfgoed.
Ook wil de gemeente Bornem ook verder inzetten in de ondersteuning van de vrijwilligerswerking.
Deze werking functioneert reeds op semiprofessioneel niveau en kan ook als leidraad dienen voor de
bredere regio.
Tenslotte wil de gemeente ook inzetten op het inrichten van of aansluiten bij een intergemeentelijk
erfgoeddepot. Deze zou onder meer dienen als antwoord op de vraag wat er met het vele roerende
erfgoed van de kerken moet gebeuren nadat deze ontwijd en/of herbestemd worden.
Cultureel erfgoed in het actieplan van Puurs – Sint-Amands
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De gemeente Puurs-Sint-Amands heeft in zijn gemeentelijk actieplan zes actiepunten voorzien die
aansluiting hebben met cultureel erfgoed.
Enerzijds is er de oprichting van of aansluiten bij een erfgoeddepot. Hierbij beantwoord de gemeente
een vraag vanuit de erfgoedgemeenschap en voorziet ze tevens in een oplossing voor de toekomst
waarbij er een bijkomende nood naar depotruimte zal ontstaan naar aanleiding van het
herbestemmen van kerken. Hiernaast zal ook verder ingezet worden op de restauratie en ontsluiting
van het Fort Van Liezele en het bijhorende museum. Tezamen met Emile Verhaerenmuseum zullen
zijn dienen als erfgoedankerpunten in de gemeente en de bredere regio.
Ook het instappen in de culturele erfgoedcel werd opgenomen in het gemeentelijke actieplan. Deze
zal het erfgoedveld in de gemeente ondersteunen.
In het gemeentelijk actieplan wordt verder ook het uitwerken van een gemeentelijke kerkenplan
voorzien. Dit plan zal zorgen voor een duurzame oplossing voor de kerken in Puurs-Sint-Amands en
het culturele erfgoed dat hiermee verbonden is. Hierbij wordt de mogelijkheid tot de oprichting van
een erfgoeddepot bekeken.
Ook het jaarlijkse Vredesfeest in het Fort Liezele is opgenomen in het gemeentelijke actieplan. Dit feest
dat plaatsvind op 11 november past tevens in het eerdere actiepunt om de positie van het Fort Liezele
als erfgoedankerpunt in de gemeente te verstevigen.
Ten slotte voorziet de gemeente Puurs-Sint-Amands ook ruimte in het actieplan om ad hoc projecten
zoals tentoonstellingen en dergelijke mee te ondersteunen. Dit bied erfgoedactoren de ruimte om
eigen projecten van grond te laten komen.
Cultureel erfgoed in het actieplan van Willebroek
Het gemeentebestuur van Willebroek heeft in het Meerjarenplan onder de actie “We hebben
aandacht voor ons cultureel erfgoed en maken hier een zichtbare en tastbare beleving van” de
volgende items opgenomen (zowel roerend als onroerend)
-

De inventarisatie/valorisatie van onroerend erfgoed en de oprichting van een culturele
erfgoedcel.

-

Werkingsmiddelen voor het museum Sashuis.

-

Publiekswerking rond erfgoed (open monumentendag, historische publicaties ) en het
organiseren en ondersteunen van losse erfgoedprojecten.

-

De restauratie en het onderhoud van roerend en onroerend erfgoed.

Cultureel erfgoed in het actieplan van Sint-Katelijne-Waver
De gemeente Sint-Katelijne-Waver heeft ook een aantal actiepunten opgenomen in hun gemeentelijk
actieplan die aansluiting hebben met het culturele erfgoed.
Zo blijft de gemeente werkingsmiddelen subsidies voorzien voor het gemeentelijk
documentatiecentrum en het Klasje van Toen/schoolmuseum en -archief. Dit gemeentelijke initiatief
wordt beheerd door de heemkundige kring Erf en Heem. Hiernaast zal de gemeente ook inzetten op
het ontsluiten van de erfgoedcollecties van hun partners. Dit zal gepaard gaan met de instap in
Erfgoedplus/Erfgoedinzicht.
Verder zal de gemeente deze legislatuur inzetten op het inventariseren van roerend erfgoed. Parallel
zal er ook extra aandacht geschonken worden aan kleinere onroerend erfgoedelementen zoals
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kapelletjes, follies etc. Waar mogelijks ook een nieuwe inventarisatiecampagne van cultuurgoederen
mee gepaard zal gaan.

Gemeentelijke ondersteuning voor cultureel erfgoed
Financiële ondersteuning Bornem
De gemeente Bornem voorziet in projectsubsidies voor tentoonstellingen. Hiernaast voorziet ze ook
een budget voor de oprichting van een aparte erfgoedraad.
Puurs – Sint-Amands
De gemeente ondersteunt de acties van de werkgroep erfgoed Puurs-Sint-Amands en bekijkt ook
steeds alle aanvragen die binnenkomen van andere erfgoedactoren.
Willebroek
De gemeente Willebroek voorziet structurele subsidies voor de heemkundige kring Vaertlinck
Sint-Katelijne-Waver
Een aantal verenigingen (eerder de socio-verenigingen) krijgen van de gemeente Sint-Katelijne-Waver
een nominatieve subsidie, telkens op naam in de begroting opgenomen. Tevens krijgt de erfgoedraad
een jaarlijkse werkingssubsidie.

Financiële ondersteuning - Structurele of werkingssubsidies voor socio-culturele
verenigingen
Bornem
De gemeente Bornem voorziet werkingssubsidies voor socio-culturele verenigingen. Deze zijn
gebundeld onder de cultuurraad.
Puurs – Sint-Amands
De gemeente Puurs-Sint-Amands voorziet werkingssubsidies voor socio-culturele verenigingen.
Willebroek
De gemeente Willebroek voorziet werkingssubsidies op basis van een subsidiereglement.
Sint-Katelijne-Waver
Er is een werkingssubsidie op basis van een puntensysteem voor de socio-culturele verenigingen (één
algemene pot, één voor muziekverenigingen, één voor verenigingen met heemkundige/
geschiedkundige werking).

Financiële ondersteuning - Andere subsidies of toelagen
Bornem
De gemeente Bornem voorziet reeds projectsubsidies.
Puurs – Sint-Amands
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De gemeente Puurs-Sint-Amands voorziet de mogelijkheid tot buurtsubsidies. Hiermee willen ze
buurtfeesten promoten om het gemeenschapsgevoel in straten, wijken en buurten van Puurs-SintAmands te bevorderen. De financiële toelage is verbonden aan een aantal voorwaarden en bedraagt
150€ toegekend in de vorm van P-bonnen, de lokale cadeaucheque.
Geïnteresseerde partners kunnen ook altijd contact opnemen met de gemeente voor een
partnerschap rond evenementen. Hierbij dient een voorstel ingediend worden bij het
gemeentebestuur waarna het gemeentebestuur bekijkt of een samenwerking mogelijk is.
Willebroek
Willebroek heeft projectsubsidies voor artistieke projecten en subsidies voor buurtoverschrijdende
initiatieven. Verder zijn er ook subsidies voor het project Buurtboosters of voor buurtfeesten
Sint-Katelijne-Waver
Impulssubsidies : deze vorm van subsidies werd herwerkt en vereenvoudigd en trad in voege vanaf 1
januari 2020.
De gemeente heeft verder ook subsidies voor buurt- en wijkfeesten en subsidies voor het meewerken
aan gemeentelijke evenementen.

Logistieke of materiële ondersteuning - Uniek gebruik zalen/terreinen
Bornem
In principe voorziet de gemeente Bornem niet in het uniek gebruik van zalen of terreinen voor
verenigingen. De enige uitzondering hier is Erfgoedhuis De Casteleyn waar de Heemkundige Kring
Klein-Brabant zijn hoofdkwartier heeft. Op deze locatie is het ook mogelijk om het gemeentelijk archief
raad te plegen, en is er ruimte voor zowel de vrijwilligerswerking als de heemkundige kring.
Puurs – Sint-Amands
De gemeente Sint-Amands heeft een aantal zalen en terreinen die in uniek gebruik zijn voor een aantal
verenigingen. Deze bevinden zich in het Fort van Liezele en CC De Binder. Hiernaast zijn er nog
verschillende andere vrijetijdsgebouwen die door verenigingen gehuurd kunnen worden.
Willebroek
In de gemeente Willebroek beschikken enkele verenigingen, waaronder de heemkundige kring
Vaertlinck, over exclusief gebruik (via overeenkomst) van lokalen en betalen hiervoor een vaste
huurprijs per maand. (alle onkosten zijn hier inbegrepen)
Sint-Katelijne-Waver
De gemeente Sint-Katelijne-Waver voorziet normaal gezien niet in het uniek gebruik van zalen en
terreinen voor verenigingen. Het documentatiecentrum in het raadhuis is een gemeentelijk initiatief,
wel beheerd door heemkundige kring Erf en Heem. Hetzelfde voor het “Klasje van Toen”, het
schoolmuseum en -archief in de Borgersteinlei. Ook het Jozef van Rompay-Davidsfonds-Genootschap
heeft een kleine ruimte in het raadhuis waar een deel van de collectie berust. De vzw Midzeelhoeve
(beheerder van groentemuseum ’t GROM) tenslotte heeft de site Midzelen in erfpacht van het
gemeentebestuur.

Logistieke of materiële ondersteuning - Gebruik van gemeentelijke lokalen/zalen
Bornem
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Socio-culturele verenigingen en instellingen kunnen gebruik maken van gemeenschapslokalen via het
Cultureel Centrum. Dit gebeurd aan de hand van het retributiereglement.
Puurs – Sint-Amands
Socio-culturele verenigingen en instellingen kunnen gebruik maken van gemeenschapslokalen. Dit
gebeurd aan de hand van het retributiereglement tenzij de vraag intern is, dan is de prijsvraag gratis.
Willebroek
Gemeentelijke lokalen kunnen tegen verminderd tarief gehuurd worden door erkende verenigingen
(cultuur, sport, jeugd, senioren)
Sint-Katelijne-Waver
De gemeente Sint-Katelijne-Waver voorziet verschillende mogelijkheden voor verenigingen om
lokalen en zalen te huren.

Logistieke of materiële ondersteuning - Gebruik van gemeentelijke materialen
Bornem
De gemeente Bornem beschikt over een uitgewerkt evenementenloket waar verenigingen en
instellingen activiteiten kunnen aanvragen en tevens materiaal kunnen uitlenen.
Puurs – Sint-Amands
Verenigingen en instellingen kunnen bij de gemeente Puurs-Sint-Amands een evenementenaanvraag
doen. In samenspraak met de gemeente wordt dan gezien wat de mogelijkheden zijn.
Willebroek
Materialen zoals tafels, stoelen, tentoonstellingspanelen kunnen gehuurd worden tegen lage prijs
(enkel transportkosten worden aangerekend). De verhuur gebeurt door de dienst openbare werken.
Sint-Katelijne-Waver
Verenigingen kunnen allerlei materiaal voor het organiseren van evenementen uitlenen bij de
uitleendienst van de gemeente.

Promotionele ondersteuning
Gemeentelijk infoblad, website en digitale nieuwsbrief
Bornem
De gemeente Bornem voorziet de volgende kanalen voor de verenigingen om te communiceren:
•
•
•

Bornem Magazine, Bornem-Uit, Opname in kalender van evenementen
Via communicatiedienst en evenementenloket
Facebookpagina ‘Archief en Erfgoed Bornem’

Puurs-Sint-Amands
De gemeente Puurs-Sint-Amands voorziet de volgende kanalen voor de verenigingen om te
communiceren:
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•
•
•
•
•
•

Pssst magazine
Uit magazine
Gemeentelijke websites
Digitale nieuwsbrief
Sociale media
Uitdatabank

Willebroek
De gemeente Willebroek voorziet de volgende kanalen voor de verenigingen om te communiceren:
•
•
•
•

Gemeentelijk infoblad : artikels worden voorbereid door communicatiedienst, kan niet door
verenigingen gebruikt worden maar er kan bv wel een artikel gewijd worden aan een
vereniging
Website : gemeentelijk info met aparte link naar een verenigingengids (verenigingen kunnen
hier zelf info aan toevoegen)
Digitale nieuwsbrief : niet van de gemeente, wel versturen sommige diensten een aparte
nieuwsbrief (bv Cultuurcentrum)
Een 2-maandelijkse gedrukte UiT-kalender en de digitale UiT-kalender op de website

Sint-Katelijne-Waver
De gemeente Sint-Katelijne-Waver voorziet de volgende kanalen voor de verenigingen om te
communiceren:
•
•
•

Het gemeentelijk infoblad Uw Gemeente
Digitale nieuwsbrief
Sociale media (voornamelijk Flickr en Hoplr)

De rest van de promotie gebeurt via de Uit-kalender

Lichtkranten, digitale tv-schermen, aankondigingsborden en plakzuilen
Bornem
•
•

Digitale lichtkrant aan gemeentehuis
Aankondigingsborden

Puurs-Sint-Amands
De mogelijkheden om gebruik te maken van de lichtkranten en dergelijke zijn te bespreken met de
gemeente.
Willebroek
De aanplakzuilen zijn vrij te gebruiken door verenigingen. De lichtkranten zijn enkel voor gemeentelijke
info en evenementen.
Sint-Katelijne-Waver
Er zijn vier digitale infozuilen verspreid over de gemeente waar ook verenigingen gratis gebruik van
kunnen maken. Het gebruik van de plakzuilen wordt enkel gebruikt voor fuiven te promoten. De
aankondigingsborden (frames waarin houten borden worden geschoven) worden niet actief meer
gepromoot, maar nog wel veel gebruikt. Ze worden verhuurd voor eenmalige activiteiten of verkocht
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voor terugkomende activiteiten, en worden drie weken voor de activiteit in de frames geschoven door
gemeentelijke werklieden.

Culturele agenda
Bornem
De coördinatie gebeurt door Cultureel Centrum en Cultuurdienst
Puurs-Sint-Amands
De invulling van de culturele agenda gebeurt via de ambtenaar die instaat voor het cultureel aanbod.
De agenda wordt intern ingevuld maar biedt daarnaast ook de ruimte voor verenigingen. Hiernaast
maak de gemeente ook gebruik van de UIT-kalender en -databank.
Willebroek
De gemeente Willebroek gebruikt de Uit-Kalender waarin activiteiten van verenigingen worden
opgenomen. Activiteiten dienen door de verenigingen zelf ingegeven worden in de UiT-databank
Sint-Katelijne-Waver
De gemeente Sint-Katelijne-Waver gebruikt de Uit-Kalender.

Personele ondersteuning
Cultuurdiensten, archivarissen
Bornem
De gemeente Bornem werkt met de volgende personele ondersteuning:
•
•

1 VTE Cultuurdienst
1 VTE Erfgoedconsulent (voorheen archief)

Puurs-Sint-Amands
De gemeente Puurs-Sint-Amands werkt met de volgende personele ondersteuning:
•
•

1 VTE erfgoedambtenaar
1 VTE cultuur medewerker

Willebroek
Bij de gemeente Willebroek is erfgoed een van de taken van de cultuurdienst, er is geen afzonderlijke
erfgoeddienst. Wel is er één gemeentelijke archivaris (1 VTE)
Sint-Katelijne-Waver
De gemeente Sint-Katelijne-Waver werkt met een afzonderlijke dienst vrije tijd. Het diensthoofd houdt
zich met cultuur en ook erfgoed bezig. Deze dienst vrije tijd bestaat uit acht personen (cultuur,
toerisme, sport, mondiaal beleid, sportinfrastructuur, verhuur feestmateriaal, verhuur zalen, ….; 5
voltijds; 3 4/5de ) Er is geen archivaris aanwezig.

Uitleendiensten, evenementenloketten, vrijetijdsbalies
Bornem
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De gemeente Bornem werkt met de volgende personele ondersteuning:
2 VTE’s voor het evenementenloket (algemeen voor alle evenementen en andere opdrachten)
Puurs-Sint-Amands
De gemeente Puurs-Sint-Amands werkt met de volgende personele ondersteuning:
•
•

Uitleendienst bibliotheek 2 VTE’s
Vrijetijdsloket 1 VTE

Willebroek
De uitleendienst valt in de gemeente Willebroek onder de dienst Openbare Werken. Hiernaast is er
onder de dienst Vrije Tijd ook het evenementenloket dat de aanvraag van evenementen behandeld.
Sint-Katelijne-Waver
In Sint-Katelijne-Waver vallen de uitleendienst en het evenementenloket onder de dienst vrije tijd.

Werkgroepen erfgoed
Bornem
Bornem beschikt over een cultuurraad die reeds meer dan 40 jaar bestaat en ook werkgroepen omvat.
Hiernaast wordt er in 2020 een aparte erfgoedraad opgericht.
Puurs-Sint-Amands
De gemeente Puurs-Sint-Amands beschikt over een vrijetijdsraad en een werkgroep erfgoed.
Willebroek
De gemeente Willebroek doet beroep op de volgende raden:
•
•
•
•
•

Sectorale adviesraad socio-cultureel werk
Sectorale adviesraad Kunsten
Sectorale adviesraad – cultureel patrimonium & erfgoed
Werkgroep Open Monumentendag
Beschermcomité museum Sashuis

Sint-Katelijne-Waver
De gemeente Sint-Katelijne-Waver doet beroep op de volgende raden.
•
•
•

De cultuurraad
De Erfgoedraad, ontstaan uit de monumentencommissie met ruimere doelstellingen en
behandelt naast onroerend ook roerend en immaterieel erfgoed.
Het beheersorgaan van het documentatiecentrum

Vanaf 2020 worden co-creatiegroepen (initiatieven rond een welbepaald thema die uitgedacht en/of
uitgewerkt worden door burgers) door het gemeentebestuur ondersteund. Ook rond het thema
cultureel erfgoed werden er co-creatie-initiatieven opgestart.
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5.2.

Maatschappelijke trends op het cultureel-erfgoedveld
Vergrijzing

Een trend die door de erfgoedactoren zelf tijdens de één-op-één gesprekken en de erfgoedcafé’s werd
aangehaald is die van de toenemende vergrijzing. Dit is, in tegenstelling tot andere domeinen zoals bv.
sportclubs, bijzonder zichtbaar in het erfgoedveld. Veel van de heemkundige kringen die we gesproken
hebben geven zelf aan dat de gemiddelde leeftijd van hun leden en bestuur steeds hoger en hoger
klimt. Als deze stijgende leeftijd dan nog eens gepaard met een tanend ledenaantal (vaak door te
weinig nieuw bloed in de vereniging) dan wordt het takenpakket als bestuurslid vaak als te zwaar
ervaren.

Kortere engagementen vrijwilligers
Een andere trend die door de erfgoedactoren zelf is aangehaald, maar tevens een fenomeen is in de
ganse vrijwilligerswereld is het verdwijnen van het langere engagement. Door wisselende vormen van
vrije tijdsinvulling, drukkere schema’s, de nood aan zelfontplooiing is het voor jongere mensen steeds
minder aantrekkelijk om zich te binden aan een langdurige verantwoordelijkheid. Dit is een trend die
overigens niet beperkt is tot de jongere bevolking. Ook de oudere bevolking heeft het door een langere
professionele loopbaan, een derde carrière als zorg voor kleinkinderen en andere vormen van
tijdsinvullingen steeds moeilijker met langdurige engagementen. Bovendien bestaat er bij de
toetreders van deze bevolkingsgroep ook de angst om zich teveel te vereenzelvigen met typische
‘senioren’ activiteiten.

Culturele diversiteit versus maatschappelijke diversiteit
Een andere tendens die tijdens de contactmomenten vastgesteld werd is de discrepantie tussen de
maatschappelijke diversiteit van gemeenten en de afwezigheid van deze diversiteit in het erfgoedveld.
Het gebrek aan vrouwen, jongeren en leden van allochtone afkomst is iets dat ook de erfgoedactoren
op de contactmomenten zelf aanhaalden waar de gemiddelde deelnemer blank, mannelijk en boven
de 55 was.
De aantrekken van deze afwezige bevolkingsgroepen naar de bestaande erfgoedverenigingen blijkt
een moeilijke oefening. Er blijkt te weinig interesse te zijn omdat er weinig raakvlakken zijn. Dit
weerspiegelt zich ook in de gesprekken rond identiteit die we voerden met de deelnemers van de
erfgoedcafés. Een centrale vraag die opgeworpen werd, is hoe we een breder, inclusiever erfgoedveld
kunnen bouwen.

Digitalisering
De kloof tussen jong en oud zien we ook terug in digitalisering, dat ook in de visienota van 2017
opgenomen werd als een speerpunt. De oudere generaties zijn niet vertrouwd met de wel heel snelle
verandering in het digitale veld. Nieuwe mogelijkheden geven ook nieuwe uitdagingen, zoals het
respecteren van privacy, copyright of GDPR, etc.. Daarnaast is het ook duidelijk dat er online nieuwe
erfgoedgemeenschappen kunnen worden gevormd en dat dit een impact heeft op de offline wereld.

5.3.

Historische schets van de regio

Onze regio is er één van verschillen en gelijkenissen. Waar adel en geestelijkheid de plak zwaaiden en
boeren, vissers en ambachtslieden generatie na generatie de gronden en rivieren gebruikten om een
bestaan op te bouwen. Waar rivaliteit tussen adellijke families heeft geleid tot dorpstwisten. En waar
ook oorlogsgeweld niet vreemd was. Waar in sommige dorpen de industrialisatie op volle toeren heeft
gelopen en andere die tot op de dag van vandaag hun agrarische identiteit hebben behouden.
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Bornem 2
De oudste voorwerpen van menselijke makelij te Bornem zijn twee schrapers behorend tot het
Moustérien-type van ± 35.000 voor Christus, gevonden in het Breeven. Meerdere vondsten onder
meer nabij het Sas in 1781, bij de heropbouw van het kasteel van Marnix van Sint-Aldegonde in 1888
en bij graafwerken vóór het Landhuis in 1936-1937, bewijzen dat Bornem reeds bewoond was ten tijde
van de Romeinen. Door de nabijheid van de Schelde en het daaraan verbonden overstromingsgevaar,
was het oudst bewoonde gedeelte wellicht het hoger gelegen koutergebied, met name Luipegemkouter, Bornem-kouter en Hingene-kouter tussen Bornem en Hingene; sedert 4de- en 5de eeuw
ontstonden hier Frankische nederzettingen. Naast het koutergebied waren er de lager gelegen
moeren, donken en broeken, eigen aan een rivierengebied.
Het plaatselijke landschap onderging reeds wijzigingen vanaf de 11de en 12de eeuw door
indijkingswerken om nieuwe cultuurgronden te verwerven.
De middeleeuwse geschiedenis is vrij duister: vermoedelijk maakte Bornem aanvankelijk deel uit van
de uitgestrekte bezittingen der familie Berthout; om hun toenemende macht te beperken wezen de
Duitse keizers het gebied mogelijk toe aan de prins-bisschoppen van Luik; hoe dan ook, Bornem
groeide uit tot een allodiaal goed met onafhankelijk rechtsgezag en speciale privileges (zie charter van
1139); de kasteleinen van Gent werden heren van het Land van Bornem en bleven tot 1250 erfelijke
leenheren; in 1250 verkocht aan de graven van Vlaanderen, die het in bezit hielden tot het einde van
het ancien régime. Het belang van de nederzetting in deze periode onder meer aangetoond door het
bestaan van een priorij van reguliere kanunniken volgens een oorkonde van circa 1100 wordt door
enkele historici vooral verklaard door de aanwezigheid van een rechtstreekse verbinding met een
aanlegplaats op de Schelde en de bevoorrechte positie van Bornem als eindpunt van het hinterlandwegennet. Tot in de 13de eeuw was Bornem ten noordwesten immers begrensd door de Schelde; ter
plaatse van het huidige kasteel van Marnix van Sint-Aldegonde zou een verdedigings- of uitkijktoren
hebben gestaan om al het verkeer op de Schelde te controleren; ten gevolge van zware
overstromingen heeft de Scheldeloop zich in de 13de eeuw (circa 1240) verlegd en de huidige
gemeente Weert, een grondgebied dat voordien bij Temse behoorde, kwam op de rechter oever te
liggen en werd ten oosten begrensd door de oude Schelde-arm, afgedamd in 1320. Het strategische
belang van Bornem verdween samen met de aanlegplaats.
Na onder het beheer te zijn geweest van verschillende families, werd het Land van Bornem in 1586
verkocht aan Pedro Coloma, wiens naam onverbrekelijk verbonden zal blijven met de poging om
Bornem opnieuw tot bloei te brengen. Zo zal hij door de aanleg van een sas in 1592 opnieuw zorgen
voor een bevaarbare verbinding tussen de Schelde en de Oude Schelde. In 1658 door Filips II tot
graafschap verheven. Tijdens de Franse Revolutie maakte Bornem deel uit van het Departement der
beide Nethen en naderhand van het arrondissement Mechelen.
Belangrijk voor het vrij geïsoleerde, landelijke Bornem was de opkomst van het mandenvlechten vanaf
midden 19de eeuw. De ontsluiting van het gebied kwam tot stand door de aanleg van de spoorlijn
Mechelen - Sint-Niklaas, (aanbesteed in 1868, in gebruik vanaf 1870) en de brug van Temse, tot de
Tweede Wereldoorlog een draaiende spoorbrug met gaanpad, ter vervanging van een eeuwenoude
veerdienst..
Ten gevolge van de achteruitgang van de mandenmakerij in de jaren 1950 en de daaruit
voortvloeiende werkloosheid, werd aan de Rijksweg Temse - Breendonk een industriepark van 260
hectare aangelegd ter bevordering van de economische groei. Slechts een kleine kern van
wissenbewerkers bleef bestaan. De landbouw, die sedert begin 20ste eeuw geleidelijk voor een deel
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was overgeschakeld naar tuinbouw, bleef evenwel de belangrijkste bedrijvigheid, voornamelijk
gespecialiseerd in groenten, onder meer asperges en bloemkool.
Door de ligging in een rivierengebied, heeft Bornem in de loop der tijden vaak te lijden gehad van
wateroverlast en overstromingen; getuigen hiervan zijn de nog talrijk aanwezige wielen onder meer
het Kragewiel (1552) in het noordoosten.
Open en groene ruimten nemen in de gemeente een belangrijke plaats in. In het noordwesten bevindt
zich de "Donk", een zandige verhevenheid die boven de omringende poldergronden uitsteekt, met het
kasteeldomein van Marnix van Sint-Aldegonde, waarvan de droge delen voornamelijk ingenomen
worden door weiland, akkers en tuinbouwgronden, de natte delen zijn beplant met populieren;
aansluitend ten westen het zogenaamde Graafschap, een moerassig gebied doorsneden door dreven
en kanalen. Ten zuiden van het centrum bevindt zich het zogenaamde Breeven, een natuurreservaat
van 33 hectare, bestaande uit een beemdlandschap; een vijver, ontstaan door uitturving in de 14de
eeuw, vormt de scheiding met het gelijknamige sport- en recreatiegebied; deze in oorsprong
moerassige gronden werden in 1840 drooggelegd door Graaf Louis de Marnix.
Puurs
Volgens J. Verbesselt was Puurs aanvankelijk een centrum van één van de grootste Karolingische
domeinen in Brabant dat begin 9de eeuw door Lodewijk de Vrome, als nagenoeg onontgonnen
fiscusdomein, geschonken werd aan de in 814-815 opgerichte Rijksabdij van Cornelimunster, op de
Inde bij Aken. Tot het domein van deze benedictijnenabdij behoorden Puurs, Oppuurs, Eikevliet met
Klein-Mechelen, Breendonk, grote delen van Tisselt, Willebroek en Ruisbroek. Einde 11de - begin 12de
eeuw traden de heren van Grimbergen, een tak van het Berthoutgeslacht, als lokale beschermers van
de abdijrechten op en verwierven zo als een erfelijk leenrecht de voogdij over het domein met inspraak
in het beheer en de rechtspraak. Tijdens de 12de- en 13de eeuw was er een verbrokkeling van de
gronden en kwam de hele periferie van het Cornelimunsterdomein in handen van de voogden en
andere lokale geslachten. De centrale kern en de resterende cijnsgoederen werden in 1277 uit
geldnood door de abdij verkocht en kwamen in 1278 in het bezit van de Sint-Bernardsabdij
(Hemiksem), die het oude domein tussen 1278 en 1470 trachtte te herstellen en daartoe in 1311 ook
het voogdijrecht over Puurs kocht van Filips van Vian(d)en. Tot einde 18de eeuw bleef de SintBernardsabdij eigenaar van Puurs waar de monniken tijdens de godsdienstoorlogen in het Hof van
Coolhem een toevlucht vonden onder meer van 1582 tot 1616.
Bestuurlijk behoorde het gebied tijdens het ancien régime tot het hertogdom Brabant. Op gerechtelijk
gebied echter was het gebied, als oorspronkelijk bezit van een Rijksabdij en als schenking van de
Roomse keizer, onafhankelijk van de hertogen van Brabant en waren achtereenvolgens de abten van
Cornelimunster en Sint-Bernards soevereine heren van Puurs. Het goed bezat een eigen Hoofdbank
met volledige rechtsmacht inclusief het halsrecht, evenals andere regaliarechten zoals het recht op de
wind (windmolens) en op de waterlopen met inbegrip van de veer- en de tolrechten (zie Grote en
Kleine Amer). Deze bijzondere rechtstoestand bleef, ondanks vele betwistingen, bestaan tot op het
einde van het ancien régime.
De oorspronkelijke parochie Puurs, waaruit in de 19de eeuw ook de parochies Breendonk, Eikevliet,
Oppuurs, Sauvegarde en Kalfort ontstonden, was één van de grootste van Brabant, volgens J.
Verbesselt vermoedelijk in de 9de eeuw ontstaan als domeinparochie (zie schenking aan
Cornelimunster). Tot 1559 bisdom Kamerijk, nadien bisdom Mechelen. Het patronaatsrecht van Puurs,
dat aanvankelijk als eigenkerk toebehoorde aan de abt van Cornelimunster, werd in 1138-1139 door
de bisschop van Kamerijk, ten nadele van de Duitse abdij (officiële afstandsakte pas in 1222),
toegewezen aan de abdij van Affligem. Later kwam het in handen van de bisschop van Mechelen, abt
van deze abdij.
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Voortgaande op documenten mag men aannemen dat vanaf de 13de eeuw indijkingen gebeurden en
nieuwe gronden ontgonnen werden. Dit gebeurde echter zo geleidelijk dat Puurs tot in de 18de eeuw
zijn oorspronkelijk heide- en boslandschap met moeren en donken grotendeels behield; de oude
benamingen van de diverse wijken bleven tot op heden bestaan zoals onder meer in de straatnamen.
Belangrijk voor het gebied was de ligging aan de Vliet, voor de samenloop met de Molenbeek ook
Puurse beek genoemd, zoals beschreven in het landboek van de Sint-Bernardsabdij (1668-1669): "Aen
dese Vliet liggen Twee Amers, oft plaetsen om hout, mest, steen, kalek, ende diergelycke materialen
af te lossen uyt de schepen." Tot in de 20ste eeuw bleef de Vliet een belangrijke transportweg voor
landbouwproducten, bouwmaterialen, zout, kolen en zo meer, zoals blijkt uit de diverse vergunningen
voor laden en lossen uit de 19de en de 20ste eeuw. Van de talrijke aanlegplaatsen die hoorden bij de
grote 18de-eeuwse hoeven en 19de- en 20ste-eeuwse bedrijven resten nog enkele sporen (zie
Begijnhofstraat; Grote, Kleine en Eikse Amer). Na de storm van 1976 werd de Vlietmonding, als
onderdeel van het Sigmaplan (1977), volledig afgesloten van de Rupel. Het waterpeil van de Vliet wordt
nu geregeld door een pompstation.
Opvallend zijn de talrijke (Maria)kapelletjes, verspreid over het hele grondgebied, doch voornamelijk
te Kalfort dat van oudsher bekend staat als Maria-oord. Bunkers en schansen zoals de schans van
Kalfort in de Lichterstraat en de Sint-Pietersburcht aan het Scheeveld, vormen de verbinding tussen de
forten van Breendonk, Liezele en Bornem, behorend tot de buitenste fortenlijn, de zogenaamde
Hoofdweerstandstelling, van de verdedigingsgordel rond Antwerpen (wet van 1906). De bunkers
werden opgericht in 1917, tijdens de Duitse bezetting.
Sint-Amands
Ten tijde van de Romeinen was Klein-Brabant een dun bevolkte streek met in hoofdzaak bossen en
moerassen, ingedeeld bij de "Civitas Nerviorum". Vele sporen van Gallo-Romeinse bewoning werden
er teruggevonden, onder meer een bronzen medaille te Sint-Amands. Toponiemen als Hemelrijken,
Keten, Castrum en Kouter verwijzen nog naar de Romeinse bezetting. In een oorkonde van 822 van
Lodewijk de Vrome wordt de schenking van het Karolingische domein "Baceroth" (zie Baasrode) met
Sint-Amands als kern, aan de abdij van Elnone (te Saint-Amand-les-Eaux, Pevele, Noord-Frankrijk)
bevestigd; in de 11de eeuw valt het oude domein uiteen in drie entiteiten: Baasrode, Sint-Amands en
Mariekerke, die elk hun eigen weg zullen gaan; het eigendomsrecht van de "heerlijkheden SintAmands en Baasrode" zullen tot aan de Franse Revolutie in handen blijven van de abt van Elnone. In
de 11de eeuw dringen de heren van Grimbergen zich in een groot deel van West-Brabant, onder meer
in Sint-Amands, op als voogden en brengen hele streken onder hun invloedssfeer.
Vanaf dat ogenblik tot aan de Franse Revolutie treden zij op als leenmannen van de abt van Elnone.
Op hun beurt stellen zij achterleenmannen aan; deze zijn, vanaf de 15de eeuw, de Villains, de heren
van Halewijn, Jan, keurvorst van Beieren, Karel van Mansfelt en Marie-Christine van Egmont, Maurits
van Nassau, de heren van Bournonville, de hertog de Durfort-Duras en als laatste Adriaan Angelus de
Walckiers.
In de 11de eeuw wordt een aanzienlijk deel van de rechter Schelde-oever ingelijfd bij Rijksvlaanderen,
waarbij Sint-Amands zich als een aparte heerlijkheid manifesteert. De hele feodale structuur met de
abt van Elnone als overheer, de graaf van Vlaanderen als bestuurlijke voogd en de heer van
Grimbergen als leenman van de abt blijkt duidelijk uit de aanhef van de "keure" van Sint-Amands van
1266.
Deze keure, te beschouwen als een codificatie van het gewoonterecht, zal de verdere geschiedenis
van Sint-Amands in grote mate bepalen: zij ligt aan de basis van de "vrijheid" die Sint-Amands tot het
einde van het ancien régime zal handhaven. Naast juridische voordelen (berechting door eigen
schepenen en volgens eigen wetten) was vooral de vrijstelling van tollen en accijnzen de grote troef in
handen van de Sint-Amandsenaren; de talrijke herbergen, brouwerijen en stokerijen (in 1779 waren
er 38) en de bekende smokkelpraktijken getuigen ervan.
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Een eerste aanwijzing omtrent een parochie is te vinden in een oorkonde van 1281. De parochie van
Sint-Amands lag in het bisdom Kamerijk, in 1559 werd ze ingelijfd in het nieuwe bisdom Mechelen en
vanaf circa 1600 in het bisdom Gent; na 1801 kwam ze terug bij Mechelen; het beneficie behoorde
sedert de 15de eeuw aan het Sint-Jacobskapittel in Leuven, waarvan de parochie van Sint-Amands
afhing.
Ofschoon Sint-Amands tot in de 19de eeuw hoofdzakelijk een agrarische gemeente was met enkele
grote hoeven en talrijke kleinere hofsteden, schoorden de brouwerijen, de stokerijen en de in- en
uitvoer van goederen hoog door de financiële voordelen die Sint-Amands als "vrij"-heerlijkheid genoot.
Dat een kleine gemeente als Sint-Amands een "Jodenstraat" had (huidige E. Rollierstraat) liegt er niet
om.
In het handelsleven van het dorp heeft de Kaai steeds een belangrijke rol gespeeld; vooral de
transitohandel vanuit Artesië, Henegouwen en Brabant bracht - vóór de aanleg van het kanaal BrusselWillebroek (circa 1560)- heel wat los- en laadwerk mee. Ook de beurtvaarten naar Brussel, Mechelen,
Antwerpen, Dendermonde of Temse en de visserij op de Schelde zorgden er, tot kort voor de Tweede
Wereldoorlog, voor een intense bedrijvigheid; thans nemen diensten, toerisme en horeca er de
belangrijkste plaats in.
Puurs-Sint-Amands
De fusiegemeente Puurs-Sint-Amands ontstond door het samengaan van de reeds bestaande
fusiegemeenten Puurs (bestaande uit Puurs, Breendonk, Liezele, Ruisbroek en Kalfort) en SintAmands (bestaande uit Sint-Amands, Oppuurs en Lippelo). Op 18 september 2017 werd de fusie
principieel goedgekeurd door beide gemeenteraden. Iets later werd de nieuwe naam van de gemeente
voorgesteld. Deze nieuwe naam, werd samen met de fusie op 20 november 2017 definitief
goedgekeurd. Met het decreet van 4 mei 2018 bekrachtigde Vlaanderen de fusie. Op 1 januari 2019
werd de fusie effectief van kracht.
Sint-Katelijne-Waver
Toponiemen als "Midzele" en "Be(r)morter kunnen verwijzen naar Frankische nederzettingen. Gelegen
in het Waverwoud behoorde het grondgebied, op een drietal Mechelse enclaves na (zie Ferrariskaart)
nadien bij het hertogdom Brabant; tijdens het ancien régime een deel van de heerlijkheid DuffelPerwijs in het Land van Mechelen, eertijds in handen van de Berthouts. Vanaf de 16de eeuw kwam
Sint-Katelijne-Waver in het bezit van de families de Croy en de Merode. Belangrijke vestigingen waren
de abdij van Rozendaal en de burcht van Bermorter of Bemortel. De abdij van Rozendaal, op de
westgrens met Walem, werd circa 1220 door de Berthouts opgericht als vrouwenklooster van de orde
van Cîteaux en bleef, ondanks verwoesting in 1578, bestaan tot in 1795. De Bermorterburcht,
eveneens vóór 1271 opgericht door de Berthouts lag ten noorden van het Centrum waar de SintCatharinaparochie een eerste maal vermeld wordt in een akte van 1286.
Einde 18de eeuw werd Sint-Katelijne-Waver een afzonderlijke gemeente die in de 20ste eeuw door de
oprichting van de veldschansen "Bosbeek" en "Dorpveld" en het fort van Midzelen ingeschakeld werd
in de defensieve fortengordel rond Antwerpen. Bij de inval in 1914 planden de Duitsers een doorbraak
van de buitenste fortengordel tussen de forten van Walem en Lier, waardoor Sint-Katelijne-Waver in
het centrum van de aanval lag. De schans "Dorpveld" hield een week stand en kreeg hiervoor een
vermelding in het legerdagorder. Bij de gevechten werd het dorpscentrum volledig verwoest, wat de
wederopbouwarchitectuur verklaart.
De vroegere vlasteelt, de 19de-eeuwse steenbakkerijen en de landbouwbedrijven zijn thans
verdwenen. Na de zware landbouwcrisis van einde 19de eeuw verschenen in de periode 1890-1914
gemengde bedrijven met grove groenteteelt en tussen 1918 en 1950 evolueerde men verder naar teelt
in open lucht met gebruik van de typische overwinteringsserres, vervolgens werd na 1950 massaal
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overgestapt naar glasteelt met de huidige, beeldbepalende serretuinbouw op grote schaal als
resultaat. Stimulans voor deze evolutie was de oprichting van de Mechelse Tuinbouwveiling (1950) en
de Centrale voor Glasgroenten (1963), sinds 1994 gefusioneerd tot de Verenigde Mechelse Veilingen
en samen met nevenbedrijven, zoals onder meer het Proefstation voor Groenteteelt (1963), centraal
gelegen aan de Mechelsesteenweg en de Kempenarestraat op een industrieterrein ten zuidwesten van
de min of meer verstedelijkte dorpskern. Karakteristiek bij vele recente tuinbouwbedrijven zijn de
grote bedrijfsgebouwen met geïntegreerde woningen.
Willebroek
Het moerassige broekgebied, volgens J. Verbesselt aanvankelijk behorend tot het Karolingische
domein van Cornelimunster met Puurs als centrum, werd reeds vóór het einde van de 11de eeuw
ingedijkt, wat bevestigd wordt door het bestaan van een parochie in de 12de eeuw. Het altaar van
Willebroek werd in 1189 (zie J. Verbesselt, andere auteurs vermelden 1180) toegekend aan de SintAubertusabdij van Kamerijk. Het wereldlijk gezag kwam van in de 11de-12de eeuw in handen van de
voogden van het Karolingische domein, met name de familie Berthout, heren van Grimbergen. Latere
machthebbers van Willebroek, opgenomen in het Land van Rumst, behoorden tot de geslachten van
Vianden, Béthune, Bar, Luxemburg en Nassau. Van 1560 tot 1619 was de heerlijkheid van Willebroek,
samen met Ruisbroek, een bezit van het geslacht Schetz, nadien van de familie de Ligne. In 1661 werd
Willebroek aangekocht door de familie Helman en tot baronie verheven. De aanleg van het kanaal
Willebroek-Brussel (zie Klein-Willebroek) in 1550-1560, ingehuldigd in 1561, betekende voor
Willebroek, aanvankelijk een straatdorp aan de toenmalige Dorpsstraat (zie August Van
Landeghemstraat), een enorme economische stimulans. In het noorden van het gebied, aan de
monding van de vaart in de Rupel, ontstond Klein-Willebroek, een gehucht dat slechts einde 19de
eeuw een zelfstandige parochie werd, doch dat vanaf de 16de eeuw Hellegat/Ruisbroek verdrong als
belangrijkste Rupelovergang. Door het kanaal werd Willebroek bovendien een strategisch versterkt
bolwerk (schans in Klein-Willebroek) dat een rol speelde tijdens de godsdiensttroebelen (in de 16de
eeuw), de Brabantse Omwenteling (1789) en de Boerenkrijg (1798).
Tot in de 19de eeuw was Willebroek een landelijke gemeente met enkele bierbrouwerijen,
jeneverstokerijen en linnenblekerijen; de bevolking leefde voornamelijk van de landbouw en de
scheepvaart. De verregaande industrialisatie van de gemeente begon in 1860 met de vestiging van een
papier- en stoomketelfabriek door Louis De Naeyer (zie de vele aanvragen in het Fonds voor
Vergunningsplichtige Inrichtingen vanaf 1860). Door dit snel evoluerende bedrijf kende Willebroek een
enorme demografische groei. Naast zijn, nu verdwenen kasteel, kinderkribbe en gasthuis, liet Louis De
Naeyer vanaf 1863 voor zijn werknemers woningen bouwen, die nu nog het straatbeeld bepalen van
enkele wijken (onder meer Edmond de Grimbergheplein en omgeving, Heindonksesteenweg, Oude
Dendermondsestraat, Nonnenvijverstraat en anderen). Ook de fabrieken Den IJzeren (S.A. de
Construction et des Ateliers de Willebroeck, ijzerconstructies voor binnen- en buitenland) van 1875,
De Cokes (Association Métallurgique pour la Fabrication du Coke S.S., produktie van hoogovenscokes
voor staalbedrijven) van 1901 en Den Ammoniak (Ammoniaque Synthétique et dérivés A.S.E.D. en
E.C.A.S.E.D., productie van ammoniak) van 1928 speelden een grote rol bij de industrialisatie van de
gemeente, mee gestimuleerd door de aanwezigheid van het kanaal en de spoorweg MechelenTerneuzen (1871). Om aan de evolutie van de economie en de scheepvaart te voldoen werd de
Willebroekse vaart, in de periode 1900-1922, door verbreding en verdieping omgevormd tot Zeekanaal
met een nieuwe arm naar Wintam.

5.4.

Cultureel erfgoed in de regio
Roerend cultureel erfgoed

Zoals eerder reeds besproken beschikt onze regio over een rijk aanbod aan roerend cultureel erfgoed.
Dit wordt bewaard bij zowel gemeentelijke instellingen als bij verenigingen en particulieren. Deze
collecties vormen in de eerste plaats de spreekwoordelijke schatkist van het culturele erfgoed van de
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regio. Ze dienen als onderwerp voor bestaande werkingen maar inspireren ook tot nieuwe projecten.
Hiernaast vormen ze ook de fysieke link met het verleden. Ze zijn de stille getuigen van het rijke
verleden van de regio en beslaan zowat alle historische domeinen; gaande van de grote geschiedenis
van heer en kasteel tot de kleine geschiedenis van boer en erf.
Het inventariseren van de verschillende collecties in de regio werd gedaan aan de hand van zowel éénop-één gesprekken met de verschillende actoren, het samenkomen bij de erfgoedcafés of een
bevraging via email of telefoongesprek. Hierbij viel op dat er een groot verschil is tussen verschillende
actoren als het aankomt op de inventarisatie van de verschillende collecties. Zo zijn er actoren wiens
collecties bijgehouden worden via eenvoudige formulieren via tekstverwerker of
kantoorprogramma’s, maar ook actoren waar reeds een professionele inventarisatie methode op
poten werd gezet. Met uitzondering van deze laatste groep werd bij elk gesprek wel de nood
aangehaald voor een overkoepelend orgaan dat hulp en advies kan bieden bij dergelijke
inventarisinitiatieven. Een van de veel voorkomende bedenkingen die actoren hier aangaven was de
angst om energie te steken in inventarisatie- en digitalisatie initiatieven volgens een verkeerde
methode.
Dezelfde tendens is terug te vinden bij de digitalisatie van de verschillende collecties. Ook hier zijn er
actoren die op (semi)professionele niveau bezig zijn met het digitaliseren van hun collecties. Andere
actoren beperken zich enkel tot het inscannen van fotomateriaal. Hierbij valt ook op te merken dat de
meeste van deze digitalisatie initiatieven tot nu toe niet hebben geleid tot een open data beleid
waarbij de digitale bestanden beschikbaar zijn voor het grote publiek. Ook bij de gemeentelijke
archieven is dit het geval met uitzondering van de gemeente Sint-Katelijne-Waver die aangesloten is
bij de Regionale Beeldbank. 3

Topstukken en collecties
Hoewel al het roerend erfgoed in de regio een belangrijke rol speelt in het vormen van diens identiteit,
zijn er enkele collecties die het lokale verhaal overtreffen. Dit kan zijn omdat ze een schakel vormen in
de Belgische en zelfs internationale geschiedenis of omdat ze getuigen van een zeldzaam
meesterschap. Het is opmerkelijk dat in elk van onze gemeente een dergelijke collectie aanwezig is. Ze
vormen zo de kroonjuwelen van de spreekwoordelijke schatkist van het culturele erfgoed van de regio.
In Bornem is zo het kasteel Marnix de Sainte Aldegonde te vinden. Het kasteel gelegen in een groene
oasis aan een afgesneden arm van de Schelde. Hoe mooi het gebied rondom het kasteel, zo bijzonder
zijn de schatten die binnenin te vinden zijn. Zo is er de permanente tentoonstelling over Filips de
Marnix de Sainte Aldegonde, raadgever van Willem Oranje. De voorouder van de huidige graaf van het
kasteel voerde veel diplomatische opdrachten uit de voor Willem Oranje en werd tijdens de
Tachtigjarige Oorlog in 1573 gevangengenomen. Zijn bibliotheek is gedeeltelijk terug te vinden in de
privé collectie van de graaf. Deze wordt momenteel gedigitaliseerd door vrijwilligers van Heemkunde
Klein Brabant en bevat historische stukken van internationaal belang. Hiernaast beschikt het kasteel
over een collectie van 18de -eeuws meubilair, gravures van Pieter Breughel de Oude, een kantkamer
en een kamer met antieke poppen. In de bijgebouwen is tevens een collectie van historische koetsen
terug te vinden. Het is de hoeveelheid van waardevolle stukken, de ensemblewaarde en de
aanwezigheid van unieke stukken die het regionaal belang overstijgen die van deze collectie een
topstuk in de regio maakt.
Een van de grote namen uit de 19de en vroeg 20ste -eeuwse kunstwereld die zijn sporen heeft
achtergelaten in de regio is die van Emile Verhaeren. Deze auteur, dichter en kunstcriticus werd
geboren in Sint-Amands en zou uiteindelijk uitgroeien tot een literaire beroemdheid wiens werk
vertaald werd in 28 talen. Sinds 1955 is er het Emile Verhaeren museum in Sint-Amands (Nu Puurs –
Regionale Beeldbank, https://www.regionalebeeldbank.be/over-de-regionale-beeldbank (bezocht
20/08/2019)
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Sint-Amands) gewijd aan de schrijver en zijn leven. Het museum beschikt over verschillende plastische
kunstwerken met Emile Verhaeren als onderwerp of uit de periode waarin hij actief was, waarvan
velen gecreëerd zijn door vrienden en voorname tijdsgenoten van Verhaeren zoals Théo van
Rysselberghe en James Ensor. Naast de tekeningen en schilderijen van zijn vrouw, zijn er ook
verschillende werken terug te vinden van artiesten die zich hebben laten inspireren door het werk van
Emile Verhaeren, waaronder ook hedendaagse artiesten. Hiernaast worden ook de literaire werken
van Emile Verhaeren ,zijn manuscripten en briefcorrespondentie, en objecten van de schrijver in het
museum bewaard.
Willebroek is sinds de tweede helft van de 19de eeuw sterk beïnvloed geweest door haar industriële
verleden. De grootste naam hier is die van Louis De Naeyer, oprichter van de gelijknamige
papierfabriek, en later ook ketelfabriek. De keuze voor Willebroek hing samen met de nabijheid van
het kanaal en de spoorweg en de industrialisatie heeft ervoor gezorgd dat de gemeente een grote
bloei meemaakte. Zo werden scholen, een bakkerij, een economaat, een crèche en een bibliotheek
voor de arbeiders van de fabriek gebouwd. Dit arbeidersleven, waarbij ook de link met het socialisme
niet vergeten mag worden, verschilt van dit van de omringende gemeenten wat Willebroek een unieke
identiteit geeft. Mede door het sluiten van de fabriek De Naeyer in 2004 is er veel van het industriële
verleden van Willebroek verdwenen. Veel belangrijke collectiestukken zijn dan ook gered van de
afvalcontainer en zijn bijgevolg verspreid over verschillende personen. Toch blijft de collectie De
Naeyer het voornaamste voorbeeld van industrieel erfgoed in de regio en een van de belangrijkere in
Vlaanderen.
Gedurende de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het fort van Breendonk ingezet
als gevangenekamp voor politieke en Joodse gevangen. Hoewel het geen vernietigingskamp was zoals
Auschwitz werd het kamp voor eeuwig verbonden aan de gruwelen die er plaatsvonden. Het is
daardoor dat het fort, dat op Willebroeks grondgebied ligt, na het einde van de oorlog werd
omgedoopt tot “Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk”. Hoewel de grootste getuige
van het verleden hier het gebouw zelf is met zijn geschiedenis, beschikt het gedenkteken ook over een
eigen collectie van ca. 500 stukken. Deze bestaan uit de eigen archieven van het gedenkteken, de
archieven over de periode van ‘40-’44, de archieven van politieke gevangen en tenslotte een collectie
van tekeningen en schilderijen van oud-gevangenen. Deze collectie en het fort zelf nemen zo een
belangrijke rol op zich als getuige van één van de donkerste momenten uit de 20ste -eeuwse Belgische
en Europese geschiedenis.
Het school- en kloostercomplex van de zusters Ursulinen is een voormalig meisjespensionaat in OnzeLieve-Vrouw-Waver gesticht in 1841. Het groeide al snel uit tot een voor die tijd vooruitstrevende
school met studentes vanuit de hele wereld. Die vooruitstrevendheid is terug te vinden in het prachtige
gebouwencomplex dat vooral bekend is vanwege zijn art-nouveau elementen waaronder de befaamde
wintertuin. De collectie roerende goederen bestaat onder andere uit 20ste -eeuwse meubels die nog
te zien zijn in hun originele architecturale context zoals bijvoorbeeld de pianogalerij met een 34 piano’s
maar ook de tentoonstellingszaal met opgezette dieren. Hiernaast is ook de nog steeds actieve traditie
van de school als educatief instituut belangrijk.

Collecties
De rijkheid van het culturele verleden van de regio vertaalt zich in een grote verscheidenheid aan
collecties en verzamelingen. Deze verscheidenheid vertaalt zich in zowel vorm als waarde. Zo zijn er
collecties met een nationale tot zelfs internationale waarde maar ook collecties die vooral belangrijk
zijn voor de lokale gemeenschap. Om het onderscheid te kunnen bewaren werden de collecties en
verzamelingen per onderwerp onderverdeeld.

5.4.3.1 Collecties met een focus op (streek)geschiedenis
Zoals uit de historische schets reeds bleek is onze regio er een met een bewogen geschiedenis. Van
zowel de grote geschiedenis van adel, legers en veldslagen als de kleine geschiedenis van boer,
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ambachtslieden en burger valt dan ook wel iets te schrijven of tentoon te stellen. Er zijn in de regio
dan ook enkele collectiehouders die exact dat doen. De geschiedenis van de streek vertellen, de grote
en de kleine.
Het Museum Sashuis ligt, zoals zijn naam reeds doet vermoeden, aan het sas van Klein-Willebroek.
Het vertelt de ontstaansgeschiedenis van het kanaal en zodoende de geschiedenis van KleinWillebroek aan de hand van informatieborden die rijkelijk voorzien zijn van fotomateriaal. Deze
informatie wordt aangevuld door een aantal objecten in bruikleen. Hierbij gaat het zowel over de
vroege geschiedenis zoals de Spaanse overheersing als over de meer recente geschiedenis van de
kanaalschippers.
In Ruisbroek, een deelgemeente van Puurs-Sint-Amands was tot 2014 het Museum De Bres te
bezoeken. Het museum dat het verhaal verteld van de grote overstroming in 1976 waarbij een
windhoos van 11-12 beaufort een bres sloeg in de dijk van bijna 100 meter en Ruisbroek bijna volledig
onder water zette. Het museum vond geen nieuwe locatie en kreeg met een expo in 2016 in de SintKatharinakerk zijn zwanenzang. De collectie wordt momenteel beheerd door de Erfgoed Puurs-SintAmands.

5.4.3.2 Museale collecties met een focus op kunst, muziek en/of literatuur
Onze regio met zijn velden, rivieren en pittoreske dorpskernen was naast het thuis van kasteelheren,
boeren en ambachtslui ook een aantrekkingskracht voor verschillende artiesten. Vooral Klein Brabant
was een gekende bron van inspiratie voor schrijvers, schilders en artiesten allerhande. Hoewel de
gouden tijd van deze artistieke bedevaarten vooral gesitueerd moet worden in de 19de en vroeg 20ste
eeuw, zijn er nog steeds sporen terug te vinden tussen het culturele erfgoed.
De collectie van de literaire beroemdheid Emile Verhaeren in het Emile Verhaerenmuseum in SintAmands werd reeds besproken bij 5.4.2 Topstukken en collecties.
In Sint-Amands was tot 2017 ook het Romain De Saegher museum gevestigd. De voormalige
onderwijzer, autodidact schilder en geboren en getogen Sint-Amandenaar overleed in 1986 en liet zijn
woonhuis en schilderwerken na aan de gemeente. Door dat de schilder zijn schilderijen niet verkocht
gaat het hier om een uitgebreid en divers oeuvre gaande van zijn portretten en landschappen tot zijn
religieuze werken. Sinds de sluiting van het woonhuis dat na zijn dood dienst deed als museum werden
de kunstwerken in bewaring bij het KADOC gegeven.
De beeldhouwer Herman De Cuyper werd in 1904 geboren te Blaasveld, deelgemeente van Willebroek.
Na aanraden van zijn onderwijzer kon hij zich na de Eerste Wereldoorlog inschrijven in de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten te Mechelen. De Cuyper bouwde in zijn leven een imposant oeuvre uit
in animistische stijl. Naast het oorlogsmonument aan de kerk van Blaasveld zijn er ook verschillende
grafzerken van zijn hand terug te vinden in de regio. De grootste collectie van enkele honderden
standbeelden, tekeningen en schilderijen bevinden zich echter in het Herman De Cuyper museum in
Blaasveld. 4
Het Harmonium Art museuM in Klein-Willebroek is het levenswerk van Ben Roemendael. Hij zocht
een plek waar hij zijn verzameling Belgische en buitenlandse harmoniums aan de bredere bevolking
wou tentoonstellen en vond deze in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Onbevlekte Ontvangenis in
Klein Willebroek. In de kerk staan een 70-tal harmoniums speelklaar tentoongesteld en nog zo’n 30
worden momenteel gerestaureerd. Het is hier dat de grootste collectie Belgische harmoniums van het
land kan bezichtigd worden.
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Museum Herman De Cuyper, http://www.museumhermandecuyper.be/museum.htm (bezocht 12/08/2019)
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5.4.3.3 Heemkundige collecties
De heemkundige verenigingen in onze regio vormen een bont gezelschap met verschillende insteken
en ontstaansgeschiedenis. Sommige kunnen terugkijken op een decennia lange werking met een
uitgebreid archief en collectie die teruggaat tot voor de 20ste eeuw. Andere zijn eerder recent en
richten zich eerder op de meer recente geschiedenis van hun streek.
De grootste verzameling van heemkundige en volkskundige objecten in de regio is te vinden in SintKatelijne-Waver. Hier heeft de heemkundige kring en documentatiecentrum Erf en Heem vzw sinds
hun oprichting een rijke collectie van ongeveer 2212 heemkundige voorwerpen die hun oorsprong
vinden in de land- en tuinbouw van de groentestreek rond Mechelen waarvan sommige zelfs in de
streek ontstaan of uitgevonden zijn. Een deel van deze collectie wordt tentoongesteld in het museum
van de Mechelse groentestreek ’t GROM.
De andere heemkundige kring in de gemeente is het Jozef van Rompay-Davidsfonds-Genootschap dat
actief is in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Zij bezitten een waardevolle collectie met betrekking tot de
geschiedenis van Onze-Lieve-Vrouw-Waver.
In de gemeente Willebroek is de heemkundige en genealogische kring Vaertlinck actief. Het
werkgebied van deze kring is de gemeente Willebroek. Hun collectie bestaat enerzijds uit de klassieke
foto’s en postkaarten. Hiernaast hebben ze ook een aantal interessante historische bronnen in bezit.
Hieronder vallen de personeelsregisters van de voormalige fabriek van De Naeyer en parochieregisters
die terug gaan tot de 17de eeuw.
In Sint-Amands is sinds 2003 de vereniging Heverstam actief. De vereniging bouwde naar aanleiding
van verschillende jaarlijkse tentoonstellingen een collectie op van voornamelijk foto’s en enkele
objecten die verbonden zijn aan het leven in Sint-Amands. Deze objecten zijn vooral van belang voor
de lokale geschiedenis van Sint-Amands
Een andere grote heemkundige vereniging in de regio is Heemkunde Klein Brabant die, zoals de naam
reeds doet vermoeden actief is in Klein-Brabant maar in het bijzonder in Bornem. Deze vereniging
focust zich vooral op het verzamelen digitaliseren van historische documenten en archieven. Hoewel
het hier dus gaat om een van de grotere en best georganiseerde verenigingen in de regio, hebben ze
als collectiestukken enkel cartografische en grafisch materiaal.
Hiernaast is ook de Orde van Hingene actief in de gemeente Bornem, zoals de naam reeds doet
vermoeden richten zij zich vooral op Hingene. Deze vereniging richt zich vooral op de 20ste -eeuwse
kleine geschiedenis van de regio en bezit vooral veel fotomateriaal dat ze digitaliseren. De vereniging
heeft een open data policy en de gedigitaliseerde foto’s zijn op hun website vrij te vinden. Een concept
dat bij gelijkaardige verenigingen nog niet ingeburgerd is.

5.4.3.4 Ambachtelijke en industriële collecties
Er zijn in onze regio verschillende soorten landschappen terug te vinden. Van de wilde Scheldeoevers
in Bornem gekenmerkt door riet en slijk tot de groentebedden en serres in Sint-Katelijne-Waver. De
bewoners van deze landschappen gebruikten deze landschappen om in hun dagelijkse noden te
voorzien aan de hand van ambachten. Nu de ambachten grotendeels gemoderniseerd of zelfs totaal
uit het straatbeeld verdwenen zijn, vormen de overgebleven gebruiksvoorwerpen en technieken voer
voor streekmusea die het verhaal van het landschap en de cultivatie ervan willen bewaren en delen
met de bezoekers.
In het pittoreske Weert (Bornem) tussen de Schelde en de Oude Schelde is het museum De Zilverreiger
terug te vinden. Dit streekmuseum werd in de jaren ’60 opgericht om het vroegere ambacht van
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mandenvlechter in kaart te brengen en te behouden voor de toekomst. Het museum heeft een
collectie van ca. 8.000 objecten, vooral verbonden aan de mandenvlechter en diens socio-culturele
context. Naast het feitelijke museum beschikt De Zilverreiger ook over een fietsverhuur en café.
Het museum Ons Klein-Brabants Boerenerf – Havesdonckhoeve werd in 1979 geopend tussen akkers,
weilanden en bos. In het gebouw, zelf een getuige van het agrarische verleden uit de streek nabij
Nattenhaasdonk, is een collectie te bezichtigen van oud landbouwalaam en volkhuisraad. Ook de reus
Donatus Kwik vind er zijn onderdak. Naast de permante functie als reconstructie van het KleinBrabantse boerenbestaan, zijn er ook enkele zijprojecten waar het museum zich voor inzet. Zo is op
het erf de oude heropgerichte afwateringssluis uit de Scheldedijk van het Spierenbroek te vinden. Deze
toont de dubbelzinnige verhouding van de streek met het omliggende water. Hiernaast zijn er ook de
jaarlijkse Havesdonkhoevefeesten in augustus.
Het Groentemuseum ’t GROM is het museum bij uitstek om meer te weten te komen over de tuinders
en de groenteteelt. Het heeft een indrukwekkende collectie van heemkundige en ambachtelijke
voorwerpen. Deze voorwerpen zijn deels in bruikleen van de heemkundige kring Erf en Heem uit SintKatelijne-Waver. Het museum vulde deze collectie van 2212 heemkundige voorwerpen aan met een
400-tal andere voorwerpen en heeft zo het potentieel om uit te groeien tot het tuinbouwmuseum van
Vlaanderen. Hiernaast beschikt het museum over 60 lopende meter aan boeken, tijdschriften en ander
drukwerk maar ook duizenden foto’s, dia en videomateriaal. Ook interviews van tuinders en andere
betrokken personen zijn reeds uitgetypt. In totaal zijn 8.812 items ingegeven in Adlib, dit komt overeen
met ca. 1/5de van al het aanwezige materiaal.
In Mariekerke, een deelgemeente van Bornem aan de Schelde, is het Scheepvaart en Visserijmuseum
te vinden. Dit museum is gewijd aan binnenscheepvaart en visserij op de Schelde, een industrie die
leven in het dorp heeft gedefinieerd. Aan de hand van schaalmodellen van schepenen en fotomateriaal
vertelt het museum hoe de schippers van toen leefden.

5.4.3.5 Militaire collecties
Vanwege de strategische positie van de regio in de wijdere omgeving rond Antwerpen werden er in de
19de eeuw verschillende militaire verdedigingswerken opgericht die Antwerpen als nationaal bolwerk
moesten verdedigingen. In beide wereldoorlogen blijken de fortengordels rond Antwerpen echter niet
genoeg om het oprukkende oorlogsgeweld tegen te houden. In Willebroek en Puurs-Sint-Amands zijn
de forten vandaag de dag in gebruik als museum.
Gedurende de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het fort van Breendonk ingezet
als gevangenekamp voor politieke en Joodse gevangen. Hoewel het geen vernietigingskamp was zoals
Auschwitz werd het kamp voor eeuwig verbonden aan de gruwelen die er plaatsvonden. Het is
daardoor dat het fort, dat op Willebroeks grondgebied ligt, na het einde van de oorlog werd
omgedoopt tot “Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk”. Hoewel de grootste getuige
van het verleden hier het gebouw zelf is met zijn geschiedenis, beschikt het gedenkteken ook over een
eigen collectie van ca. 500 stukken. Deze bestaan uit de eigen archieven van het gedenkteken, de
archieven over de periode van ‘40-’44, de archieven van politieke gevangen en tenslotte een collectie
van tekeningen en schilderijen van oud-gevangenen.
In Liezele, een deelgemeente van Puurs-Sint-Amands is het Fort Van Liezele te vinden. Dit fort maakte
samen met de forten in de andere gemeenten deel uit van de fortengordel rond Antwerpen. In
tegenstelling tot het Fort van Breendonk dat als gevangenekamp werd gebruikt tijdens de Tweede
Wereldoorlog, was het Fort van Liezele tijdens de Duitse bezetting een voedseldepot. Na de bevrijding
deed het dienst als Brits gevangenekamp. De collectie, die beheerd wordt door vzw Fort Liezele,
bestaat voornamelijk uit militaria uit de beide wereldoorlogen. Deze worden voornamelijk
tentoongesteld in lokalen in het fort die zijn heringericht naar hun oorspronkelijke inkleding. Hiernaast
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is zijn er ook twee museumzalen die de geschiedenis van het fort vertellen en een artilleriezaal met
verschillende museumstukken.

5.4.3.6 Religieuze en educatieve collecties
Net zoals de rest van Vlaanderen wordt ook onze regio gekenmerkt door een grote hoeveelheid
kerken, kapelletjes en andere religieuze gebouwen. Sommige hiervan gaan reeds honderden jaren
terug, andere dateren van de vorige eeuw. Naarmate ook in onze regio steeds meer kerken sluiten,
moet er naast een herbestemming voor de gebouwen ook een toekomst worden gezocht voor het vele
roerende erfgoed dat in de loop van de jaren verzameld en aangekocht werd door gelovigen en
geestelijken. Omdat het onmogelijk is om al de collecties van de kerken en andere religieuze
instellingen te bespreken, en sommige kerken nog niet beschikken over een inventaris, beperken we
ons hier tot de meest waardevolle.
Bornem
De Sint Bernardusabdij te Bornem kent zijn begin in 1603 als stichting door Pedro Coloma, Heer van
Bornem. Na zijn tijd als klooster van de Engelse Dominicanen die vanaf 1658 het klooster bezetten zal
het in 1836 , na de woelige tijden van de Franse Revolutie, in bezit komen van de cisterciënzers van de
Sint-Bernardusabdij in Hemiksem. Zij brengen met zich ongeveer 3.000 banden mee uit de oude abdij
in Hemiksem. Door de eeuwen heen breidt de bibliotheek zich uit tot meer dan 30.000 banden.
Vandaag huisvest de abdij met zijn bibliotheek een fantastische collectie met een 250 handschriften,
20 incunabelen, 5000 boeken van voor 1830 en 40.000 nadien. Topstukken in de collectie zijn onder
andere de Delftse Bijbel (1477) en de Blaeu atlassen uit de 17de eeuw. In het kader van de totale
renovatie van de abdij en diens bibliotheek werd de collectie zorgvuldig geïnventariseerd, gereinigd,
en tijdelijk geborgen in het Rijksmuseum. Een deel van het archief is digitaal beschikbaar via de
bibliotheek van Bornem.
Andere interessante religieuze collectiestukken zijn terug te vinden in de Kerk van Wintam. Hoewel
de kerk zelf dateert van het begin van de 19de eeuw, bevat de kerkcollectie verschillende stukken die
afkomstig zijn uit de voormalige kerk van Nattenhaasdonk die zijn einde kende door de stormvloed
van 1825. Een zeer mooi voorbeeld hiervan is het gepolychromeerd beeldje van O.-L.- Vrouw met kind
uit 1551.
Puurs-Sint-Amands
Ook de Kerk van Onze-Lieve-Vrouw in Kalfort is een moderne kerk die een veel ouder reliek huisvest.
Hier is het beeld van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan van Kalfort terug te vinden. Dit 16de-eeuwse beeld
is niet alleen vanwege zijn ouderdom bijzonder. Het staat ook centraal in de Maria-Ommegang van
Kalfort, een jaarlijkse ommegang met meer dan 900 figuranten en duizenden bezoekers. 5
Hiernaast bezit de parochiekerk Sint-Stefanus in Lippelo over een eiken orgel gebouwd door E.F. van
Peteghem. De telg uit de befaamde van Peteghem familie bouwde het orgel in 1774 en in 1975 werd
het beschermd als monument.
Sint-Katelijne-Waver
Het school- en kloostercomplex van de zusters Ursulinen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver werd reeds
beschreven bij 5.4.2 Topstukken en collecties.
Hiernaast is in Sint-Katelijne-Waver ook het Schoolmuseum en – archief met Klasje van Toen gelegen.
Dit educatieve museum heeft een klaslokaal ingekleed op vroeg 20ste -eeuwse manier waar kinderen
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te horen en zien krijgen hoe het onderwijs er een eeuw geleden uitzag. Het museum beschikt naast
verschillende didactische voorwerpen en schoolboeken ook over een collectie van ongeveer 2.000
schoolplaten.

5.4.3.7 Particuliere collecties
Een bijzonder rijke collectie is terug te vinden in het kasteel van de familie Marnix de Sainte
Aldegonde. Hierbij is vooral de uitzonderlijke ensemblewaarde van de collectie in de context van het
kasteel belangrijk. Een uitgebreide beschrijving is te vinden in hoofdstuk 5.4.2 Topstukken en
collecties.
Een andere adellijke collectie is deze van het Kasteel D’Ursel te Hingene, deelgemeente van Bornem.
Dit buitenverblijf was eigendom van de adellijke familie D’Ursel tot de Provincie Antwerpen het pand
in 1994 aankocht. Het kasteel kent prachtige textielwandbespanningen en is vooral bekend vanwege
zijn Chinese muurbekleding. De inboedel van het kasteel maakte geen deel uit van de verkoop in 1973
en werd aldus weggehaald. In 2009 besloot de huidige hertog D’Ursel naar aanleiding van zijn
emigratie naar Centraal-Amerika, een grote collectie van duizenden boeken, schilderijen, meubels en
siervoorwerpen in langdurige bruikleen aan het kasteel te geven.

Immaterieel cultureel erfgoed
Het immateriële erfgoed is iets dat mensen met zich meedragen. Het zijn de gewoonten, gebruiken en
de kennis waarmee de inwoner van een bepaalde regio is opgegroeid. De verhalen die verteld werden
aan de keukentafel toen ze jong waren of de lessen die ze kregen van oudere mede inwoners aan de
toog van een café. Het is deze overdracht van tradities, kennis en praktijken dat een belangrijk
onderdeel van culturele uitwisseling vormt tussen generaties maar ook tussen gevestigde en
inwijkende inwoners. Zo is immaterieel erfgoed geen statisch gegeven maar krijgt het ook nieuwe
impulsen van de personen die het doorgeven. In onze regio is dit niet anders. In het volgende deel
wordt een korte schets gegeven van het aanwezige cultureel erfgoed in onze regio.

5.4.4.1 Orale tradities en uitdrukkingen
Mondelinge geschiedenis
Lokale geschiedenis blijft vaak bestaan doordat ze doorgegeven wordt van generatie tot generatie. En
het gezegde “waar het hart van vol is loopt de mond van over” bleek dan ook te kloppen tijdens de
voorbereidende gesprekken en erfgoedcafé’s. Zo kwamen er verhalen boven die vaak decennia en
soms zelfs generaties lang teruggaan. Deze verhalen gaan vaak over het dagelijkse leven van oudere
generaties, hoe zij opgroeiden en hoe zij het dorpsleven ervaarden. Uit de erfgoedcafé’s bleek dan ook
dat een belangrijke taak voor het behoud van deze vormen van erfgoed zal liggen bij het registreren,
inventariseren en delen van deze geschiedenis. Bij de verschillende erfgoedcafés kwamen alvast
onderstaande thema’s boven die een aanzet kunnen geven voor het latere werk van de erfgoedcel.
Bornem
Bornem is niet Hingene en Mariekerke is niet Branst. De sterke identiteiten van de verschillende
gehuchten en dorpskernen lopen als een rode draad door de geschiedenis van de huidige gemeente
die één werd gemaakt tijdens de fusie van 1977. Het mag dan ook niet verbazen dat veel van de
mondelinge geschiedenis gaat over twisten tussen de verschillende dorpskernen die soms teruggaan
op middeleeuwse geschillen. Hiernaast zijn er ook verhalen die gaan over specifieke dorpen, vaak het
resultaat van de eeuwenlange nijverheidsactiviteiten waar de dorpelingen hun brood mee verdienden.
Zo speelt mondelinge geschiedenis een belangrijke rol in het voortleven van de visserstraditie in
Mariekerke. Door het laten voortleven van de verhalen en tradities die voortkwamen uit het
riviervissersbestaan wordt zo de identiteit van het dorp bewaard.
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Puurs-Sint-Amands
Een gelijkaardige situatie is te vinden in Puurs-Sint-Amands want ook hier leeft de sterke
dorpsidentiteit nog voort. Ook de recente fusie van de gemeentes kwam tijdens de voorbereidende
gesprekken en de erfgoedcafé’s ter sprake, vaak gepaard met verhalen over twisten,
intergemeentelijke huwelijken en een gezonde portie chauvinisme.
Willebroek
De (mondelinge) geschiedenis van Willebroek verschilt van die van de andere gemeenten in de regio
omdat de gemeente dankzij de industriële revolutie die de gemeente enorm veranderde ten opzichte
van haar buurgemeenten en zelfs ten opzichte van haar deelgemeenten. Er zijn positieve verhalen over
hoe fabrieksbazen zoals De Naeyer zorgde voor hele arbeidswijken met eigen ontmoetingsplekken en
het gemeenschapsgevoel en rijke verenigingsleven dat hieruit vloeide. Maar ook mindere prettige
verhalen over het harde dagelijkse leven van de fabrieksarbeider, het leven in dienst van de job en de
politieke verzuiling.
Een andere belangrijke bron van mondelinge geschiedenis in Willebroek zijn de meer dan 100
getuigenissen verzameld door het Fort van Breendonk. Het overgrote deel hiervan zijn eerstehandse
bronnen over de oorlogsgruwel die plaats vond in het kamp gedurende de Tweede Wereldoorlog. Ze
zijn daarom niet enkel van lokaal maar ook van nationaal belang.
Sint-Katelijne-Waver
De gemeente Sint-Katelijne-Waver staat tot ver buiten zijn gemeentegrenzen bekend voor zijn
groenteteelt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel van de mondelinge geschiedenis handelt over
het boeren- en tuindersleven in de gemeente. Het groentemuseum ’t GROM heeft zo verschillende
getuigenissen verzameld van tuinders en boeren. Deze vertellen niet enkel het verhaal van de sector
die Sint-Katelijne-Waver op de kaart heeft gezet maar geeft ook een zicht op de wereld die er achter
de muren van boerderij en dorpswoning plaatsvond.
Hiernaast is er ook het educatieve erfgoed in Onze-Lieve-Vrouw-Waver dat zijn sporen heeft
achtergelaten in het culturele gedachtengoed van de inwoners. Zo zijn er de verhalen van duizenden
leerlingen die tot vandaag les volgen aan het Instituut van de Ursulinen. In zijn vroege jaren waren hier
ook veel welgestelde meisjes die schoolgingen in de gemeente uit binnen- en buitenland. Zo was
omstreeks 1900 een kwart van de leerlingen in het pensionaat afkomstig uit het buitenland, soms van
zo ver als Zuid-Amerika. Als resultaat zijn er door de leerlingen eind 19de, begin 20ste eeuw honderden
prentbriefkaarten vanuit Onze-Lieve-Vrouw-Waver naar hun familie in vele delen van de wereld
gestuurd.

Volksverhalen
Het oorspronkelijk agrarische karakter van onze regio afgewisseld met meer woeste landschappen
zoals moerassen en bossen heeft geleid tot een rijke volkscultuur van verhalen en sagen. Deze past
grotendeels in de bredere volkscultuur van Vlaanderen met haar heksen, kwelduivels en andere
bovennatuurlijke wezen. Hiernaast zijn er ook een aantal typische kenmerken die typisch zijn voor de
dorpen en activiteiten die er plaatsvonden. Vele van deze verhalen zijn opgenomen in de Vlaamse
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Klein Brabant, waaronder zowel Bornem als Puurs-Sint-Amands verstaan worden, is een regio die
gevormd werd door het water. Zowel de rivieren waarop vele inwoners op aangewezen waren voor
hun broodwinning als het ingedijkte hinterland waar geboerd werd, vormden een belangrijke
inspiratiebron voor sagen en verhalen. Vooral het leven langs de Schelde zorgde voor volksverhalen
waar dan vaak vissers of veermannen geconfronteerd werden door bovennatuurlijke verschijnselen
zoals verdwijnende vissen, rivierdraken etc.
Een bovennatuurlijk figuur die veel voorkomt in Klein Brabant is die van Kludde (Kleudde, Klodde), een
demon die verschillende gedaantes kan aannemen. Deze demon springt nachtelijke voorbijgangers in
de nek en verplicht hen om de demon te dragen tot hun bestemming of tot de ochtend aanbreekt. De
demon wordt tijdens de toch steeds zwaarder waardoor het slachtoffer kan bezwijken onder het
gewicht.
Willebroek
Een specifieke vorm van volksverhalen vinden we in het Vaartland van Willebroek. Hier zijn er
verschillende volksverhalen die gaan over de Vrijmetselaars, de zogenaamde brabassons. Deze
verhalen gaan vooral over de geheimzinnige aard van het broederschap. Ook werden er
bovennatuurlijke krachten toegewezen aan het broederschap, zo zou de Duivel aanwezig zijn op hun
bijeenkomsten en zouden ze in de toekomst kunnen kijken.
Sint-Katelijne-Waver
Sint-Katelijne-Waver en Onze-Lieve-Vrouw-Waver waren agrarisch van karakter en het hoeft dan ook
niet te verwonderen dat veel van de volksverhalen verbonden zijn met dit agrarische verleden.
Opmerkelijk is dat vooral gebouwen hier een belangrijke rol spelen. Zo zijn er verschillende hoeves op
Wavers grondgebied die een reputatie als spookhoeve hebben zoals herenhoeve Slaapt in ’t stro, of
hoeve IJzerstein. Ook de torens van Onze-Lieve-Vrouw-Waver krijgen een centrale rol toebedeeld. Zo
zou een heks die met haar bezemsteel op weg was naar Scherpenheuvel met haar rok aan de torens
zijn blijven hangen.

5.4.4.2 Tradities en rituelen
Een van de meer zichtbare vormen van immaterieel erfgoed zijn de sociale tradities en rituelen.
Hieronder vallen evenementen zoals processies of kermissen. Deze zijn verbonden aan een locatie of
bepaalde tijd in het jaar. Het zijn momenten van herdenking of verjaardagen van gebeurtenissen.
Hiernaast zijn er ook fysieke tradities die teruggaan naar een eerder moment in de geschiedenis,
hieronder worden dan de ambachten en vaardigheden verstaan die zo lang in een regio een belangrijke
rol hebben gespeeld dat het beeld van de regio erdoor gevormd werd.

Kermissen en jaarmarkten
Net zoals de rest van Vlaanderen kent ook onze regio zijn jaarlijkse kermissen. Deze volksfeesten zijn
historische gegroeid uit de inwijdingen van nieuwe kerken en uit jaarmarkten waar handel gedreven
kon worden. Hierdoor lopen in sommige gemeenten de kermissen en jaarmarkten samen. In
tegenstelling tot kerstmarkten en carnavals zijn er dus verschillende data voor de kermissen per dorp.
Bornem
In Bornem zijn er in totaal negen kermissen die georganiseerd worden. Waaronder drie in Bornem
centrum. Een in de Kloosterstraat op de 3de zondag van mei. De kleine kermis op de zondag van of na
15 juni en de grote kermis op de zondag na 29 september. In Weert is er een kleine kermis op
Pinksteren en een grote kermis op de zondag van of na 26 juli. In Hingene is er een kleine kermis op
de 1ste zondag na 10 mei of op 10 mei zelf en een kermis avondmarkt op de 2de zondag van september.
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In Wintam is de grote kermis de zondag voor of op 20 juli. In Eikevliet tenslotte is de kleine kermis op
de 2de zondag na 29 juni.
Puurs-Sint-Amands
In Puurs-Sint-Amands zijn er 8 jaarmarkten waar ook een kermis aan verbonden is. Deze hebben het
handelsaspect grotendeels verloren en staan nu vooral voor feest en gezelligheid. Toch zijn er nog
sporen terug te vinden van het handelsverleden door bijvoorbeeld keuringen van huisdieren en vee.
De jaarmarkt/kermis van Sint-Amands vind plaats op pinkstermaandag. De jaarmarkt van Oppuurs vind
plaats op de zaterdag tijdens de kermis in augustus en de jaarmarkt van Lippelo vind plaats op de
zaterdag voor de derde maandag van oktober.
In Puurs vind de jaarmarkt/kermis samen plaats op het Pukema weekend, een festival dat plaatsvind
in de derde week van september. In Liezele vind de jaarmarkt/kermis plaats op de zondag voor de
eerste maandag van oktober. In Kalfort vind de jaarmarkt plaats vanaf de tweede zondag na 15
augustus. In Ruisbroek vind de jaarmarkt plaats op de eerste zondag na 25 november, ook is er
zomerkermis in midden juli.
Willebroek
In Willebroek zijn er in totaal acht kermissen die georganiseerd worden. In Willebroek zelf is er de
Halfvastenfoor 3 weken voor Pasen, de Augustusfoor op de zaterdag voor de 1ste zondag van augustus
en de Jaarmarktfoor op de zaterdag voor de laatste maandag van de maand oktober.
In Blaasveld vind de kermis plaats op 1, 2 en 3 mei en op zaterdag 19 en 20 september. In Tisselt is dit
op zaterdag 27 en zondag 28 juni en op zaterdag 5 en zondag 6 september. In Heindonk tenslotte vind
de kermis plaats op zaterdag 12 en zondag 13 september.
Sint-Katelijne-Waver
Sint-Katelijne-Waver telt twee bloeiende jaarmarkten die elk door een dynamisch comité nieuw leven
zijn ingeblazen. De jaarmarkt van Onze-Lieve-Vrouw-Waver werd door een ordonnantie van Napoleon
in het leven geroepen; in 2011 werd de 200ste editie gevierd.
Er worden zeven kermissen georganiseerd in de fusiegemeente : twee in het centrum; twee in OnzeLieve-Vrouw-Waver; Dijksteinkermis in Pasbrug-Nieuwendijk en twee in Elzestraat (hoewel de
septemberkermis tanende is en in 2019 zelfs niet doorging). De gemeente kende vroeger heel wat
wijkkermissen.

Carnaval
Willebroek
Sinds 1946 trekt jaarlijks de carnavalstoet door de gemeente Willebroek. Deze stoet wordt
georganiseerd door het Comité van de Carnavalstoet en de gemeente Willebroek. Zo’n 30
carnavalsgroepen uit Willebroek en omstreken geven ieder jaar het beste van zichzelf. Tijdens de stoet
worden alle deelnemende groepen beoordeeld door de jury. Tevens komen de reuzen Janneke, Mieke
en Katoke dan buiten voor de stoet.
Ook het weekend daarvoor staat in het teken van carnaval. Op zaterdagnamiddag is er een receptie in
het oud gemeentehuis met aansluitend de muzikale opening van de Halfvastenfoor door het Comité
van de Carnavalstoet, de nieuwe Prins-Ambassadeur en de Willebroekse prinsengilde.
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Op zondag organiseert De Gilde der Willebroekse Carnavalprinsen een kidsnamiddag (carnavalbal) in
de gemeentelijke feestzaal. Daar worden ook de Jeugdprins en Jeugdprinses verkozen.

Reuzen
Bornem
Lange Sooi is een reus van de vissers van Mariekerke. Gekleed in een rode visserstenue met
zuidwesterhoed en een vissersnet over zijn schouder. De reus wordt beheerd door de VZW Vis- en
Folklorecomité
Mand de Slijkneus is de reus van de deelgemeente Weert. De Weertenaars staan bekend als de
slijkneuzen door de traditie van het mandenmaken en meer bepaald door het kweken van de wissen
die als grondstof diende.
Leonie van Zates, is een reus die gebaseerd is op de legendarische waardin van café Zates. Het was
een geschenk van de lokale harmonie Heilige Familie die al langer dan 100 jaar in het café hun lokaal
heeft. De legendarische waardin werkte tot haar door op 93-jarige leeftijd in het café dat nu gerund
wordt door haar dochter.
De Donatus Kwik reus van Wintam is gebaseerd op de hoofdfiguur van het boek “Het goudland” van
Hendrik Conscience. Hierin trekken drie Vlamingen naar de Verenigde Staten om goud te zoeken in
Californische rivierbeddingen. De reus is aangekleed in kledij van de Klein-Brabantse boer van die tijd
met gestreept boerenhemd, demitbroek, bretellen en rode zakdoek.
Puurs-Sint-Amands
Peer Puus is de reus van Puurs. Hij is gekleed in een zwarte kostuumvest met wit hemd, rode das en
zwarte bolhoed.
Mie Kalfut is de reuzin van Kalfort. Ze is gekleed in een zwarte blouse met witte kraag en een zwarte
handtas over haar linkerarm. Haar gevlochten blonde haar zit onder een zwarte muts.
Kobe Kabal is de reus uit Ruisbroek. Hij is gekleed als boer met blauwe overal, rood sjaaltje en blauwe
pet. Kenmerkend zijn de puntsnor en blonde haren.
De reus Emile Veraeren werd gebouw in 2006 naar aanleiding van het jubileumjaar van de schrijver.
De reus is gekleed in bruine geklede broek met rode vest, zwarte debardeur, rode das en de
kenmerkende snor en pince-nez.
Willebroek
Het comité van de Carnavalsstoet Willebroek beheert een familie van drie reuzen in Willebroek. Deze
reuzen dateren van 1935 en doen een ronde in de gemeente tijdens de jaarlijkse carnavalstoet. De
reuzenfamilie bestaat uit de vaderreus Janneke, moeder Mieke en dochter Katoke. Ze zijn gekleed in
de typische oranje-zwarte kleur van Willebroek. De hoofden werden eind jaren ’60 hermaakt door
Henri Van Beersel naar voorbeeld van de originele hoofden.
Sint-Katelijne-Waver
Het Beschermcomité Katelijnse Reuzen ontfermt zich over vier reuzen : Jan Kadodder (naar de antiheld
in 1648, hij gaf de spotnaam Kadodders aan de Katelijnenaars), Katelijne (echtgenoot van Jan) en hun
kinderen Lieve en Stijn (deze twee zijn draagreuzen die refereren naar Onze-Lieve-Vrouw-Waver en
Sint-Augustinus-Waver of woonkern Elzestraat)
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Ook Borgerstein vzw bezit een aantal reuzen. De belangrijkste reus, Borgertje, werd gedoopt in 1994
naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van de instelling. Verder heeft de verzorgingsinstelling
nog een aantal reuzen die telkens genoemd zijn naar een land van de Europese gemeenschap. Zo zijn
Gardar (Zweedse Viking) en Quasimodo (Parijse bultenaar) twee reuzen gemaakt door personeel en
bewoners van Borgerstein binnen een project van CREAV (Vlaams Comité voor Creativiteit voor en
door personen met Handicap vzw.).

Processies
Bornem
Kruisprocessie Eikevliet
In het begin van de negentiende eeuw werd Eikevliet geteisterd door een epidemie van cholera. De
inwoners van het dorp smeekten de Heilige Maagd Maria om haar bescherming tegen deze ziekte en
bouwden in 1833 de Kouterkapel. Hier ligt meteen ook de oorsprong van de kruisprocessie die tussen
1833 en 1960 over de Kouter is getrokken. In 1999 werd er terug aangeknoopt met deze traditie en
ging er opnieuw een processie uit in Eikevliet, ditmaal aan de vooravond van mei. Sindsdien trekt de
processie er jaarlijks op uit. In deze processie wordt het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand
meegedragen en wordt er gebeden en gezongen. De fanfare zorgt voor de muzikale begeleiding.
Sacramentsprocessie Weert
De sacramentsprocessie van Weert werd in 2015 weer in het leven geblazen. De processie is het
Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament. Er wordt gevierd dat Jezus zichzelf aan zijn volgelingen
gegeven heeft in de gedaante van brood en wijn. De traditie is dat Bielemannen vooropgaan, gevolgd
door het Broederschap en het Draagstergilde uit Weert. Na andere religieuze verenigingen komt de
priester met het Allerheiligste gevolgd door de gelovigen.
Puurs-Sint-Amands
Maria-ommegang Kalfort
De Maria Processie is ter ere van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan. Meer dan 700 figuranten beelden de
geschiedenis uit van Kalfort en van het Mariabeeld dat in de plaatselijke kerk staat.
Vanaf 1600 trokken de Kalfortenaren in processie door hun dorp met het beeld van Onze-Lieve-Vrouw
ten Traan, dat in de plaatselijke kapel werd vereerd en aanroepen tegen oogziektes en heesheid. Rond
het beeld ontstond een volksverering, die teruggaat op een in de godsdienstoorlogen verdwenen
relikwie van de tranen van Christus. Onze-Lieve-Vrouw ten Traan wordt aangeroepen tegen
oogziekten. Vanaf het einde van de 17de eeuw spreekt men van ettelijke miraculeuze genezingen.
Door het groeiende aantal bedevaarders werd in de negentiende eeuw besloten om de oude kapel af
te breken en een nieuwe kerk te bouwen. De bouw viel samen met de oprichting van de parochie in
1857. Een opleving van de begankenis was het gevolg.
400 jaar na de eerste processie in Kalfort is de traditie nog altijd springlevend. In 1988 werd de
processie volledig vernieuwd. De Maria-ommegang vindt tegenwoordig elk jaar plaats op de tweede
zondag na 15 augustus. De ommegang bestaat uit een historisch gedeelte en een deel dat gewijd is
aan Maria, waarbij onder andere het beeld van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Traan wordt meegedragen.
Vanaf de vrijdag voor de processie tot de zondag erna komen nog steeds duizenden bedevaarders naar
Kalfort om Onze-Lieve-Vrouw ten Traan te vereren.
Maria-Tenhemelopneming, bid- en lichtprocessie Sint-Amands
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Jaarlijks is er op 15 augustus (Maria-Tenhemelopneming) een bid- en lichtprocessie in Sint-Amands.
Deze traditie is ontstaan in 1981, met de bouw van een nieuwe kapel. Naar aanleiding van de
inzegening van deze kapel op 15 augustus 1981, organiseerde de werkgroep Missio van de parochie
precies een jaar later voor de eerste keer een bid- en lichtprocessie naar de kapel. Sindsdien is de
processie elk jaar uitgegaan. Tegenwoordig gaat de processie altijd 's avonds van start aan de kapel
aan de Rooienlaan. De processiegangers trekken daarna al biddend en zingend, met talloze kaarsjes,
door de straten van Sint-Amands. In de processie wordt het beeld van Onze-Lieve-Vrouw der Jonge
Kerken meegedragen. Dit is een vrij sobere processie, waarbij het gebed voorrang krijgt op het uiterlijk
vertoon.
Sint-Katelijne-Waver
De tweede zondag van september (met Katelijne-kermis) gaat er nog altijd een processie rond in het
centrum van Katelijne die nog vrij druk wordt bijgewoond en die om het jaar een andere route volgt.
Tweejaarlijks is er op de dag van de processie ook de traditie van het aanleggen van een zandtapijt aan
de kapel van de Bredeheide.
De beschermde Drieraderskapel of kapel “Onze-Lieve-Vrouw-ter-koorts” (1739) was een
bedevaartsoord waar zieken vroeger van hun kwalen poogden verlost te geraken. Nog steeds hangen
er een aantal krukken tegen de muur. Vroeger hing de muur vol, achtergelaten door mensen die er
op bedevaart waren gegaan. Ze kwamen bidden om bevrijd te worden van de koorts : na het bidden
gingen ze naar buiten, bonden hun kousenband of een stuk touw aan de haag of aan een boom en
liepen dan zo rap mogelijk weg om de "koorts af te lopen". Buurtbewoners beweren dat er heel af en
toe nog mensen rond de kapel gaan en dat er soms nog linten hangen.
De straatnaam Kruisweglei in Onze-Lieve-Vrouw-Waver verwijst nog naar een teloor gegane processie
in de deelgemeente (ooit een bedevaartsoord).

Feesten en vieringen
Bornem
Het passiespel is een openluchtspektakel over het lijden van Jezus Christus voor en tijdens de kruising.
Met oeverbewoners uit het begin van de 20ste eeuw als apostelen en de Schelde als passend decor.
Het Passiespel "Kristus Aan De Schelde" van Bert Peleman werd te Mariekerke voor de eerste maal
opgevoerd op 28 maart 1971. Aan boord van het onthaalschip "De Meivis" doet Bert Peleman in de
schoot van de gelijknamige en pas opgerichte Cultuurkring het voorstel zijn passiespel op te voeren in
Mariekerke. Het toenmalige gemeentebestuur van het op dat ogenblik nog zelfstandige Mariekerke,
had met de aanleg van een kleine kaai aan de kerkberm vlakbij de Schelde een uitzonderlijk decor
gecreëerd. Bij het succes van de eerste opvoeringen (1971) werd er besloten het Passiespel een
traditie te geven. De organisatie gebeurd door De Meivis vzw.
Jaarlijks vind er in Mariekerke het Palingfestival plaats. De vis vormde eeuwenlang een belangrijke
voedselbron voor de mensen van het dorp en de omliggende regio. De vis speelt dan ook een centrale
rol tijdens het festival. Naast een culinaire beleving zijn er ook traditionele dans en klederdracht. De
opbrengst van het Palingfestival gaat naar verschillende goede doelen.
Hiernaast vinden er in Mariekerke ook jaarlijks de Vis- en Folkloredagen plaats. Deze grijpen terug
naar het verleden van Mariekerke als vissersdorp dat gevormd werd door de Schelde en de vissers en
schippers die ervan afhankelijk waren. Naast verschillende eetstandjes is er ook de folkloristische
visserstoet waarbij met praalwagens en verklede figuranten het verleden van het vissersdorp in de
verf wordt gezet.
Willebroek
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In Blaasveld is jaarlijks de Sint-Hubertusviering. Hij is de patroonheilige van de jacht.
De dag gaat van start met een eucharistieviering in de kerk van Blaasveld. De viering staat in het teken
van de heilige en jachthoornblazers verzorgen de muzikale omkadering. Na de viering worden buiten
de kerk een dierenwijding georganiseerd. Paarden, honden, katten, kippen, kortom alle huis- en
knuffeldieren kunnen gewijd worden. Nadien wordt er aan de aanwezigen een receptie aangeboden
op een weide.
De aanbeden heilige is Sint-Hubertus van Luik. Ook vandaag is deze heilige nog populair. Zo dragen
heel wat ruiterverenigingen nog steeds zijn naam. Bovendien worden er op heel wat plaatsen in
Vlaanderen nog Sint-Hubertusvieringen gehouden. Deze vieringen gaan daarbij vaak gepaard met een
aantal vaste ingrediënten: eucharistieviering, jachthoorns, dierenzegening, sint-hubertusbrood en
(ruiter)wandelingen. De heilige werd in de 7de eeuw geboren en diende aan het hof van Pepijn van
Herstal. Nadat zijn vrouw was overleden, ging hij een devoot leven leiden. Hubertus was tijdens zijn
leven een excellent jager. Vandaar dat hij een uitverkoren patroonheilige van de jacht was. Als
patroonheilige van de jacht wordt hij vaak afgebeeld met een hert.
Zoals in talrijke parochies van Vlaams-Brabant en Antwerpen, wordt ook in Willebroek de traditionele
bedevaart -te voet- naar O.L.V. van Scherpenheuvel in ere gehouden. Jaarlijks gaat een groot aantal
pelgrims op tocht naar Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel
Traditiegetrouw heeft deze voettocht plaats tijdens het Pinksterweekend. De eerste voetbedevaart
van uit Willebroek staat te Scherpenheuvel ingeschreven in 1955 en heeft sindsdien onafgebroken
plaats gehad.
Sint-Katelijne-Waver
Het nieuwjaarszingen door kinderen op oudejaarsdag is nog vrij algemeen in voege in Sint-KatelijneWaver en Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Het Sinte-Mette (Sint-Maarten)zingen op 11 november beperkt
zich traditioneel tot enkele delen van de gemeente (Pasbrug-Nieuwendijk, Elzestraat) en delen van
Mechelen. Dit kende een sterke teruggang maar werd door enkele lagere scholen en jeugdbewegingen
terug gestimuleerd en aangeleerd.
Op initiatief van de Sint-Catharinaparochie is er traditioneel een Catharinaviering op de zondag het
dichtst bij de 25ste november. Alle dames en meisjes met die naam of afgeleide naam mochten hun
handtekening plaatsen in het Katrientjesboek en kregen een geschenkje. De kerkelijke plechtigheid
wordt door het Sint-Catharinakoor en door de Koninklijke Harmonie De Verenigde SintKatarinavrienden opgeluisterd. Buiten de kerk verkopen de scouts en gidsen (gidsen Sint-Katrien)
mastellen. Reeds voor de Eerste Wereldoorlog verkochten Katelijnse bakkers mastellen.
Verder worden in de Sint-Augustinus-parochie (Elzestraat) en ook in de Sint-Catharina-parochie
hondenwijdingen georganiseerd.

Militaire herdenkingen
Bornem
Wintam bij Bornem werd tijdens de Tweede Wereldoorlog ook niet gespaard door de V1-bommen.
Een kunstwerk in de Frans De Laetstraat herdenkt de slachtoffers.
Puurs-Sint-Amands
In het Fort van Liezele worden elk jaar op 11 november de Vredesfeesten georganiseerd op de
Wapenstilstand te herdenken. Deze vredesfeesten zijn een initiatief van de gemeente Puurs-SintAmands en gaan gepaard met heel wat activiteiten rond het fort en naast een officiële herdenking ook
een fakkeltocht.
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Willebroek
Willebroek is geen onbekende voor het oorlogsgeweld, de aanwezigheid van het Fort van Breendonk
is namelijk een constante herinnering van het ergste dat oorlog met zich meebrengt. Elke jaar
organiseert de gemeente op 1 en 11 november herdenkingsplechtigheden in samenwerking met het
Verbond van Vaderlandslievende Verenigingen in zowel Willebroek als in alle deelgemeenten. Op 11
november vertrekken ook elk jaar Willebroekse jongeren in een estafetteloop een fakkel van het Fort
van Breendonk naar het Graf van de Onbekende Soldaat aan de Congreskolom in Brussel.
In Klein-Willebroek worden ook elk jaar op de eerste zaterdag van september de Bevrijdingsfeesten
gevierd. Dit gaat gepaard met een herdenkingsplechtigheid en de reconstructie van de Robert
Vekemansroute plaats op het Sasplein, bijna altijd gepaard met een colonne militaire voertuigen. In
de namiddag organiseert het buurtcomité Klein-Willebroek aansluitend een wijkfeest met barbecue
en andere activiteiten.
Sint-Katelijne-Waver
In het centrum van Sint-Katelijne-Waver is er een nog altijd druk bijgewoonde jaarlijkse herdenking
van de Slag van Dorpveld (eind september – begin oktober 1914) op de laatste zondag van september.
Het comité Dorpveld organiseert een “last post” op de Markt op zaterdagavond en op zondag de
eigenlijke herdenking met optocht van het gemeentehuis naar de kerk, een herdenkingsmis, een
bloemenhulde en een plechtigheid aan de militaire schans van Dorpveld. Ook kinderen en jongeren
worden bij deze herdenking betrokken.
In Onze-Lieve-Vrouw-Waver is er een 11 novemberviering met een herdenkingsmis en een kleine
plechtigheid aan het monument van de gesneuvelden aan de Onze-Lieve-Vrouwkerk.
In Sint-Katelijne-Waver was er tot voor kort een kleine maar tanende 11 november-herdenking op de
begraafplaats; deze herdenking werd recent mee in de herdenking van Dorpveld ingevoegd.

Traditionele ambachten en vaardigheden
Bornem
Langs de oever van de Schelde waren er verschillende dorpjes Weert, Bornem, Hingene en SintAmands die leefde van het mandenvlechten. Dit is niet verwonderlijk aangezien het drassige
ommeland zich perfect leende tot de groei van riet en wilgen. Op het hoogtepunt van het
mandenvlechten tussen 1900-1930 werkte er zo’n 3.000 mensen in de sector. Zo was er van 1928 tot
1940 zelfs een vakschool voor wijmen- en rietwerk in Bornem. In Mariekerke was dan weer het
haringroken een prominente bezigheid die samenhing met de Scheldevisserij.
Puurs-Sint-Amands
Puurs-Sint-Amands wordt als fusiegemeente gekenmerkt door verschillende karakters. Sint-Amands
sloot vroeger aan bij Mariekerke als vissersdorp aan de Schelde maar kende in de 17de en 18de eeuw
een bloeiperiode door de toenemende handel. De gemeente Puurs en in het bijzonder de
deelgemeente Kalfort staat nationaal bekend voor zijn aspergeteelt. Zo werden de Kalfortse asperges
lange tijd als de beste van België beschouwd.
Willebroek
De geschiedenis van Willebroek wordt gekenmerkt door zijn recente industrieel verleden. Tot in de
19de eeuw was Willebroek een landelijke gemeente met enkele bierbrouwerijen, jeneverstokerijen en
linnenblekerijen. Na de komst van de papierfabriek De Naeyer veranderde dit echt op snel tempo. De
fabrieken en de bijhorende bevolkingsgroei veranderde de gemeente. Tot op vandaag is dit industrieel
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verleden goed zichtbaar in Willebroek met zijn bruggen, socialistische ontmoetingshuizen en opdeling
in arbeiderswijken en rijkere woonwijken met ingenieurs- en directeurswoningen.
Klein-Willebroek heeft een eigen geschiedenis als schippersdorp waar verschillende scheepswerven
aanwezig waren en ook scheepsherstellingen uitgevoerd werden. Hieraan verbonden was de
schippersschool van Klein-Willebroek waar de nodige scheepstechnieken aangeleerd werden.
Sint-Katelijne-Waver
De groentetelers worden hier algemeen “hoveniers” genoemd. De teelt in volle grond werd bedreven
op de vroeger zeer algemeen voorkomende velden met “gewenten” (bedden) die het uitzicht van SintKatelijne-Waver en enkele buurgemeenten domineerden. Deze gewenten werden voor de komst van
de tractor geploegd met paard en ploeg op een heel speciale werkwijze die bestond uit verschillende
grondbewerkingen elk met hun specifieke namen. Het “zomerland rijden” gebeurde op een andere
manier dan het “winterland rijden”. Vandaag is deze ooit algemene bewerking met paard nagenoeg
verdwenen. Slechts enkele oudere hoveniers kunnen dit nog. Groentemuseum ’t GROM organiseerde
reeds enkele keren een reconstructie van het “zomerland rijden”.
Door de typische teelt op gewenten moesten tuinders en smeden nieuw gereedschap en karren
ontwerpen. Hierdoor werden in Sint-Katelijne-Waver talrijke uitvindingen gedaan.

Archieven
5.4.5.1 Gemeentearchieven
Bornem
De gemeentelijke archieven van Bornem bestaan enerzijds uit de gemeentelijke collecties en zijn
aangevuld met een aantal gedigitaliseerde fondsen. Deze digitalisatiecampagne is grotendeels tot
stand gekomen via vrijwilligerswerk door de Heemkundige kring Klein-Brabant en de
vrijwilligerswerking Archief en Erfgoed.
De raadpleegbare bronnen en archieffondsen zijn de volgende:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genealogische bronnen
- Parochieregisters Klein-Brabant (van begin 17e eeuw)
digitaal
- Registers Burgerlijke Stand Groot-Bornem
digitaal & copie
- Repertoria – gezinssamenstellingen Klein-Brabant en regio
- Verzameling bidprentjes, doodsbrieven en overlijdensberichten (>65.000)
- Naslagwerken en genealogieën van verschillende Klein-Brabants families
- Kerkrekeningen vanaf 16e eeuw
digitaal
Parochie-archief Bornem & Nattenhaasdonk (vanaf 16e eeuw)
Heilige Geestrekeningen vanaf 16e eeuw
digitaal
Lokaal krantenarchief 1860-heden
digitaal & origineel
Oud archief Sint-Bernardusabdij (gedeeltelijk)
digitaal
Notulen van College en Gemeenteraad Groot-Bornem
Registers van bevolking Groot-Bornem (vanaf 1820)
Kadasterboeken Groot-Bornem
Domeinrekeningen van Fonds d’Ursel (vanaf 16e eeuw)
digitaal
Kasteelarchief graaf de Marnix (vanaf 16e eeuw)
digitaal
Heemkundige bibliotheek en historische naslagwerken m.b.t. de ruime regio
Bibliotheek streekauteurs
Diverse fondsen en archiefmateriaal van verenigingen en privépersonen
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-

Luc De Ryck – Toneelkring Krokant – Drukkerij De Maeyer – Verbruggen – Jan Peeters
– Familie Van Laer – Van Herck – Pierre Van Reck - Benny Croket – St.Cecilia Puurs –
De Kollebloem – Van de Broeck (Jan Hammenecker) – Walter Verstraeten – J. Mees –
Gaston Pepermans – Monumental – Kunstkring De Casteleyn –
Tentoonstellingsmateriaal Boerenkrijg M. Nietvelt – Gevlochten Verleden
J.Winckelmans – Fotoverzameling Hingene 1898- Fotomateriaal Baeté – Verzameling
kaarten en plans – Verzameling affiches

Puurs-Sint-Amands
Het archief bevat documenten en stukken van begin 19de eeuw tot op heden. Het betreft stukken van
uiteenlopende bestuurlijke en administratieve handelingen, zoals aankopen en verkopen, bouwen,
briefwisseling, rekenstukken, beslissingen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester
en schepenen en van andere politieke organen, etc. Bij de gemeentefusie van 1976 werd deze collectie
aangevuld met de archieven van Ruisbroek, Liezele en Breendonk voor Puurs en met de archieven van
Lippelo en Oppuurs voor Sint-Amands. De verschillende dossiers worden volgens een numeriek
klasseersysteem in een inventarislijst bijgehouden. Met de recente fusie van Puurs en Sint-Amands
komen deze archieven vanaf 2019 ook samen. De laatste jaren werd meer en meer ingezet op het
digitaliseren van documenten: aktes, plannen, vergunningen, …
Sint-Katelijne-Waver
Het gemeentelijk documentatiecentrum Marcel Dillen werd opgericht in 1984. Volgens artikel 6 van
het gemeenteraadsbesluit zorgt het gemeentebestuur in samenwerking met particulieren en
vereniging voor de bewaring, eventuele herstelling, inventarisering en de functionele aanwending van
de ter beschikking gestelde voorwerpen en documenten. In realiteit wordt het documentatiecentrum
beheert door de heemkundige vereniging vzw Erf en Heem. Deze houden het documentatiecentrum
enkele dagen per week open en volgen vragen op van bezoekers.
Het archief omvat vooral historische en fotografische bronnen aangevuld met een textielcollectie en
memorabilia van/over de gemeente.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genealogische verzameling (stamboomonderzoek): 30 strekkende meter
Archief overlijdensbrieven en -prentjes: 3 meter bakjes
Boeken van heemkringen uit de buurt, naslagwerken: 78 meter
Boeken, Oudheidkundige Kring Mechelen: 1,5 meter
Encyclopedieën: 4 meter
Vlaamse schrijvers: 36 meter
Erf en Heemarchief over activiteiten: 2 meter
Iernut, jumelagegemeente van Sint-Katelijne-Waver in Roemenië: I meter
Kerkarchief van parochie De Goede Herder: 4 meter
Publicaties Erf en Heem (oude en nieuwe): 4 legkasten
Archief fanfare Zucht naar Kunst: 6 meter
Ander archief over gemeente: 32 meter
Archief Jos Serneels (voornamelijk over Roosendael): 2 legkasten
Archief Jules Kindt (fotoarchief SKW, 1976-77): 2 meter
Archief Jules Kindt (foto’s straten van Sint-Katelijne-Waver): 4 meter
Archief "oud-schrift" Getranslateerd, 3 meter
Reproducties van schilderijen van kapel Borgerstein en Jan Kadodder: 2 stuks
Kader met druk van het leven van de zalige Ida Van Leuven (geschonken door kanunnik
Frateur)
Plannen over eigendommen Roosendael, Heysbroeck: ca 50 stuks
Plannen in platte legkasten: ca 50 stuks
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•
•
•
•
•

Archief Hendrik van de Poel: 5 meter
Nog te klasseren archief: ca 30 meter
Textielcollectie:
- 520 voorwerpen in 31 dozen
40 grote of losse voorwerpen
- 13 kazuifels
- 30 textiel-gerelateerde boeken
Memorabilia van/over de gemeente: 1 kast

Hierbij komt ook nog de collectie van het schoolarchief- en museum. Dit omvat de volgende objecten:
•
•
•
•

Ongeveer 2000 schoolplaten;
Schoolboeken en prijsboeken
Een volledig uitgerust en door klassen en groepen te bezoeken Klasje van toen
Allerlei didactische voorwerpen

Willebroek
Het archiefdepot van de gemeente Willebroek herbergt zowel de gemeentelijke als de OCMWarchieven van Willebroek en haar fusiegemeenten.
De collectie stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingen werd volledig gedigitaliseerd, evenals
de registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsboeken. Het is moeilijk een omschrijving van
“raadpleegbare bronnen” te geven. Technisch-praktisch bekeken is alles raadpleegbaar. Inhoudelijk
wordt de raadpleegbaarheid bepaald door de huidige regelgeving rond archieven en de GDPR. Met
andere woorden: alles is in principe raadpleegbaar binnen de context en met inachtname van de
uitzonderingsregels beschreven in de regelgeving.
Parochieregisters
- Willebroek en deelgemeenten <77
fragmentarisch, nog niet beschreven
• Registers Burgerlijke Stand
- Willebroek en deelgemeenten <77
begin 19°eeuw digitaal & origineel
opmerking: digitaal nog niet publiek (online)raadpleegbaar
• Registers van bevolking
- Willebroek en deelgemeenten <77
begin 19°eeuw digitaal & origineel
opmerking: digitaal nog niet publiek (online)raadpleegbaar
• Repertoria – gezinssamenstellingen
- Willebroek en deelgemeenten <77
begin 19° eeuw
origineel
• Notulen van College en Gemeenteraad
- Willebroek en deelgemeenten <77
begin 19° eeuw
origineel
(vanaf ca 2005 ook digitaal)
• Bouw- en verkavelingsplannen
- Willebroek en deelgemeenten <77
begin 19°eeuw digitaal & origineel
• Archief Willebroekse scholen
begin 19° eeuw
origineel
nog niet beschreven
• Vergaderverslagen intercommunales, subsidiedossiers jeugd- en cultuur, projecten, eigen
publicaties ……
• Plannen en technische tekeningen oude Willebroekse bedrijven
Onder andere De Naeyer en Brouwerij Erickx fragmentarisch, nog niet beschreven
•

Onder het beheer van de heemkundige kring:
• Een uitgebreid archief / verzameling krantenartikels, gerangschikt per onderwerp
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•

Bidprentjes
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5.5.

Erfgoedactoren
Stakeholderanalyse

Bij aanvang van het voorbereidende traject werd een stakeholderanalyse opgesteld. Deze diende om
het erfgoedveld in zijn totaal in kaart te brengen en te zien wie er in de erfgoedwereld actief was en
op welke manier. De denkoefening bleek een enorme meerwaarde te zijn en werd gedurende het
ganse traject verder aangevuld naarmate er meer contacten werden gelegd. De verschillende actoren
werden onderverdeeld in categorieën naarmate hun functie in de erfgoedgemeenschap. De
belangrijkste focus werd gelegd op de behouders groep. Het waren namelijk deze actoren waarmee
de hoofdmoot van de communicatie zou gebeuren.
Besluitvormers

Wie beslist over (alles wat te maken Directies, Raden van bestuur, leden
heeft met) het erfgoed?
adviesgroepen, maar ook bijvoorbeeld
programmatoren van tentoonstellingen,
subsidiegevers, …

Gebruikers

Wie gebruikt het of is geïnteresseerd Dit kan gaan over leerkrachten die het als
didactisch materiaal gebruiken, maar
om het te gebruiken?
evengoed over gebruik bij feesten,
tradities,
rituelen,
volkssporten,
onderzoekers, studenten ... Denk ook aan
mogelijk gebruik van erfgoed (cultureel,
sociaal en economisch).

Expertise

Wie heeft kennis / expertise over dit Denk aan inhoudelijke experten, familie,
erfgoed?
vorige eigenaars, onderzoekers, vroegere
werknemers erfgoedorganisatie …

communicatie

Wie is verantwoordelijk voor externe De pers, bloggers, organisatoren van
communicatie?
events als Erfgoeddag, de erfgoedcel, de
stad of gemeente, de communicatiedienst
van een organisatie…

Praktisch

Wie levert en installeert?

Negatieve gevolgen

Wie ondervindt mogelijk negatieve Bijvoorbeeld Gaia strijdt tegen het gebruik
gevolgen van het erfgoedbeleid/ Wie van dieren bij tradities, de tegenstanders
is tegen?
van zwarte Piet,…

Behouders

Wie heeft belang bij het behoud van Bijvoorbeeld heemkundige kringen, het
dit
erfgoed
en
het
lokale stadsbestuur, het grotere publiek.
erfgoedbeleid?

Bezoekers

Wie bezoekt het erfgoed? Voor wie is Bvb scholen, 65+, vrije verenigingen
het erfgoed nu toegankelijk (en voor
wie zou het toegankelijk moeten zijn?)

Scenografen, tentoonstellingsbouwers,
net als restauratoren en andere
freelancers die bij de werking betrokken
zijn, … - Op wie kunnen we rekenen als we
projectmatig gaan werken?
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5.5.1.1 Besluitvormers
Naam

Gemeente

Rol

Mieke Van den Brande

Bonheiden

Schepen van Cultuur

Rudi Withaegels

Bonheiden

Voorzitter van de cultuurraad

Marc Moens

Bonheiden

Vrijetijdscoördinator (diensthoofd cultuur)

Ronny Tourne

Puurs Sint Amands

Schepen van Cultuur

Gerrit Bosteels

Puurs Sint Amands

Voorzitter van de cultuurraad
Cultuurambtenaar

Eric Janssens

Sint Katelijne Waver

Schepen van Cultuur

Uschi Gils

Sint Katelijne Waver

Voorzitter van de cultuurraad

Eddy Van Leuven

Sint Katelijne Waver

Secretaris van de cultuurraad

Hugo Lejon

Willebroek

Adviesraad Cultureel Patrimonium & Erfgoed

Maaike Bradt

Willebroek

Schepen van Cultuur

Raf Coenjaerts

Willebroek

Cultuurfunctionaris

Jurgen De Maeyer

Bornem

Schepen van Cultuur
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Marleen Borms

Bornem

Voorzitter van de cultuurraad

Gert Van Kerckhoven

Bornem

Ambtenaar Erfgoed

Els Snackaerts

Bornem

Ambtenaar die voornamelijk bezig is met cultuur

Lili Stevens

Duffel

Eerste schepenen, bevoegd voor cultuur

Walter Federickx

Duffel

Voorzitter van de cultuurraad
Cultuurambtenaar

Toerisme Klein Brabant - Scheldeland Puurs-Sint-Amands / Bornem
VZW

Bovenlokaal toeristisch samenwerkingsverband

Toerisme Vlaanderen

Alle

Overheid

Wie / organisatie

Gemeente

Over welk erfgoed gaat het?

Museum Herman De Cuyper
Cultureel Centrum De Ster
Harmonium Art Museum

Willebroek (Blaasveld)
Willebroek
Willebroek (KleinWillebroek)
Willebroek

Kunstwerken Herman De Cuyper (1904 - 1992)
Cultureel centrum met regelmatige tentoonstellingen
Harmoniummuseum

Willebroek

Ontstaangeschiedenis van het Kanaal en de geschiedenis van KleinWillebroek

5.5.1.2 Behouders

Nationaal gedenkteken van het fort van
Breendonk
Museum het Sashuis

Roerend/immaterieel
erfgoed

Museum en ontmoetingsplaats over slachtoffers van het Nazi-regime
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Heemkundige en Genealogische Kring
"Vaertlinck"
Het Comité van de Carnavalstoet
Gemeente Willebroek

Willebroek

Geneologie en heemkunde

Willebroek
Willebroek (Blaasveld)

Carnavalstoet Willebroek, jaarlijks 2de zondag voor Pasen (7 april 2019)
Sint-Hubertusviering

Heemkunde Klein-Brabant

Bornem, Puurs-Sint-Amands
(Klein-Brabant)
Bornem
Bornem

Heemkunde

Scheepvaart- en visserijmuseum vzw
Ons Klein-Brabants Boerenerf Havesdonckhoeve
De Zilverreiger vzw
Kasteel D'Ursel

Bornem
Bornem

Sint Bernardusabdij
De Notelaer, trefpunt aan de Schelde
Kasteel Marnix de Sainte Aldegonde

Bornem
Bornem
Bornem

Landelijke Gilde Hingene-WintamEikevliet
Landelijke Gilde Bornem

Bornem (Wintam)

De Meivis vzw
El Circo Fiasco VZW
Koninklijke Sint-Donatusgilde Eikevliet
Mariekerks Vis-en Folklorecomité
Orde van Hingene
Vzw Palingfestival-Mariekerke
Parochie Eikevliet

Bornem (Mariekerke)
Bornem
Bornem (Eikevliet)
Bornem (Mariekerke)
Bornem (Hingene)
Bornem (Mariekerke)
Eikevliet (Bornem)

Sint-Margareta genootschap

Bornem (Wintam))

Bornem

Binnenscheepvaart en de visserij vroeger en nu
Museum van oud landbouwalaam en volkshuisraad. Tevens
verantwoordelijk voor de Donatus Kwik reus
Streek- en vlechtmuseum
Kasteeldomein met historisch getinte en niet historische evenementen
in het kasteel
Erfgoedbibliotheek
Paviljoen aan de Scheldedijk met tentoonstellingen en evenementen
Geschiedenis van het kasteel en zijn meest beroemde Philips de Marnix
de Sainte Aldegonde. Ook een Koetsenmuseum
Plattelandsvereniging die zich inzet voor de leefbaarheid van de
plattelandsdorpen
Plattelandsvereniging die zich inzet voor de leefbaarheid van de
plattelandsdorpen
Culturele intiatieven: Passiespel, Vis- en Folklorefestival, Palingfestival
Circusatelier
Schuttersgilde
O.a. organisatie vis- en folkloredagen
Socio culturele en heemkundige kring
Organisatie palingfestival
Kruisprocessie met het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand op 30
april
Erfgoed- en depotwerking Wintam

Immaterieel
Immaterieel

Immaterieel

culturele erfgoedcel Rivier&Land I 94

VZW Stoomtrein Dendermonde-Puurs
Memorial Museum Fort Liezele vzw
Hof van Coolhem
Emile Verhaeren museum

Landelijke Gilde Kalfort

Puurs-Sint Amands
Puurs-Sint Amands
Puurs-Sint Amands (Kalfort)
Puurs-Sint Amands (SintAmands)
Puurs-Sint Amands
Puurs-Sint Amands
Puurs-Sint Amands
Puurs-Sint Amands
(Breendonk)
Puurs-Sint Amands (Kalfort)

Landelijke Gilde Liezele

Puurs-Sint Amands (Liezele)

Landelijke Gilde Puurs

Puurs-Sint Amands

Landelijke Gilde Ruisbroek

Puurs-Sint Amands
(Ruisbroek)
Puurs-Sint Amands
Puurs-Sint Amands
Puurs-Sint Amands
Puurs-Sint Amands
Puurs-Sint Amands
Puurs-Sint Amands
Puurs-Sint Amands
Puurs-Sint Amands (Liezele)
Puurs-Sint Amands (Kalfort)
Puurs-Sint Amands

CC Binder
ACMA North Europe
Beiaardvereniging Puurs vzw
Landelijke Gilde Breendonk

Maria-Ommegang Kalfort
Museum De Bres
Postzegelkring 'De Postkoets'
Textielatelier 't Serpent
V.S.O.P.
Volkstuinen
vvkb De Karekiet
Wijnmakersgilde Klein-Brabant
V.Z.W. Kalité
Heverstam Heemkundige Verzamelkring
St-Amands
Davidsfonds Sint-Amands/Mariekerke
d'Harmonie vzw

Puurs-Sint Amands
Puurs-Sint Amands

Historische spoorweg en treinerfgoed
Museum fort Vesting Antwerpen
Natuurgebied, tentoonstellingen en klein museum
Museum over de auteur Emile Verhaeren
Cultureel centrum met regelmatige tentoonstellingen
Renault miniatuur auto's
Stimulatie beiaardleven in Puurs en regio
Plattelandsvereniging die zich inzet voor de leefbaarheid van de
plattelandsdorpen
Plattelandsvereniging die zich inzet voor de leefbaarheid van de
plattelandsdorpen
Plattelandsvereniging die zich inzet voor de leefbaarheid van de
plattelandsdorpen
Plattelandsvereniging die zich inzet voor de leefbaarheid van de
plattelandsdorpen
Plattelandsvereniging die zich inzet voor de leefbaarheid van de
plattelandsdorpen
Maria-Ommegang
Overstromingsramp van 1976
Postzegel verzamelaars
Sociaal-culturele kring / amateurtheater
Volksdansgroep voor Vlaamse Dansen
Wijnmaken
Organisatie Kalfort kermis en Kalifiësta
Heemkundige kring
Culturele evenementen, reizen, uitgeverij en opleidingen
Koninklijke Harmonie St-Cecilia van Sint-Amands
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Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden
Oppuurs
NSB Lippelo
NSB Sint-Amands
Missio van Parochie Sint-Amands
Steenovens vzw

Puurs-Sint Amands

Koninklijke Harmonie

Puurs-Sint Amands
Puurs-Sint Amands
Puurs-Sint Amands
Puurs-Sint Amands

Nationale Oudstrijders Bond
Nationale Oudstrijders Bond
Bid-En Lichtprocessie jaarlijks op 15 augustus
Steenovens erfgoed

Erfgoedvereniging Puurs

Puurs - Sint Amands

Heemkundige kring

Filip Hooghe

Puurs - Sint Amands

Historicus / Heemkundige

Die Auerhahn Tänzer
Heemkring Jos Resseler Duffel vzw
Kinder- en jeugdvolksdansgroep
Kinnebaba
Landelijke Gilde Centrum

Duffel
Duffel
Duffel

Oostenrijkse volkdansen
Heemkundige kring
Volksdansen

Duffel

Landelijke Gilde Mijlstraat

Duffel

Volkskunstgroep De Moeffeleer
vtbKultuur Duffel
Gemeentelijk museum Het Gasthuis
Gemeentearchief Duffel
Parochie O.L.V. Van Goede Wil

Duffel
Duffel
Duffel
Duffel
Duffel

Plattelandsvereniging die zich inzet voor de leefbaarheid van de
plattelandsdorpen
Plattelandsvereniging die zich inzet voor de leefbaarheid van de
plattelandsdorpen
Volksdansen
Culturele projecten
Heemkundig museum en museum voor verpleegkunde
Archief Duffel 14de eeuw tot nu, etc.
Kaarskensprocessie van 14 augustus

vzw Midzeelhoeve, 't Grom
Erf en Heem vzw
vtbKultuur Sint-Katelijne-Waver
vzw Wintertuin OLV Waver

Sint-Katelijne-Waver
Sint-Katelijne-Waver
Sint-Katelijne-Waver
Sint-Katelijne-Waver (OnzeLieve-Vrouw-Waver)

Groenten- en tuinbouwerfgoed
Vereniging voor heemkunde
Culturele projecten
Verantwoordelijk voor het onderhoud van de wintertuin van het
Ursulineninstituur

Immaterieel

Immaterieel
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vzw Jozef van Rompay-Davidsfondsgenootschap
VKG Tijl Uylenspiegel
Landelijke Gilde Driekoningen Hagelstein

Sint-Katelijne-Waver (OnzeLieve-Vrouw-Waver)
Sint-Katelijne-Waver
Sint-Katelijne-Waver

Landelijke Gilde Elzestraat

Sint-Katelijne-Waver

Landelijke Gilde Onze-Lieve-VrouwWaver
Landelijke Gilde Sint-Katelijne-Waver
Centrum

Sint-Katelijne-Waver (OnzeLieve-Vrouw-Waver)
Sint-Katelijne-Waver

Sint-Catharinaparochie
Toerisme Sint-Katelijne-Waver vzw

Sint-Katelijne-Waver
Sint-Katelijne-Waver

Patrimonium en de geschiedenis van de deelgemeente Onze-LieveVrouw-Waver
Volkdansgroep
Plattelandsvereniging die zich inzet voor de leefbaarheid van de
plattelandsdorpen
Plattelandsvereniging die zich inzet voor de leefbaarheid van de
plattelandsdorpen
Plattelandsvereniging die zich inzet voor de leefbaarheid van de
plattelandsdorpen
Plattelandsvereniging die zich inzet voor de leefbaarheid van de
plattelandsdorpen
Sacramentsprocessie op tweede zondag na Pinksteren
Midzeelhoevefeesten

Immaterieel
Immaterieel
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Vrijwilligers
5.5.2.1 Verenigingen voor heemkunde lokale en regionale geschiedenis
Erfgoed kan naast een verbindende factor voor mensen ook een pijler zijn waarop ze hun identiteit
bouwen. In vele gevallen ontstaat het lokaal en wordt het ook lokaal beleefd. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat vele lokale erfgoedverenigingen in onze streek gegroeid zijn uit de drang om het
eigen lokale verleden dat telkens weer dreigt te vervagen te registreren en uit te bewaren voor de
volgende registraties. Hierbij is het duidelijk dat naast de golf van erfgoedverenigingen die het licht
zagen in de tweede helft van de 20ste eeuw er een nieuwe generatie van verenigingen is die meer
recent (max. 20 jaar geleden) opgestart zijn.
Bornem
Heemkunde Klein Brabant
De vereniging Heemkunde Klein Brabant werd opgericht in 1964 en richtte zich al vanaf het begin
vooral op geschiedkundig werk in de bredere regio Klein Brabant (Bornem, Puurs en Sint-Amands). De
vereniging telt x actieve leden en een bestuur bestaande uit x personen. Er is een zeer nauwe
samenwerking met de gemeente Bornem waardoor ze vaak ingeschakeld worden bij erfgoedprojecten
zoals de digitalisatie van de Sint Bernardus abdij. Dankzij deze projecten beschikken ze over veel kennis
en ervaring inzake het inventariseren en digitaliseren van historische bronnen. Naast de bibliotheek
van de Sint-Bernardusabdij werden ook reeds delen van het archief van het kasteel Marnix de Sainte
Aldegonde geïnventariseerd en gedigitaliseerd. Naast de gemeentelijke archieven kunnen deze
bestanden ook digitaal geraadpleegd worden in de thuisbasis van de vereniging, het Erfgoedhuis De
Casteleyn.
Orde van Hingene
Een recente speler in het erfgoedlandschap van de gemeente Bornem is de Orde van Hingene. Zoals
de naam reeds doet vermoeden richten zij zich vanaf hun begin in 2012 vooral op Hingene. De
vereniging die begon als facebookpagina groeide al snel uit tot volwaardige vereniging en telt
momenteel x actief leden en een bestuurd bestaande uit x personen. De vereniging richt zich vooral
op de 20ste -eeuwse kleine geschiedenis van de regio en bezit vooral veel fotomateriaal dat ze
digitaliseren. De vereniging heeft een open data policy en de gedigitaliseerde foto’s zijn op hun website
vrij te vinden. Naast heemkundig onderzoek en het verzamelen en digitaliseren van foto’s en films,
organiseert de vereniging ook expo’s en andere evenementen voor leden.
Puurs-Sint-Amands
Erfgoed Puurs-Sint-Amands
In Puurs-Sint-Amands is de Erfgoed Puurs-Sint-Amands actief. Deze vreemde eend in de bijt ontstond
in 2008 als Erfgoed Puurs als gemeentelijke adviesraad voor erfgoed en is als dusdanig geen echte
heemkundige vereniging. Na hun oprichting werd als snel begonnen met het organiseren van eigen
activiteiten zoals bij Open Monumentendag, vaak in de vorm van een tentoonstelling. Bij elk van deze
expo’s gaat ook steeds een historisch onderzoek aan te pas waarbij getuigenissen verzameld worden.
Er zijn acht vaste bestuursleden die groep in goede banen leiden en ook aantal vrijwilligers waarop
gerekend kan worden. Een van de bestuursleden is Julie Decat, cultuurambtenaar bij de gemeente
Puurs-Sint-Amands waardoor een goede samenwerking met de gemeente verzekerd is.
Linsella
De heemkundige kring Linsella werd opgericht in 2000 voor ter gelegenheid van de tentoonstelling
Liezele Leeft en richt zich dan ook vooral op de deelgemeente Liezele. Hierbij wordt informatie
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verzameld, onderzoek uitgevoerd en tussengekomen bij het bewaren van waardevol Liezels erfgoed.
Door het wegvallen van de voorzitter in februari 2019 is de toekomst van de vereniging onzeker.
Heverstam
De heemkundige verzamelkring Heverstam werd in 2003 opgericht door een aantal enthousiastelingen
uit Sint-Amands. Ze begonnen initieel met het verzamelen van fotomateriaal en het organiseren van
een jaarlijkse tentoonstelling over een thema in Sint-Amands. Bij de tentoonstellingen staan foto’s
centraal maar wordt er ook veel aandacht geschonken aan de verhalen achter de foto’s. Bij elke
tentoonstelling gaat ook een inzamelactie voor materiaal vooraf waarbij het betrekken van de
bevolking centraal staat. Dit nauw contact met andere Sint-Amandenaren heeft ervoor gezorgd dat de
vereniging met een kernbestuur van zes personen zo’n 190 betalende leden telt.
Sint-Katelijne-Waver
Erf en Heem
De heemkundige kring Erf en Heem werd opgericht in 1973. Waar andere verenigingen zich vooral
focussen op het historische onderzoek focuste de vereniging zich vanaf de beginjaren ook op het
verzamelen en bewaren van heemkundig en historische voorwerpen. Aangezien Sint-Katelijne-Waver
en haar deelgemeenten gedomineerd worden door tuinbouw en serreteelt betreft het hier om een
uitzonderlijk rijke collectie landbouwalaam. Sommige van deze objecten zijn unieke uitvindingen die
specifiek ontwikkeld werden door lokale smeden om het werk van de tuinders in de gemeente te
verlichten. De vereniging staat tevens aan de wieg van het schoolmuseum en het Klasje van Toen, een
klein museum dat het vroegere schoolleven uitbeeldt. Erf en Heem beheert het Gemeentelijk
Documentatiecentrum dat zich in het raadhuis van Onze-Lieve-Vrouw-Waver bevindt. Hiernaast is ook
het groentestreekmuseum ’t GROM opgestart vanuit de vereniging en is een groot deel van de collectie
van het museum in bruikleen door de heemkundige kring.
Jozef van Rompay-Davidsfonds-Genootschap
De geschiedkundige kring Jozef van Rompay-Davidsfonds-Genootschap richt zich op het verleden van
de deelgemeente Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Hun opzet is het patrimonium en de geschiedenis van de
deelgemeente Onze-Lieve-Vrouw-Waver doen kennen en waarderen d.m.v. tentoonstellingen,
publicaties, lezingen en historisch advies geven bij lokaal en regionaal historisch onderzoek,
straatnaamgeving, monumentenzorg, restauratieprojecten, etc..
Willebroek
Vaertlinck
In de gemeente Willebroek is de heemkundige en genealogische kring Vaertlinck actief. Het
werkgebied van deze kring is de gemeente Willebroek waar ze sinds 1990 het erfgoed verzamelt,
bewaard en bestudeerd. Zowel de gemeente als de heemkundige kring zijn vragende partij voor een
nieuw afsprakenkader inzake het gebruik van het gemeentelijk archief.
Hun collectie bestaat enerzijds uit de klassieke foto’s en postkaarten. Hiernaast hebben ze ook een
aantal interessante historische bronnen in bezit. Hieronder vallen de personeelsregisters van de
voormalige fabriek van De Naeyer en parochieregisters die terug gaan tot de 17de eeuw.

Collectiebeherende actoren
De collectiebeherende actoren vormen de belangrijkste groep onder de erfgoedbehouders. Zij nemen
de dagelijkse zorg van de erfgoedcollecties op zich en zorgen er zo voor dat het bewaard blijft voor de
huidige en toekomstige generaties. Hierbij worden de collecties soms ook tentoongesteld in
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permanente en/of tijdelijke tentoonstellingen. Andere collectie beherende actoren volbrengen dan
weer een puur behoudende functie. Ter vollediging van de omgevingsanalyse werden ook de actoren
mee opgenomen die vandaag een slapende functie hebben of niet meer actief zijn. Indien dit het geval
is zal dit wel expliciet vermeld worden.

5.5.3.1 Collectiebeherende instellingen
Musea
Bornem
Scheepvaart- en visserijmuseum vzw
Adres
Omgangstraat
2880 Bornem

Openingsuren

Status

34, Woensdag tot maandag: 10:00-21:00u Actief
Dinsdag: gesloten

In Mariekerke, op een boogscheut van Schelde, is het scheepvaart en visserijmuseum te vinden. Dit
museum is gewijd aan binnenscheepvaart en visserij op de Schelde, een industrie die het leven in het
dorp heeft gedefinieerd. Aan de hand van schaalmodellen van schepenen en fotomateriaal vertelt het
museum hoe de schippers van toen leefden.
Ons Klein-Brabants Boerenerf – Havesdonckhoeve
Adres
Nattenhaasdonk
2880 Bornem

Openingsuren
13, Onbekend

Status
Voorlopig
non-actief

Het museum Ons Klein-Brabants Boerenerf – Havesdonckhoeve werd in 1979 geopend tussen akkers,
weilanden en bos. In het gebouw, zelf een getuige van het agrarische verleden uit de streek nabij
Nattenhaasdonk, is een collectie te bezichtigen van oud landbouwalaam en volkhuisraad. Ook de reus
Donatus Kwik vind er zijn onderdak. Naast de permante functie als reconstructie van het KleinBrabantse boerenbestaan, zijn er ook enkele zijprojecten waar het museum zich voor inzet. Zo is op
het erf de oude heropgerichte afwateringssluis uit de Scheldedijk van het Spierenbroek te vinden.
De Zilverreiger vzw
Adres

Openingsuren

Status

Scheldestraat 18, 2880 Zomer
Actief
Bornem
Maandag
en
vrijdag:
gesloten
Woensdag, donderdag, zaterdag: 13:0018:00u
Dinsdag & zondag: 10:00-18:00u
Winter gesloten
In het pittoreske Weert (Bornem) tussen de Schelde en de Oude Schelde is het museum De Zilverreiger
terug te vinden. Dit streekmuseum werd in de jaren ’60 opgericht om het vroegere ambacht van
mandenvlechter in kaart te brengen en te behouden voor de toekomst. Het museum heeft een
collectie van ca. 8.000 objecten, vooral verbonden aan de mandenvlechter en diens socio-culturele
context. Naast het feitelijke museum beschikt De Zilverreiger ook over een fietsverhuur en café.
Kasteel Marnix de Sainte Aldegonde
culturele erfgoedcel Rivier&Land I 100

Adres

Openingsuren

Kasteelstraat 34, 2880 Via reservering
Bornem

Status
Actief

Het Kasteel Marnix de Sainte Aldegonde is gelegen in een groene oase aan een afgesneden arm van
de Schelde. Hoe mooi het gebied rondom het kasteel, zo bijzonder zijn de schatten die binnenin te
vinden zijn. Zo is er de permanente tentoonstelling over Filips de Marnix de Sainte Aldegonde,
raadgever van Willem van Oranje. De voorouder van de huidige graaf van het kasteel voerde veel
diplomatische opdrachten uit voor Willem van Oranje en werd tijdens de Tachtigjarige Oorlog in 1573
gevangengenomen. Zijn bibliotheek is gedeeltelijke terug te vinden in de privé collectie van de graaf.
Hiernaast beschikt het kasteel over een collectie van 18de -eeuws meubilair, gravures van Pieter
Breughel de Oude, een kantkamer en een kamer met antieke poppen. In de bijgebouwen is tevens een
collectie van historische koetsen terug te vinden.
Puurs-Sint-Amands
Memorial Fort Liezele VZW
Adres

Openingsuren

Fortbaan 2, 2870 Puurs Zaterdag en zondag: 13:30-17:30u

Status
Actief

Het fort van Liezele is net zoals het fort van Breendonk in het begin van de 20ste-eeuw opgericht en
maakte deel uit van de vesting van Antwerpen. Het wordt beschouwd als het best bewaarde en meeste
complete fort van de fortengordel en is sinds 1995 systematisch heringericht als museum. Hierbij
werden enkele lokalen terug ingericht naargelang hun oorspronkelijke functie. Zo zijn er
commandoposten, troepenkamers een infirmerie maar ook geschutsopstellingen en een gewapende
waarnemingspost te vinden. Tevens werden er twee kleine museumzalen ingericht die de geschiedenis
van het fort vertellen.
Emile Verhaeren museum
Adres

Openingsuren

Status

Emile Verhaerenstraat Winterperiode:
gesloten Actief
71, 2890 Sint-Amands maart-juni en september-november:
weekends
van
11:00-18:00u
juli en augustus: elke dag buiten
maandag
van
11:00-18u
Een van de grote namen uit de 19de en vroeg 20ste -eeuwse kunstwereld die zijn sporen heeft
achtergelaten in de regio is die van Emile Verhaeren. Deze auteur, dichter en kunstcriticus werd
geboren in Sint-Amands en zou uiteindelijk uitgroeien tot een literaire beroemdheid wiens werk
vertaald werd in 28 talen. Sinds 1955 is er een museum in Sint-Amands (Nu Puurs – Sint-Amands)
gewijd aan de schrijver en zijn leven. Het museum beschikt over verschillende portretten van Emile
Verhaeren, waarvan velen gecreëerd zijn door vrienden en voorname tijdsgenoten van Verhaeren
zoals Théo van Rysselberghe. Naast de tekeningen en schilderijen van zijn vrouw, zijn er ook
verschillende werken terug te vinden van artiesten die zich hebben laten inspireren door het werk van
Emile Verhaeren, waaronder ook hedendaagse artiesten.
Willebroek
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Museum Herman De Cuyper
Adres

Openingsuren

Status

Mechelsesteenweg
249, 2830 Willebroek

Maandag tot zondag: 10:00-18:00u

Actief

De beeldhouwer Herman De Cuyper werd in 1904 geboren te Blaasveld, deelgemeente van Willebroek.
De grootste collectie van enkele honderden standbeelden, tekeningen en schilderijen bevinden zich in
het Herman De Cuyper museum in Blaasveld. 7
Harmonium Art Museum
Adres

Openingsuren

Status

Volksstraat 55, 2830 Het museum is open voor het publiek Actief
Willebroek
van april tot eind september, iedere
zondag van 13 tot 18uur. Voor groepen
kan dit op andere dagen ook op afspraak
Het Harmonium Art Museum is het levenswerk van de verzamelaar Ben Roemendael. Hij bracht zijn
collectie harmoniums onder in de kerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekte ontvangenis in Klein
Willebroek. De collectie, bestaande uit een honderdtal harmoniums waarvan een zeventigtal
opgesteld staan in het museum, komen van de hele wereld maar omvat ook de grootste verzameling
van harmoniums die in België gebouwd zijn.
Museum Het Sashuis
Adres
Sasplein 18,
Willebroek

Openingsuren

Status

Klein- Mei tot september: woensdag, zaterdag, Actief
zondag en op feestdagen van 14:0018:00u

Het Sashuis ligt, zoals zijn naam reeds doet vermoeden, aan het sas van Klein-Willebroek. Het vertelt
de ontstaansgeschiedenis van het kanaal en zodoende de geschiedenis van Klein-Willebroek aan de
hand van informatieborden die rijkelijk voorzien zijn van fotomateriaal. Deze informatie wordt
aangevuld door een aantal objecten in bruikleen.
Nationaal gedenkteken van het Fort van Breendonk
Adres

Openingsuren

Brandstraat 57, 2830 Maandag tot zondag: 9:30-17:30u
Willebroek

Status
Actief

Gedurende de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het fort van Breendonk ingezet
als gevangenekamp voor politieke en Joodse gevangen, hierna werd het ingericht als “Nationaal
Gedenkteken van het Fort van Breendonk”. Hoewel de grootste getuige van het verleden hier het
gebouw zelf is met zijn geschiedenis, beschikt het gedenkteken ook over een eigen collectie van ca.
500 stukken. Deze bestaan uit de eigen archieven van het gedenkteken, de archieven over de periode

7

Museum Herman De Cuyper, http://www.museumhermandecuyper.be/museum.htm (bezocht 12/08/2019)
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van ‘40-’44, de archieven van politieke gevangen en tenslotte een collectie van tekeningen en
schilderijen van oud-gevangenen.
Sint-Katelijne-Waver
’t GROM
Adres

Openingsuren

Status

Midzelen 25, 2860 Dinsdag tot donderdag: 10:00-16:00u Actief
Sint-Katelijne-Waver
Zondag: 13:00-17:00u
Tussen de akkers en het groen van Sint Katelijne Waver, in de 18de eeuwse Midzeelhoeves, is ’t GROM
gelegen. Het museum beschrijft zichzelf als een doe- en leermuseum rond groenten en tuinbouw
erfgoed. Dat het museum in Sint-Katelijne-Waver is gelegen is natuurlijk geen toeval. De Mechelse
groentestreek is nationaal en internationaal bekend voor de productie en veiling van groenten en fruit
en menig kadodder (geuzenaam voor de inwoners van de gemeente) is ofwel zelf ofwel nakomeling
van tuinder of groentenboer. Naast het beheer van collectie van tuinbouwalaam en een seminotheek,
en het tonen semipermanente tentoonstellingen organiseert het museum ook verschillende
workshops die aansluiten bij het thema groenten en serre- en tuinbouw.
Wintertuin Onze-Lieve-Vrouw Waver
Adres

Openingsuren

Status

Bosstraat 9, 2861 Sint- Geleide rondleiding op zondag met Actief
Katelijne-Waver
verplichte reservatie: 14:15-16:30u
De Wintertuin van Onze-Lieve-Vrouw Waver is geen museum in de klassieke definitie van het woord.
Waar een klassiek museum schatten moet hebben om tentoon te stellen zijn hier vooral de gebouwen
zelf van onschatbare waarde.

Verenigingen in relatie tot immaterieel erfgoed
Organisatoren van stoeten en processies
Bornem
Parochie Eikevliet
Wanneer

Naam van immaterieel erfgoed

Status

30 april

Processie Eikevliet

Actief

Jaarlijks op de vooravond van mei wordt er in de Sint-Lambertuskerk een mis gevierd waar het
Mariabeeld van de Kouterkapel wordt opgesteld. Na de viering wordt het Mariabeeld door de
processie en onder muzikale begeleiding naar de Kouterkapel gedragen.
Parochie Weert
Wanneer

Naam van immaterieel erfgoed

Status
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Tweede donderdag na Sacramentsprocessie Weert
Pinksteren

Actief

De sacramentsprocessie van Weert werd in 2015 weer in het leven geblazen. De processie is het
Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament. Er wordt gevierd dat Jezus zichzelf aan zijn volgelingen
gegeven heeft in de gedaante van brood en wijn. De traditie is dat Bielemannen vooropgaan, gevolgd
door het Broederschap en het Draagstergilde uit Weert. Na andere religieuze verenigingen komt de
priester met het Allerheiligste gevolgd door de gelovigen.
Puurs-Sint-Amands
Comité Maria-ommegang Kalfort
Wanneer

Naam van immaterieel erfgoed

Tweede zondag na 15 Maria-ommegang Kalfort
augustus

Status
Actief

In Kalfort wordt reeds sinds de 17de eeuw Onze-Lieve-Vrouw ten Traan vereerd. Sinds de oprichting
van de parochie in 1857 wordt deze gevierd met een jaarlijkse Maria-ommegang. Bij de ommegang
wordt de geschiedenis van Kalfort en de verering uitgebeeld aan de hand van 100’en figuranten. Het
comité bestaat uit een 70-tal leden actief op verschillende domeinen gaande van kostumering tot
promotie.
Werkgroep Missio van Parochie Sint-Amands
Wanneer

Naam van immaterieel erfgoed

Status

15 augustus

Bid- en Lichtmis Sint-Amands

Actief

In 1891 werd in Sint-Amands een nieuwe kapel gebouwd. Om deze gebeurtenis te vieren wordt er
jaarlijks op 15 augustus een bid- en lichtprocessie gehouden waarbij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw
der Jonge Kerken door de straten van Sint-Amands wordt gedragen. Deze sobere processie is gericht
op bezinning en verschilt dan ook van andere uitbundigere processies.
Sint-Katelijne-Waver
Sint-Catharinaparochie
Wanneer

Naam van immaterieel erfgoed

Status

Tweede zondag van Jaarlijkse processie Katelijne-Kermis
september

Actief

Tweejaarlijks op de Sacramentsprocessie met zandtapijt
tweede zondag van
september

Actief

De tweede zondag van september (met Katelijne-kermis) gaat er vanuit de Sint-Catharinaparochie een
processie rond in het centrum van Sint-Katelijne-Waver die nog vrij druk wordt bijgewoond en die om
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het jaar een andere route volgt. Tweejaarlijks gaat er vanuit de Sint-Catharinaparochie ook de
Sacramentsprocessie uit. Voor de kapel wordt dan een zandtapijt met 19deeeuwse patronen gelegd.
Willebroek
Geen processies gekend

Organisatoren Vieringen
Bornem
De Meivis vzw
Wanneer

Naam van immaterieel erfgoed

Status

April

Passiespel Kristus aan de Schelde, thans Actief
Passie 2.0 2.0

De cultuurkring De Meivis vzw werd opgericht in 1968 met als doel om verschillende culturele
initiatieven te organiseren. Ze staan zo aan de wieg van verschillende culturele hoogdagen in
Mariekerke. Een van de belangrijkste evenementen is zo het vijfjaarlijkse passiespel Kristus aan de
Schelde dat sinds 1971 opgevoerd wordt.
Mariekerks Vis-en Folklorecomité
Wanneer

Naam van immaterieel erfgoed

Status

22-23 juni

Vis & Folklorefestival

Actief

Het Mariekerk Vis- en Folklorecomité is gegroeid uit De Meivis vzw en houdt zich bezig met het
organiseren van de jaarlijkse Vis- en Folkloredagen. Deze grijpen terug naar het verleden van
Mariekerke als vissersdorp dat gevormd werd door de Schelde en de vissers en schippers die ervan
afhankelijk waren. Naast verschillende eetstandjes is er ook de folkloristische visserstoet waarbij met
praalwagens en verklede figuranten het verleden van het vissersdorp in de verf wordt gezet.
Vzw Palingfestival-Mariekerke
Wanneer

Naam van immaterieel erfgoed

Status

30 en 31 mei en 1 juni

Palingfestival

Actief

Jaarlijks vind er in Mariekerke het Palingfestival plaats. De vis vormde eeuwenlang een belangrijke
voedselbron voor de mensen van het dorp en de omliggende regio. De vis speelt dan ook een centrale
rol tijdens het festival. Naast een culinaire beleving zijn er ook traditionele dans en klederdracht. De
opbrengst van het Palingfestival gaat naar verschillende goede doelen.
Puurs-Sint-Amands
Kalité
Wanneer

Naam van immaterieel erfgoed

Status

10 dagen in augustus

Kalfort Kermis

Actief
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De vzw Kalité organiseert Kalfort Kermis, een tien dagen durende kermis met verschillende activiteiten
en optredens. Hoewel de kermis al kenmerken van een festival begint te hebben door oa. concerten
blijven ook traditionele elementen zoals bedevaarten hun plaats behouden.
Sint-Katelijne-Waver
Waver Feest
Wanneer

Naam van immaterieel erfgoed

Status

5 september

Jaarmarkt Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Actief

Organisator van de reeds meer dan twee eeuwen bestaande jaarmarkt van Onze-Lieve-Vrouw-Waver
met bijkomende evenementen, optredens en tot 2018 een groots vuurwerk. Nam de rol van het
jaarmarktcomité over. Waver Feest organiseert nog heel wat andere feesten in de deelgemeente.
Jaarmarktcomité Sint-Katelijne-Waver
Wanneer
Vrijdag
van
kermisweekend
september

Naam van immaterieel erfgoed
het Jaarmarkt Sint-Katelijnce-Waver
in

Status
Actief

Dit jaarmarktcomité met sterke medewerking van het gemeentebestuur organiseert reeds tientallen
jaren de jaarmarkt van Katelijne-Centrum. In 2017 werd een belangrijke beslissing genomen door de
jaarmarkt te verzetten van de traditionele maandag van het kermisweekend (tweede week van
september) naar de vrijdagnamiddag/vooravond van dit weekend. In tegenstelling tot vroeger namen
heel wat mensen immers geen verlof meer om de ooit obligate jaarmarkt te bezoeken. De jaarmarkt
kreeg nu een nieuw elan en het bezoekersaantal ging terug in stijgende lijn.
Beschermcomité Katelijnse Reuzen
Wanneer

Naam van immaterieel erfgoed

Grote evenementen Katelijnse Reuzen
en
uitzonderlijke
vieringen

Status
Actief

Het Beschermcomité werd opgericht in 1996 met samenwerking van het gemeentebestuur en
cultuurraad om reus Jan Kadodder te beheren (deze 4,10 meter hoge reus was in 1985 gebouwd door
wijkvereniging Stationsstraat). Het beschermcomité ontwierp vervolgens reuzin Katelijne, de kinderen
Lieve en Stijn die ze lieten bouwen en op drie grote plechtigheden dopen. De reuzen komen bewust
slechts bij grote evenementen en uitzonderlijke vieringen naar buiten.
Comité Dorpveld
Wanneer

Naam van immaterieel erfgoed

Laatste weekend van Herdenking Slag van Dorpveld
september

Status
Actief
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Reeds kort na de Eerste Wereldoorlog was er een comité met onder meer oud-strijders die de
herdenking levendig hield met de naam “Ceux de Dorpveld”. De huidige werkgroep die de
herdenkingen van de Slag van Dorpveld organiseert werd uitgebreid en verjongd en krijgt
organisatorische en logistieke steun van het gemeentebestuur.
Willebroek
Gemeente Willebroek – Kerkfabriek Blaasveld
Wanneer

Naam van immaterieel erfgoed

Status

3 november

Sint-Hubertusviering Blaasveld

Actief

Jaarlijks wordt in Blaasveld het feest van Sint-Hubertus gevierd. Hierbij kunnen gelovige
dierenliefhebbers hun dieren laten zegenen buiten de Sint-Amanduskerk.
Comité van de Carnavalsstoet Willebroek
Wanneer

Naam van immaterieel erfgoed

Status

29 maart

Carnavalstoet Willebroek

Actief

Jaarlijks vind er in Willebroek de carnavalstoet plaats. Hierbij worden naast praalwagen ook de reuzen
Janneke, Mieke en Katootje de straten rondgeleid. De organisatie gebeurd door het comité van de
Carnavalsstoet Willebroek, die tevens de prins Carnaval verkiezing organiseert.

5.6.

SWOT analyse
Sterktes

Kwaliteit en diversiteit aanwezige erfgoed
Het culturele erfgoed in onze regio omvat een grote hoeveelheid roerend erfgoed en immaterieel
erfgoed.
Onze regio beschikt over een grote rijkdom aan cultureel erfgoed zowel in de vorm van roerende
erfgoedcollecties als in de vorm van immaterieel erfgoed.
Sommige van deze erfgoedcollecties overstijgen het lokale belang zoals de collectie van het kasteel
van Bornem, de collectie van het Emile Verhaerenmuseum, de Wintertuin van het Ursulinenklooster
en het archief van de De Naeyerfabriek. Zo omvat de collectie van het kasteel een verzameling etsen
van Breughel de oude
Als gevolg hebben ze een grote aantrekkingskracht voor geïnteresseerden en kunnen ze ingezet
worden om de regio als culturele speler uit te dragen in Vlaanderen.
De overige erfgoedcollecties zijn vooral gericht op het lokale en regionale verhaal. Deze collecties
vertellen het verhaal van de streek en hebben dan ook het potentieel om als basis te dienen voor
bruisende lokale en regionale projecten. Voorbeelden hiervan zijn de collecties over de vroegere
ambachten in de streek verzameld in musea als ’t GROM, De Zilverreiger en bij de verschillende
heemkundige kringen.
Zoals uit deze omgevingsanalyse bleek wordt de regio gekenmerkt door een aantal collecties van
cultureel erfgoed dat kwalitatief bij de hogere regionen in Vlaanderen hoort. Hierdoor overstijgen ze
het lokale belang van de gemeente en hebben ze een grotere aantrekkingskracht voor toeristen,
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vorsers en andere geïnteresseerden van buiten de gemeentegrenzen. Bovendien is ook het cultureel
erfgoed dat niet onder deze noemer valt interessant en kan het de basis vormen voor bruisende lokale
en regionale projecten.
Sterke identitaire onderstroom
Onze gemeentes zijn een verzameling van dorpen, elk gekenmerkt door een eigen specifieke identiteit.
Dergelijke vormen van collectieve identiteiten genereren – zelfs tot op de dag van vandaag – een sterke
gemeenschapsdynamiek. Het erfgoed dat intrinsiek gelinkt is aan deze identiteiten speelt bijgevolg
een essentiële rol voor deze gemeenschappen. Niet enkel maar het behoud maar ook een
participatieve ontsluiting van dit erfgoed is daarom van uitzonderlijk belang.
Gaande van de vroegere riviervissers in Mariekerke tot de glastuinbouwtelers in Sint-Katelijne-Waver.
Deze sterke identiteiten hebben niet alleen hun weerslag gehad in het culturele erfgoed dat vroegere
generaties hebben achtergelaten. Ze zijn vandaag nog steeds voelbaar in het sterke
gemeenschapsgevoel.
het culturele leven van de bewoners. Ze vormen een rijke voedingsbodem voor een sterke lokale
erfgoedbeleving.
*identiteit ter versterking van gemeenschapsgevoel
Onze gemeentes bestaan uit een verzameling van dorpen. Elk met hun eigen verhaal en typische
karakter. Deze collectie van sterke dorpsidentiteiten zorgt voor een bruisende verzameling van
immaterieel erfgoed.
Aanwezige kennis
Erfgoed wordt al jaren verzorgd, beleefd en bewaard door erfgoedactoren in onze regio. Zo zijn er
verenigingen die al meer dan een halve eeuw bezig met het laten voortbestaan van het lokale en
regionale erfgoed. Deze activiteiten hebben ervoor gezorgd dat er heel wat kennis en vaardigheden
aanwezig zijn in de regio.
De passie voor erfgoed leeft in onze regio al jaren en hierdoor zal de erfgoedcel dan ook niet met een
leeg blad moeten beginnen. Tijdens onze voorbereidende gesprekken en erfgoedcafés zijn we in
contact gekomen met talrijke mensen die kunnen rekenen op jarenlange ervaring van omgaan met
erfgoed, zowel uit professionele overwegingen als uit jaren interesse en vrijwilligerswerking.

Zwaktes
Gebrekkige inventarisatie
Met een grote hoeveel aan collecties is onlosmakelijk de problematiek van inventarisatie en
digitalisatie verbonden. Een gebrek aan een inventarisatiebeleid kan enerzijds leiden tot een wildgroei
in een collectie waardoor het overzicht dreigt verloren te gaan. Anderzijds en nog drastischer kan het
ervoor zorgen dat erfgoed verdwijnt. Dit is een reële problematiek bij het overlijden van particuliere
verzamelaars of sleutelfiguren van een vereniging. Zo is er in onze regio nog werk voor de boeg. Het
gaat hierbij van het opstellen van een waarderingsbeleid voor verenigingen tot het inventariseren van
collecties van particulieren.






Concretisering voor onze regio
Prominente hiaten
Inventarisatie
Valorisatie en digitalisatie aanvullen
Collectiebeleid bij betrekken
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Met een grote hoeveel aan collecties is onlosmakelijk de problematiek van inventarisatie en
digitalisatie verbonden. Zo is er ook in onze regio nog veel werk voor de boeg. Het kan hierbij gaan van
het opstellen van een waarderingsbeleid voor verenigingen tot het inventariseren van collecties van
particulieren. Anderzijds zijn er verenigingen en instellingen die wel reeds een stevige traditie
opgebouwd hebben op het vlak van inventarisatie. Deze kunnen dan ook dienen als voorbeeld voor
andere verenigingen.
Eilandjesgevoel
De verschillende erfgoedactoren in de regio zijn individueel sterk bezig met lokaal de erfgoedbeleving
te versterken. Hierbij ontbreekt echt vaak een regionale samenwerking. Er wordt gekeken naar het
eigen werkdomein en er wordt zelden buiten de grenzen getekend met uitzondering van de regionale
archieven. Hierdoor ondervinden sommige actoren problemen waar collega-actoren in de naburige
gemeente bijvoorbeeld reeds een oplossing voor gevonden hebben. Bovendien is ook wantrouwen
tegenover andere actoren niet altijd uit te sluiten, onbekend is immers onbemind. Het is duidelijk dat
een overkoepelend orgaan, geregelde overleggingsmomenten en gezamenlijke projecten hier baat
kunnen hebben.
Hoewel de sterke dorpsidentiteiten heeft geleid tot een rijk immaterieel erfgoedleven zorgt het ook
voor verdeling. De recente oprichting van dorpsspecifieke verenigingen heeft ervoor gezorgd dat er
wrevel is bij de gevestigde verenigingen omdat het gevoel leeft dat er in elkaars vaarwater wordt
gevaren. Het is duidelijk dat een overkoepelend orgaan en vooral goede afspraken hier baat kunnen
hebben.
Uitsluitend
Momenteel wordt de erfgoedbeleving gezien als iets dat inherent eigen is aan de autochtone burger.
Dit vertaalt zich in een erfgoedveld waar telkens dezelfde doelgroep wordt aangesproken als zowel
publiek als vrijwilliger. Niet alleen verliest men hierdoor de kans om samen te werken met het jongere
diverse publiek. Het zorgt tevens voor een imago van erfgoed als zijnde iets exclusief voor de oudere
autochtone burger.

Mogelijkheden
Sterkere toeristische troeven en citymarketing
Erfgoed fascineert en verbindt mensen met een plaats en een geschiedenis. Onze regio kan met zijn
rijkdom aan erfgoed dan ook mensen van binnen en buiten de regio aantrekken. Door het beter in de
schijnwerpers zetten van de erfgoedcollecties en door erfgoedactoren te ondersteunen om erfgoed te
blijven uitdragen kan erfgoed als uithangbord dienen voor de regio.
Met zijn rijkdom aan erfgoed is er een groot potentieel in de regio om deze toeristisch beter te
ontsluiten. De omgevingsanalyse toont aan dat er collecties zijn die van nationaal belang zijn.
Momenteel blijven deze echter eerder onbekend bij het bredere publiek. Een culturele erfgoedcel kan
met de gemeenten samen zoeken naar nieuwe en sprekende projecten die hun erfgoed en de regio
op de kaart kunnen zetten bij het bredere publiek.
Samenwerking en specialisaties
Wat men samen doet, doet men beter. Dit geldt ook voor erfgoed.
Er bestaan momenteel reeds beperkte samenwerkingen op het vlak van cultuur en toerisme bij
sommige gemeenten. Door samenwerkingen op te stellen op het vlak van cultureel erfgoed krijgen
bestaande samenwerking niet alleen meer mogelijkheden, maar zijn er ook mogelijkheden om nieuwe
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netwerken op te richten tussen instellingen en verenigingen van waaruit nieuwe projecten kunnen
vloeien.
Bovendien bestaat de mogelijkheden om op termijn de ‘good practices’ van enkele verenigingen en
instellingen om te vormen naar bronnen van expertise voor andere verenigingen en instellingen
binnen en buiten de regio.

Bedreigingen
Beleid en financiën onduidelijk vanuit Vlaanderen
Een van de grote onzekerheden op dit moment is de richting en het beleid dat de nieuwe Vlaamse
legislatuur zal uitgaan. Dit gecombineerd met het wegvallen van provinciale subsidies zorgt voor een
cultuur erfgoedveld dat niet weet waar ze aan toen zijn. Bovendien houden ook de gemeenten,
enigszins begrijpelijk, de boot af om in nieuwe projecten te stappen voor ze weten wat de nieuwe
richtlijnen en mogelijkheden van de Vlaamse Overheid zal aanbieden.
Dreiging tot verloren gaan immaterieel erfgoed
Processies, vieringen en andere vormen van immaterieel erfgoed worden gedragen op de schouders
van vrijwilligers. Deze groep mensen vinden het de moeite waard om een traditie voort te zetten en
zo een nieuwe schakel te vormen in de ketting. Wanneer er onvoldoende mensen zijn om tradities
voort te zetten dreigt deze ketting dan ook doorbroken te worden en het immaterieel erfgoed te
verdwijnen. Hierdoor is het nodig dat er gekeken wordt waar een culturele erfgoedcel kan bijspringen
om tradities te verzekeren voor de toekomst. Dit kan gaan van nieuwe bijkomende invullingen te geven
aan oude evenementen om ze aantrekkelijker te maken voor een groter publiek maar ook om nieuwe
sterke schouders te zoeken en deze in contact te brengen met bestaande verenigingen en
organisatoren.
Door moderne tendensen waaronder de toenemende vergrijzing, veranderde smaken en modes en
veranderende demografie is de toekomst voor sommige vormen van immaterieel erfgoed onzeker
geworden. Hierdoor is het nodig dat er gekeken wordt waar een culturele erfgoedcel kan bijspringen
om tradities te verzekeren voor de toekomst. Dit kan gaan van nieuwe bijkomende invullingen te geven
aan oude evenementen om ze aantrekkelijker te maken voor een groter publiek maar ook om
vrijwilligers en verenigingen te koppelen aan elkaar.
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6.

MISSIE, DOELSTELLINGEN EN ACTIES
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6.1.

Missie

Een missie beschrijft de rol, de opdracht van de organisatie. Deze rol/opdracht wordt gevraagd door
de belanghebbenden. Is het belangrijkste ‘boundary element’ (kader) en helpt daardoor keuzes te
maken en richting te geven.
“De culturele erfgoedcel Rivier&Land heeft als missie
om het cultureel erfgoed in de regio op de kaart zetten
lokale besturen, vrijwilligers en professionele erfgoedactoren te ondersteunen en te begeleiden als
expertisecentrum
dat doen we op een activerende en innoverende manier
in partnerschap met andere erfgoedactoren.”

6.2.

Strategische doelstellingen

De strategische doelstellingen beschrijven de gewenste toekomst op lange termijn.
SD

100

De culturele erfgoedcel Rivier&Land realiseert een intergemeentelijk erfgoednetwerk binnen
een regionale / Vlaamse context

SD

200

De culturele erfgoedcel Rivier&Land ondersteunt de vrijwilligerswerkingen in de regio

SD

300

De culturele erfgoedcel Rivier&Land brengt erfgoedcollecties in kaart en stimuleert goed
beheer

SD

400

De culturele erfgoedcel Rivier&Land ondersteunt archivering en de oprichting van een
erfgoedbibliotheek

SD

500

De culturele erfgoedcel Rivier&Land ondersteunt en begeleidt lokale en regionale musea

SD

600

De culturele erfgoedcel Rivier&Land brengt het immaterieel erfgoed in de regio in kaart

SD

700

De culturele erfgoedcel Rivier&Land ontsluit cultureel erfgoed naar het brede publiek en
specifieke doelgroepen

SD

800

De culturele erfgoedcel Rivier&Land werkt op een efficiënte en resultaatsgerichte manier

De strategische doelstellingen worden in het actieplan verder verfijnd naar operationele
doelstellingen. De operationele doelstellingen zijn de tussenstappen in de verwezenlijken van de
strategische doelstellingen en de missie.
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6.3.

SD100. Realiseert een intergemeentelijk erfgoednetwerk binnen een regionale / Vlaamse context
Acties

Partners

Prioriteit

OD
110
Actie 111

De culturele erfgoedcel Rivier&Land werkt structureel samen met lokale besturen
Samenstelling en organisatie van een intergemeentelijke stuurgroep met alle gemeenten Lokale besturen
(bevoegde ambtenaren en schepenen). De stuurgroep komt 2 maal per jaar samen

1

Actie 112

Onderhouden van regelmatige contacten met de bevoegde ambtenaren en schepenen

Lokale besturen

2

Actie 113

Ondersteunen van lokale besturen bij rapportering naar de gemeenteraad of raadscommissies

Lokale besturen

5

OD
120
Actie 121

De culturele erfgoedcel Rivier&Land werkt actief samen met de lokale erfgoedactoren
Samenstelling en organisatie van een intergemeentelijke "erfgoed gilde" met alle gemeenten en Lokale erfgoedactoren, lokale 1
een vertegenwoordiging van alle erfgoedspelers (eventueel geclusterd via de lokale besturen
erfgoedraden) - komt 2 maal per jaar samen.

Actie 122

Opmaken van een overzichtslijst (CRM) van alle lokale erfgoedactoren, hun specialiteit en hun Lokale erfgoedactoren
contactgegevens

Actie 123
Actie 124

Onderhouden van regelmatige contacten met alle erfgoedactoren in de regio
Lokale erfgoedactoren
2
Organisatie van minstens 2 erfgoedcafés per jaar (gemeentelijk of intergemeentelijk) waar we het Lokale
besturen,
lokale 2
brede publiek willen informeren, betrekken én enthousiasmeren over cultureel erfgoed.
erfgoedactoren, bevolking

OD

De culturele erfgoedcel Rivier&Land brengt de lokale besturen en de lokale erfgoedactoren
samen
Stimuleren en ondersteunen van de lokale besturen bij het opstart van een lokale erfgoedraad. Lokale
besturen,
erfgoedactoren

130

Actie 131
Actie 132

Vertegenwoordiging in elke gemeentelijke erfgoedraad (1x per jaar)

Lokale
besturen,
erfgoedraad

2

lokale 1
lokale 2
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OD

140

Actie 141

De culturele erfgoedcel Rivier&Land verankert de erfgoedwerking binnen een regionaal /
Vlaams netwerk
Onderhouden van contacten met andere culturele erfgoedcellen in de ruime regio en verkennen Culturele erfgoedcellen, Faro
van mogelijkheden inzake kennisuitwisseling en samenwerking

2

Actie 142

Onderhouden van contacten met Vlaamse erfgoed spelers en behartigen de belangen van de Vlaamse Overheid, Faro, 3
culturele erfgoedcel en de lokale besturen
landelijke dienstverleners

Actie 143

Bevragen van externe experten of bevoorrechte getuigen om de werking van de culturele Externe erfgoed experten
erfgoedcel te benchmarken

6.4.

5

SD200. Ondersteunt de vrijwilligerswerkingen in de regio
Acties

Partners

Prioriteit

OD
210
Actie 211

De culturele erfgoedcel Rivier&Land brengt de vrijwilligerswerkingen in de regio in kaart
Opmaken van een overzichtlijst (CRM) van alle erfgoedvrijwillligers in de regio in een Vrijwilligers,
vrijwilligersdatabank
erfgoedactoren

Actie 212

Detecteren en verspreiden van goede voorbeelden inzake vrijwilligersweking via de Erfgoedcafés Vrijwilligers,
erfgoedactoren

OD

De culturele erfgoedcel Rivier&Land ondersteunt het optimaliseren van de vrijwilligerswerking

220

lokale 2
lokale 3

Actie 221

In kaart brengen van de communicatie- en participatiemethodieken tussen organisaties en hun Vrijwilligers,
vrijwilligers
erfgoedactoren

lokale 5

Actie 222

Adviseren bij het optimaliseren of stroomlijnen van
participatiemethodieken tussen organisaties en hun vrijwilligers

lokale 3

de

communicatie-

en Vrijwilligers,
erfgoedactoren
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Actie 223

Onderzoeken of er nood is aan het opmaken van afsprakenkaders tussen de lokale besturen en Lokale besturen, vrijwilligers, 4
de lokale erfgoedactoren (over bv. communicatieinstrumenten, uitlenen van materiaal, gebruik erfgoedactoren
van lokalen, …)

OD

De Erfgoedel Rivier&Land ondersteunt de vrijwilligerswerkingen in een wijzigende
maatschappelijke context
Onderzoeken hoe vrijwilligerswerking future proof kan worden gemaakt (bv. een Lokale erfgoedactoren, FARO, 1
gemeenschappelijke projectmatige vrijwilligerspool)
vrijwilligers

230

Actie 231
Actie 232

Organiseren van vormingsmomenten voor verenigingen en instellingen met een focus op zowel Lokale erfgoedactoren, FARO, 3
bestaande als innoverende vaardigheden in het erfgoedveld
vrijwilligers

Actie 233

Doorverwijzen van technische en juridische vragen inzake vrijwilligerswerkingen naar de juiste Lokale erfgoedactoren, FARO, 3
instantie of organisatie (wegwijzer)
vrijwilligers

6.5.

SD300. Brengt erfgoedcollecties in kaart en stimuleert goed beheer
Acties

Partners

Prioriteit

OD
310
Actie 311

De culturele erfgoedcel Rivier&Land brengt relevante erfgoedcollecties in kaart
Ondersteunen en begeleiden van inventarisatie en registratie van publieke erfgoedcollecties Lokale besturen, vrijwilligers
(o.a. lokale besturen, OCMW, …) door vrijwilligers

Actie 312

Onderzoeken en begeleiden van inventarisatie en registratie van de religieuze erfgoedcollecties Bisdom, CRKC, provincie Oost- 1
door vrijwilligers in de regio in o.a. kerken, abdijen (o.a. Rozendaal in SKW en Sint-Bernardusabdij Vlaanderen,
Hof
van
in Bornem) en onderwijsinstellingen (o.a. Sint Ursula SKW, OLVB in Bornem, Sjabi in PSA)
Busleyden, Kerkfabrieken,

Actie 313

In kaart brengen van private erfgoedcollecties via het organiseren van een event gebaseerd op Lokale
het concept "schatten op zolder" (elke 2 jaar)
vrijwilligers

OD

De culturele erfgoedcel Rivier&Land ondersteunt bij inventarisatie, valorisatie, digitalisatie en
beheer

320

1

erfgoedactoren, 1
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Actie 321

Organiseren van opleidingen inzake inventarisatie, valorisatie, digitalisatie en beheer voor lokale Hof Van Busleyden, Erfgoed+, 1
ergoedactoren (2 per jaar)
lokale erfgoedactoren, FARO

Actie 322

Ondersteunen van de digitalisatie door de erfgoedactoren van de geïnventariseerde Hof Van Busleyden, Erfgoed+, 1
erfgoedstukken via o.a. www.erfgoedplus.be - www.regionalebeelddatabank.be - lokale erfgoedactoren,
www.mechelsegenealogischebronnen.be - Donnet

Actie 323

Adviseren bij de valorisatie van de geïnventariseerde erfgoedstukken

Actie 324

Organiseren van een overlegplatform om regionale afspraken te maken beheer en waardering Lokale besturen, Bisdom, 2
van collecties, uitwisselen van stukken en om tussen gemeenten en erfgoedactoren beheer af CRKC,
provincie
Ooststemmen.
Vlaanderen,
Hof
van
Busleyden, Kerkfabrieken

Actie

Bevragen van experten over methodieken en voorbeelden inzake efficiënt beheer van publieke Lokale besturen, Bisdom, 2
en religieus erfgoedcollecties.
CRKC,
provincie
OostVlaanderen,
Hof
van
Busleyden, Kerkfabrieken

OD
Actie

325
330

Lokale besturen, vrijwilligers,

De culturele erfgoedcel Rivier&Land ondersteunt het opstarten van een (regionaal)
depotnetwerk
Onderzoeken van de mogelijke opportuniteiten om een lokaal erfgoeddepot in te richten Lokale besturen, FARO
(potentiële locaties o.a. Kerk Branst te Bornem, Puurs-Sint-Amands, Erfgoedbib te Bornem)

Actie

Activeren van de samenwerking met het culturele erfgoed depot Depot Rato te Mechelen (ikv Depot Rato
hun erkenningsvoorwaarden)

Actie

Onderzoeken van de samenwerkingsmogelijkheden met andere culturele erfgoed depots

2

1

2

Depot
Rato,
Erfgoedcel 3
Mechelen, FARO, Andere
depots
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6.6.

SD400. Ondersteunt archivering en de oprichting van een erfgoedbibliotheek
Acties

OD

410

Actie 411

Partners

Prioriteit

De culturele erfgoedcel Rivier&Land ondersteunt kennisuitwisseling en netwerking inzake
bewaren en beheren
Organiseren van bijeenkomsten tussen archivarissen en erfgoedactoren
Erfgoedbibliotheek,
FARO, 1
Erfgoedcel
Mechelen,
Stadsarchief
Mechelen,
culturele erfgoedcellen

Actie 412

Adviseren van lokale besturen en erfgoedactoren bij hun archiveringsnoden en behoeften

OD

De culturele erfgoedcel Rivier&Land begeleidt de oprichting van een erfgoedbibliotheek in de
Sint-Bernardusabdij te Bornem
Ondersteunen en begeleiden van de oprichting en de erkenning van de Sint-Bernardus abdij te Erfgoedbibliotheek,
FARO,
Bornem als erfgoedbibliotheek en de collectievorming
vzw
Vlaamse
Erfgoedbibliotheek

420

Actie 421

OD

430

Actie 431

Erfgoedactoren,
besturen

lokale

De culturele erfgoedcel Rivier&Land breidt, in samenwerking met de stad Mechelen, de werking
van de Regionale Beelddatabank uit naar andere gemeenten
Onderzoeken van de mogelijkheid om de werking van www.regionalebeelddatabank.be te Stad Mechelen
verbreden naar Puurs-Sint-Amands, Bornem en Willebroek

1

Actie 432

Ondersteunen van het opmaken een overeenkomst tussen de lokale besturen en de stad Stad
Mechelen,
Mechelen (zie modelovereenkomst stad Mechelen)
besturen

lokale 1

Actie 423

Onderzoeken, samen met stad Mechelen, of de Beelddatabank op termijn kan worden uitgebreid Stad
Mechelen,
met multimedia(naar analogie van de filmdatabank www.erfgoedzuidrand.be)
besturen

lokale
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6.7.

SD500. Ondersteunt en begeleidt lokale en regionale musea
Acties

OD

510

Actie 511

Partners

Prioriteit

De culturele erfgoedcel Rivier&Land ondersteunt kennisuitwisseling en samenwerking tussen
musea
Organiseren van regionaal museumnetwerk met de lokale en regionale musea in de regio (2 per Erkende musea, lokale musea, 1
jaar)
FARO, Herita,

Actie 512

Opzetten van een samenwerking met de experten van het Hof van Busleyden ter ondersteuning Hof van Busleyden, Erfgoedcel 2
van de lokale en regionale musea in het werkingsgebied
Mechelen

Actie 513

Stimuleren van samenwerking inzake militair erfgoed in de regio (o.a. Fort van Breendonk, Fort Lokale musea, Faro, lokaal 3
van Liezele, …) en buiten de regio (o.a. Duffel, Mechelen, Lier, Antwerpse fortengordel)
bestuur

OD

De culturele erfgoedcel Rivier&Land ondersteunt de ontwikkeling of optimalisatie van een
museale functie
Adviseren van het Fort van Liezele te Puurs-Sint-Amands bij de herinrichting en optimalisatie van Lokale musea, Faro, lokaal 1
de museale functie
bestuur

520

Actie 521
Actie 522

Adviseren van het Sashuis te Willebroek bij de herinrichting en optimalisatie van de museale Lokale musea, Faro, lokaal 1
functie
bestuur

Actie 523

Adviseren van het museum Fort van Breendonk te Willebroek bij de herinrichting en optimalisatie Lokale musea, Faro, lokaal 1
van de museale functie
bestuur

Actie 524

Adviseren van het Emile Verhaerenmuseum te Puurs-Sint-Amands bij de herinrichting en Lokale musea, Faro, lokaal 1
optimalisatie van de museale functie
bestuur

OD

De culturele erfgoedcel Rivier&Land ondersteunt lokale musea om tot een regionale erkenning
te komen
Begeleiden van 't GROM te Sint-Katelijne-Waver om tot een regionale erkenning als museum te ‘t GROM, FARO, lokaal bestuur 1
komen (o.a. opmaak actieplan)

530

Actie 531
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Actie 532

6.8.

Onderzoeken of nog andere lokale musea op termijn naar een regionale erkenning kunnen FARO, lokaal bestuur
evolueren (o.a. Emile Verhaerenmuseum te Puurs-Sint-Amands)

2

SD600. Brengt het immaterieel erfgoed in de regio in kaart
Acties

Partners

Prioriteit

OD
610
Actie 611

De culturele erfgoedcel Rivier&Land brengt het (waardevol) immaterieel erfgoed in kaart
Actualiseren van de bestaande inventaris immaterieel erfgoed

Actie 612

Valoriseren van het geïnventariseerde immaterieel erfgoed

Workshop
Erfgoed

Immaterieel 1

Actie 613

Onderzoeken van de erkenningsmogelijkheden van het waardevol immaterieel erfgoed

Workshop
Erfgoed

Immaterieel 2

Actie 614

Actieplan inzake efficiënt beheer van immaterieel erfgoed

Lokale besturen, Bisdom, 2
CRKC,
provincie
OostVlaanderen,
Hof
van
Busleyden, Kerkfabrieken

OD

De culturele erfgoedcel Rivier&Land onderzoekt hoe immaterieel erfgoed toekomstbestendig
kan worden gemaakt
Samenstellen van een werkgroep om een actieplan op te maken inzake volksverhalen en
getuigenissen
Samenstellen van een werkgroep om een actieplan op te maken inzake verdwijnende ambachten
o.a. mandenvlechters, haringroken, visvangst, land- en tuinbouw, …

620

Actie 621
Actie 622

Actie 623

Workshop
Immaterieel 1
Erfgoed, vrijwilligers

Erfgoedactoren,
besturen
Erfgoedactoren,
besturen

Samenstellen van een werkgroep om een actieplan op te maken inzake processies, stoeten, Erfgoedactoren,
herdenkingen e.a.
besturen

lokale
lokale 2

lokale 2
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Actie 624

Samenstellen van een werkgroep om een actieplan op te maken inzake funerair cultureel erfgoed Erfgoedactoren,
(onroerend deel valt onder IOED)
besturen

Actie 625

Onderzoeken van de mogelijkheden om zeer recent immaterieel erfgoed in kaart te brengen.

6.9.

Erfgoedactoren,
lokale 4
besturen, Hof van Busleyden

SD700. Ontsluit het culturele erfgoed naar het brede publiek en specifieke doelgroepen
Acties

OD

lokale 3

710

Partners

Prioriteit

Actie 711

De culturele erfgoedcel Rivier&Land duidt "erfgoed-ambassadeurs" aan die de regio
vertegenwoordigen
Definiëren van de rol en de verwachtingen van de erfgoedambassadeurs en het ondersteunen Lokale
besturen, 1
van de erfgoedambassadeurs in hun rol
erfgoedraden,
ergfoedambassadeurs

Actie 712

Organiseren van een traject om tot de selectie van erfgoedambassadeurs te komen

OD

De culturele erfgoedcel Rivier&Land communiceert actief over haar werking naar een breed
publiek
Communiceren over de werking van de culturele erfgoedcel naar een breed publiek via de kanalen Lokale besturen, IGEMO
van IGEMO (o.a. website, storychief, sociale media, , …)

720

Actie 721
Actie 722

Lokale
besturen, 2
erfgoedraden,
ergfoedambassadeurs

Inzetten van de communicatie kanalen van de lokale besturen om breed te informeren over de Lokale besturen, IGEMO
werking van de culturele erfgoedcel (o.a. Maken van een doorverwijspagina op elke gemeentelijke
website naar de Erfgoedpagina op de website van IGEMO)

1
1
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Actie 723

In specifieke projecten (bv. schatten op zolder, erfgoedcafés, …) zetten we extra in op het Lokale besturen,
betrekken van specifieke doelgroepen (zoals ouderen, jongeren, allochtonen)

OD

De culturele erfgoedcel Rivier&Land ondersteunt de organisatie van de Erfgoeddag en andere
events
Stroomlijnen van de samenwerking tussen de lokale besturen, het meldpunt en de organisator FARO, stad Mechelen, lokale
voor de organisatie van de Erfgoeddag
besturen

730

Actie 731

2

Actie 732

Definiëren van de rol van de culturele erfgoedcel in de organisatie van de erfgoeddag (bv. FARO, stad Mechelen, lokale
toeleiding naar het meldpunt) en andere events
besturen

Actie 733

Ondersteunen van de organisatie van de Erfgoeddag binnen de vastgelegde afspraken

Actie 734

Binnen de intergemeentelijke erfgoed gilde onderzoeken hoe communicatie rond events kan Lokale erfgoedactoren, lokale 3
worden georganiseerd en geoptimaliseerd (bv. website InUIt)
besturen

OD

De culturele erfgoedcel Rivier&Land ondersteunt publicaties en wetenschappelijke
onderzoeken
Oplijsten van relevante publicaties en wetenschappelijke onderzoeken over erfgoed in de regio Erfgoedactoren

740

Actie 741

FARO, stad Mechelen, lokale
besturen

Actie 742

Ondersteunen van publicaties en wetenschappelijke onderzoeken vanuit de expertise van de Erfgoedactoren
erfgoedcel en IGEMO (4 per jaar)

Actie 743

Onderhouden van contacten met kennisinstellingen, verenigingen en individuen die frequent Kennisinstellingen,
publiceren
erfgoedactoren,
More,

OD

De culturele erfgoedcel Rivier&Land onderzoekt de toeristische ontsluiting van cultureel
erfgoed
In kaart brengen van bestaande initiatieven inzake toeristische ontsluiting van cultureel Lokale besturen
erfgoedsamenwerking tussen gemeenten en onderzoeken van de mogelijkheden tot regionale
samenwerking

750

Actie 751

Thomas
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Actie 752

Opmaken van een plan van aanpak voor de optimalisatie van de toeristische ontsluiting van Lokale besturen
cultureel erfgoed

6.10. SD800. Werkt op een efficiënte en resultaatsgerichte manier
Acties

Partners

Prioriteit

OD
Actie

810
811

De culturele erfgoedcel Rivier&Land streeft naar een optimale dienstverlening
Bevragen van externe experten of bevoorrechte getuigen om de werking van de culturele Externe erfgoed experten
erfgoedcel te benchmarken

Actie

812

Actie

812

Evalueren en optimaliseren van de werking van de culturele erfgoedcel binnen de stuurgroep (1 Lokale besturen
maal per jaar)
Afstemmen van de werking van de culturele erfgoedcel op de werking van de Intergemeentelijke IOED IGEMO
Onroerend Erfgoeddienst IOED IGEMO

OD
Actie

820
821

De culturele erfgoedcel Rivier&Land zet zich actief in om subsidies naar de regio te halen
Monitoren van potentiële subsidiemogelijkheden en deze communiceren naar de relevante Lokale besturen, Culturele 1
actoren.
erfgoedcellen,
Hof
Van
Busleyden,

Actie
Actie

822
823

Opbouwen van een Europees netwerk van potentiële projectpartners
Ondersteuning bieden bij het zoeken naar projectpartners en het samenstellen van een Lokale besturen, Culturele 2
subsidiedossier
erfgoedcellen,
Hof
Van
Busleyden,

OD
Actie
Actie

830
831
832

De culturele erfgoedcel Rivier&Land zet in op kwaliteit en expertise
Aanwerven van de gemotiveerde medewerkers met de juiste expertise
IGEMO
Uitrollen van een functioneringsbeleid waarbij medewerkers worden geëvalueerd en feedback IGEMO
ontvangen

1
2

Actie

833

Volgen van vorming en bijscholing

3

IGEMO

5
2
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OD
Actie

840
841

De culturele erfgoedcel Rivier&Land zet in op een gezond en evenwichtig (financieel) beheer
Evalueren van het financieel beleid op regelmatige basis en neemt de nodige remediërende IGEMO
maatregelen om het beleid bij te sturen

Actie

842

Opmaken financieel / inhoudelijk rapport aan de subsidiërende overheid en informeren van de Lokale besturen, Agentschap
lokale besturen over de resultaten (1x per jaar)

2

Actie

843

Adviseren van de lokale besturen bij het integreren van de erfgoedwerking in de lokale beheer- Lokale besturen
en beleidscyclus (BBC)

5

OD
Actie

850

De culturele erfgoedcel Rivier&Land breidt haar werkingsgebied uit
Het begeleiden van de gemeente Duffel in het organiseren van een participatietraject en haar Gemeente Duffel
toetreding tot de culturele erfdgoedcel.

1

Het onderzoeken van projectmatige samenwerking met andere gemeente.

2

Actie

1
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6.11. Actietabel
In bijlage staatt een gedetailleerde actietabel. Per actie wordt onderstaande informatie opgelijst.

Partners
Welke partners worden er betrokken?
-

Lokale besturen
Lokale erfgoedactoren
Regionale erfgoedactoren
Erfgoedraad
Erfgoed experten
FARO
Vrijwilligers
Bisdom
PARKUM (voormalige CRKC)
Provincie Antwerpen
Enz.

Prioriteiten
Er wordt een onderscheid gemaakt in prioriteit 1 (hoogste prioriteit) , 2 of 3 (lage prioriteit).
Tijdens de beleidsperiode kunnen omwille van wijzigende omstandigheden prioriteiten wijzigen.

Pijlers
Per actie is een wordt ook aangegeven binnen welke pijler van het erfgoedbeleid de actie valt.
-

Beleid en samenwerken
Herkennen en verzamelen
Bewaren en beheren
Presenteren en toeleiden
Netwerken en participeren

Gemeente
Hierbij wordt aangegeven welke gemeente zullen deelnemen aan de actie.
-

Bornem
Puurs-Sint-Amands
Willebroek
Sint-Katelijne-Waver
Duffel

Timing
Per actie wordt ook een inschatting gemaakt wanneer we de actie willen uitvoeren. De timing is
opgemaakt op kwartaalniveau.
Tijdens de beleidsperiode kunnen omwille van wijzigende omstandigheden de timing wijzigen. De
timing is dan ook louter indicatief.
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7.

ZAKELIJKE WERKING
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7.1.

Inbedding van de cultureel erfgoedcel binnen IGEMO

De aanvraag voor een culturele erfgoedcel kadert binnen een groter geheel van erfgoedwerking die
IGEMO en de gemeenten wensen uit te bouwen.
De erfgoedcel wordt opgericht binnen de context van IGEMO , intercommunale voor
streekontwikkeling, opgericht op 2 juni 1973. De 12 steden en gemeenten van het arrondissement
Mechelen maken deel uit van het werkingsgebied van IGEMO. Van deze 12 vennoten nemen 5
vennoten deel aan de erfgoedcel, met name: Bornem, Puurs-Sint-Amands, Willebroek, Sint-KatelijneWaver en Duffel.

Organogram
De erfgoedcel wordt gepositioneerd onder de cluster omgeving en erfgoed van IGEMO, waar ook de
intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst zich situeert.
De werking van de erfgoedcel en de werking van de IOED zullen op elkaar worden afgestemd.
Doelstelling is dat beide elkaar kunnen versterken en dat de afstemming ene meerwaarde creëert.
Inpassing van de erfgoedcel binnen het organigram van IGEMO:

Infrastructuur
De erfgoedcel zal gehuisvest worden in de kantoren van IGEMO in de Schoutetstraat 2 te Mechelen.
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7.2.

Organisatie

Raad van bestuur IGEMO
De raad van bestuur van IGEMO bewaakt de beslissingen m.b.t. de uitvoering van het cultureelerfgoedconvenant. Dit orgaan staat in voor de inhoudelijke en financiële opvolging. De leden van de
raad van bestuur worden benoemd door de deelnemende gemeenten.
De raad van bestuur kiest uit zijn stemgerechtigde leden een voorzitter voor de duur van twee jaar en
vergadert gemiddeld tien keer per jaar. De vergaderingen zijn niet openbaar. De notulen en de
bijbehorende documenten liggen wel ter inzage van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van
alle aangesloten gemeenten.
De raad van bestuur legt de jaarrekening, samen met het activiteitenverslag en het verslag van de
accountant, jaarlijks voor aan de gemeenteraden.

Intergemeentelijke stuurgroep Rivier&Land
De intergemeentelijke stuurgroep begeleidt en ondersteunt bij het uitzetten van krachtlijnen voor het
cultureel-erfgoedbeleid en de keuze van toekomstige projecten.
De stuurgroep bestaat uit politieke en ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeenten. Hij vormt
de verbinding tussen IGEMO en de lokale besturen. De stuurgroep komt een tiental maal per jaar
samen. De agenda van de stuurgroep wordt opgemaakt door de erfgoedcel, evenals de nota’s . Elke
gemeente heeft 1 stem in de stuurgroep. Er wordt gestreefd naar een consensus.

Erfgoedgilde Rivier&Land
Om de werking van de erfgoedcel af te stemmen met de noden en behoeften van het werkveld wordt
de Erfgoedgilde Rivier&Land opgericht.
In deze intergemeentelijke erfgoedgilde worden zowel de gemeenten als een vertegenwoordiging van
de erfgoedspelers samengebracht. Zij ondersteunen en adviseren de intergemeentelijke stuurgroep.
De vertegenwoordigers in de erfgoedgilde komen idealiter uit de (nog op te richten) lokale
erfgoedraden zodat er een rechtstreekse lijn is.
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Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de erfgoedcel ligt bij de clustermanager omgeving en erfgoed van IGEMO en
de coördinator van de erfgoedcel van IGEMO. De clustermanager maakt deel uit van het management
van IGEMO en neemt deel aan de raad van bestuur van IGEMO.
Het dagelijks bestuur behandelt de zaken die behoren tot de dagelijkse werking van de erfgoedcel en
de zaken die haar toevertrouwd worden door de intergemeentelijke stuurgroep, zoals de uitvoering
van acties opgenomen in het actieplan van het lopende jaar, de voorbereiding van het overleg van de
raad van bestuur, beheer personeel. Het dagelijks bestuur komt gemiddeld tien keer per jaar samen.

Werkgroepen
De werk- en projectgroepen zijn structurele of ad hoc-werkgroepen, samengesteld op basis van de
benodigde expertise voor de uitwerking van een concreet project of traject. Hierin zetelen zowel
ambtenaren, personen uit een vereniging of organisatie als particulieren, die deel uitmaken van
verschillende cultureel erfgoed gemeenschappen.
De samenstelling is afhankelijk van het soort project of traject. Zij leveren input voor specifieke
projecten, bereiden de uitwerking van specifieke projecten voor en fungeren als klankbordgroep.

7.3.

Opvolging en evaluatie
Bestuurlijk toezicht

Deze bestuursorganen van IGEMO en van de erfgoedcel staan in voor de opvolging en evaluatie van
de uitvoering van het Cultureel- Erfgoedconvenant. Dit gebeurt concreet aan de hand van de
actieplannen en jaarverslagen.
De koppeling tussen de doelstellingen in het cultureel-erfgoedconvenant en de actieplannen en
jaarverslagen en de duidelijke koppeling tussen acties en middelen maakt de opvolging van de
uitvoering van het gehele cultureel-erfgoedconvenant eenvoudig.
Bij de voorbereiding, bespreking en goedkeuring van deze plannen en verslagen (in de stuurgroep en
Raad van Bestuur) wordt steeds vertrokken van de doelstellingen van het cultureel-erfgoedconvenant,
de beschikbare middelen en hoe die aan acties kunnen worden gekoppeld.

Controle mechanisme
IGEMO is een dienstverlenend
streekontwikkeling.

intergemeentelijk

samenwerkingsverband

gericht

op

Concreet houdt dit in dat de activiteiten die IGEMO uitvoert om de socio-economische ontwikkeling
van de regio te bevorderen. De organisatie kan haar werkzaamheden grosso modo onderverdelen in
(1) dienstverlening, (2) intergemeentelijke samenwerking en (3) regionale samenwerking.
IGEMO werkt met een analytische boekhouding In de boekhouding wordt gewerkt met verschillende
kostenplaatsen (en bijhorende codes) om een onderscheid te maken tussen de verschillende
werkingen.
De erfgoedcel heeft geen eigen beslissingsbevoegdheid op het vlak van budgetten. Wat betreft de
voortgangscontrole op de budgetten zijn er functiescheidingen tussen telkens:
•
•
•

het voorstellen van bestellingen en het goedkeuren van bestellingen
het goedkeuren van bestelling en het plaatsen van bestellingen
het plaatsen van bestellingen en het uitvoeren van de betalingen
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•

het uitvoeren van de betalingen en het registreren van de betalingen

Daarbovenop is er een periodieke controle op de toepassingen van deze procedures a.d.h.v. externe
audits. De erfgoedcel doet zelf nog periodieke controles van de budgetten erbovenop. Bovendien
wordt er jaarlijks een begroting voor het komende jaar en een afrekening voor het vorige jaar
opgemaakt.
De jaarrekening, balans, resultatenrekening, proef en saldibalans voor de totaliteit van de activiteiten
van IGEMO en dus ook van de erfgoedcel worden gecontroleerd door de bedrijfsrevisor[xxx] en
goedgekeurd door de algemene vergadering van IGEMO.
Als intergemeentelijk samenwerkingsverband wordt vanzelfsprekend gewerkt binnen de wetgeving op
overheidsopdrachten. Zo worden steeds meerdere offertes gevraagd (ook voor kleine bedragen) en
worden de criteria voor toewijzing van grote opdrachten vooraf bekend gemaakt. De jury beoordeelt
vervolgens op basis van deze criteria de binnengekomen offertes. Tenslotte wordt een verslag
opgemaakt.

Evaluatie en bijsturing van de werking
De erfgoedcel zal zijn werking evalueren door het organiseren van een benchmarking. Hierbij zullen
externe experten of bevoorrechte getuigen in de regio worden bevraagd.
Op basis van deze benchmarking zal de werking van de erfgoedcel geëvalueerd en geoptimaliseerd
worden.

7.4.

Personeel

De personeelsleden die actief bij de erfgoedcel zullen tewerk worden gesteld door de intercommunale
IGEMO.

Organogram
De erfgoedcel telt drie inhoudelijke medewerkers: één coördinator, één projectmanager en één
erfgoedmedewerker.
De coördinator volgt de werking dagelijks van nabij op en stuurt de medewerkers aan in hun werk.
De clustermanager omgeving en erfgoed volgt het functionering van de medewerkers op in kader van
het performantiebeleid van IGEMO. Zo organiseert de clustermanager jaarlijkse een
functioneringsgesprek (in september) met de medewerkers en een evaluatie gesprek (in maart). Hierin
wordt een evaluatie van het takenpakket van het afgelopen jaar gemaakt en worden taakafspraken
gemaakt voor het volgende jaar.
De erfgoedcel wordt ondersteund door het support management van IGEMO inzake administratieve
taken.
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Aanwerving
Voor de realisatie van de strategische en operationele doelstellingen en het takenpakket dat daaraan
verbonden is ten behoeve van de aangesloten gemeenten, wordt bijkomend personeel ingezet.
Omdat het een nieuw op te richten team is binnen de organisatie van IGEMO, zal geïnvesteerd worden
in deskundige personeel met de nodige achtergrond en kennis.
In navolging van de behoeften en concrete vragen van de aangesloten gemeenten met betrekking tot
het takenpakket zal een doorvertaling worden gemaakt naar het noodzakelijk aantal VTE dat dient
ingezet te worden.

Personeelsbeleid
Het arbeidsreglement van IGEMO is goedgekeurd door de raad van bestuur van IGEMO op 2 december
2011 en gewijzigd door de raad van bestuur op 23 november 2012 en 27 januari 2017. Het
arbeidsreglement omvat alle bepalingen m.b.t.:
-

Aanwerving: personeelsbehoefte, wervingsvoorwaarden en wervingsprocedure
Loopbaan: anciënniteit, functionele loopbaan, bevordering
Functiebeschrijvingen en competentieprofielen: persoonlijk ontwikkelingsplan
Functioneringsopvolging: werkoverleg, functioneringsgesprek, evaluatiegesprek
Vorming: vormingsvoorwaarden, scholingsbeding
Verloven en loopbaanonderbrekingen
Arbeidstijd en bijzondere dienstprestaties: tijdsregistratie, thuiswerken, inhaalrust
Bezoldigingsregeling: loonschalen, vergoedingen en toelagen
Extra voordelen: maaltijdscheque, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering,
telefoneren
Prestatiepremie
Rechten en plichten
Schorsing en einde van de arbeidsovereenkomst

mobiel

Opstartfase
Aan de opbouw van dit dossier hebben verschillende personeelsleden gewerkt:
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•
•
•
•
•

7.5.

Sebastiaan Goovaerts, projectmedewerker erfgoed IOED
Charlotte De Koninck, projectmanager
Xavier Baecke, Projectmanager IOED
Werner Van Hoof, clustermanager omgeving en erfgoed
Peter De Bruyne, algemeen directeur

Vrijwilligers

De culturele erfgoedcel ondersteunt de vrijwilligerswerking die zich inzet voor het duurzame behoud
en beheer, en voor de ontsluiting van het erfgoed op zijn grondgebied, en neemt acties om een lokaal
draagvlak voor cultureel erfgoed te creëren.
Wij verwijzen expliciet naar strategische doelstellingen van dit beleidsplan voor een overzicht van de
manier waarop de erfgoedcel de vrijwilligerswerking ondersteunt en van de acties die ondernomen
worden om een lokaal draagvlak voor cultureel erfgoed te creëren.
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